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Abstract: This essay deals with combs typological developments in shape and apperance during the Migration period and 

Vendel period, 400 – 700 A.D.  as well as their meaning and function in society. The importance of combs is mentioned in 

folklore and mythologies, with focus on both life and death. The combs and their significance are put into an everyday context, 

from being a functional object to be a social status carrying symbol in society. 

Omslagsbild: A Mermaid, år 1900 av konstnären John William Waterhouse (Hämtad från: wikimedia.org, CC Publik Domain). 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion till val av ämne 

2013 fann jag vid en arkeologisk seminarieutgrävning i Västergarn, Gotland min första 

sammansatta enkelkam. Detta bidrog i sin tur till mitt intresse för kammar och dess roll, samt 

symbolik och funktion. Det i sin tur ledde till utformandet av denna uppsats om 

folkvandringstida och vendeltida kammar. Kammen är idag för många människor förknippad 

med det alldagliga och vardagliga livet. Oftast förenat med kvinnlighet. Ett bestående 

skönhetsideal är att håret skall vara kammat och fint, likaså gäller detta även mannens skägg. 

Snyggt och prydligt ska det vara. Utifrån detta uppkommer frågan, hur såg människor under 

järnåldern på kammen? I och med detta är det viktigt att vara medveten om att under järnåldern 

kom kammen att ha både en funktionell, samt symbolisk betydelse både i livet och livet efter 

detta.  

För det första har kammen en viktig funktionell betydelse. Kammen används precis som idag 

för att trassla ut tovor och ta ut löss eller annan ohyra som har fastnat, men förr sågs den även 

ha en större betydelse då den lades ned tillsammans med den döde. Kammen, förknippas 

därmed med kulten kring livet efter detta.  Kanske är det därför kammar är ett av de vanligaste 

fynden som hittas vid arkeologiska utgrävningar av gravar både som brända och obrända. 

Oavsett om det är fragment eller hela kammar som hittas ger detta oss arkeologer en bra bild 

över den enskilda  människan och dennes förhållande till kammen.  

För det andra har kammen också en betydande roll inom mytologi och folklore, både i Norden 

och övriga världen. Såsom i den judiska boken Torah, där möts vi av berättelsen om nasiren 

och domaren Simson som bodde i Israel. Han kom under sin tid som domare i konflikt med 

filistéerna. Genom ett föräderi mot honom, uppenbarades hans hemlighet om att hans styrka 

satt i hans hår (kapitel 13-16, Domarboken i  Profeterna ”Neviim”). Men kammen har också en 

viktig betydelse inom andra kulturers folklore, något som kommer tas upp lite senare.   

Kammen som artefakt har studerats av ett flertal tidigare forskare såsom Nerman (1947), Lamm 

(1973), Petré (1984), samt Brynja (1998). Det har således skrivits väldokumenterade 

forskningsrapporter, framförallt om kammar på Gotland och i Mälardalen under 

folkvandringstid och vendeltid. Fokus i denna uppsats kommer att utgå från folkvandringstid 

fram till vendeltid (400–700 e.v.t.). Områdena som kommer att beröras är framförallt  

Mälardalen och Gotland. Dessa områden är valda att studeras då väldokumenterade studier 

finns och inbjuder således till vidare tolkningar. 
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1.2. Kammen i det vardagliga livet 

Kammar har en betydande och viktig funktion i det 

dagliga livet. Fynd av kammar har hittats från det antika 

Egypten, romarriket till det forntida Norden.  Kammen 

är ett viktigt redskap både för att kunna ta hand om sin 

egen hygien och sitt yttre. Den ansåg således vara en 

personlig ägodel (Carlsson 1996:5), och användes under 

den enskildes levnadsår (Brynja 1997:106). Kammen 

användes i morgonens ritual där man tvättade sig och 

gjorde sig fin för den kommande dagen, något som både 

män och kvinnor gjorde. Detta har bevittnats och 

beskrivits av araben Ibn Fadlan i hans kontakt med 

vikingarna år 922 e.v.t., (Ibn Fadlan, vers 84 i Ashby 

2014:14). Härmed rör detta sig om ett föremål som alla i samhället använde sig av (Derks & 

Vos 2010:56). Kammens huvudsakliga funktion var framförallt att få bort löss och trassel, samt 

att rengöra håret från mjäll både i hår och skägg (Derks & Vos 2010:54).  

Överlag knyts användandet av kammar med idealet skönhet, framförallt det kvinnliga (Derks 

& Vos 2010:54). Oftast glöms det manliga hygien- och skönhetsidealet bort. Detta grundar sig 

på att det finns få bevarade källor som tar upp den manliga relationen till kammar, både i Norden 

och i Europa. Trots detta har det under de senaste åren uppkommit viktiga fynd som kan ge 

uttryck för det manliga användandet av kammar i det sociala livet, såsom fynden av träkammar 

vid det romerska fortet på Vechten, dagens Nederländerna (Derks & Vos 2010:54). Enligt 

Derks och Vos (2010) var kammen en viktig ägodel för det manliga idealet, då det var viktigt 

att vara ren och snygg inom det romerska soldatlivet. Framförallt berodde detta på att soldaterna 

bodde trångt och det i sin tur bidrog till att sprida löss och annan ohyra. Troligen var detta även 

kopplat till synen på den vårdade och civiliserade mannen, kontra ovårdade barbaren (Bartman 

2001:5). Således kan man se att kammen hade en viktig funktion som redskap då mannen kunde 

styla både hår och skägg (Derks & Vos 2010:64f).  

I det romerska riket ansågs kvinnans attraktion bero på håret och dess uppsättningar, en s.k. 

könsmarkering (Bartman 2001:1). Därmed hade de romerska kvinnorna oftast långt hår som 

var uppsatta i vackra håruppsättningar. Även i det antika Egypten kunde håret påvisa ens sociala 

Figur 1.1: Toalettscen på ett gravmonument, 

Museet i Kartago (Bartman 2001:4).  
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ställning, samt ens nationella tillhörighet (Tassie 

2009:422). I både nordiska och romerska kvinnogravar 

har arkeologer hittat kammar och hårnålar tillsammans 

(Derks & Vos 2010:61). I och med detta är det också 

betydande att nämna att både i Mälardalen och på 

Gotland har man i stormannagravar hittat vid sidan av 

vapen, ett flertal kammar och andra hygienartiklar. 

Detta är något som även kan ses under tidig bronsålder, 

där det manliga skönhetsidealet sågs vara kopplat till 

idealet med den manliga ”krigaren”. Kammen var 

därmed en del av ens personliga utrustning (Øye 

2005:394), något som förekom både hos grekerna, i 

Europa och i Norden. Detta kan sättas i förbindelse till den enskildes sociala tillhörighet, klass 

och status (Treherne 1995:105f). Kammen kan således ses som en symbol för den enskildes 

ställning i samhället (Ashby 2014:199). Enkelkammarna som fanns i Norden redan under 

romersk järnålder kom under vikingatid att bytas ut mot dubbelkammar. Från folkvandingstid 

och senare vikingatid kom männen att hänga kammen och dess kamfodral i ett bälte, medans 

kvinnorna oftast bar kammen med övrig toaletbestyr i en läderpung (Ambrosiani 1995:136), 

något som även kan ses hos romarna (Carlsson 1996:5).  

Under medeltiden kom kammen fortsättningsvis att ha en viktig funktion i både Norden och 

Europa. Kammens relation till kvinnlighet och skönhet låg fortfarande i fokus, men med alltmer 

betoning på det sexuella och romantiska (Wolfthal 2002:176), något som dock också kunde ses 

under romartiden (Bartman 2018:5) och senare även under medeltiden. I Eustache Deschamps 

dikt ”Miroir de mariage” från 1300-talet, får vi veta att hustrun ber sin make om att han måste 

ge henne två olika kammar samt en spegel, och en vacker bärväska att bära detta i (Wolfthal 

2002:179). Således sågs fortfarande kammen som ett personligt föremål och gavs ofta som en 

gåva mellan t.ex. blivande man och hustru. Kammen försvarades tillsammans med övriga 

hygienartiklar i ett läderfodral (Wolfthal 2002:179f). Kvinnor som kammar sitt hår, sågs som 

sexuellt och kom därför under medeltiden att förekomma på olika målningar, såsom Figur 1.2. 

Dock förekommer det också målningar på unga män som kammar sitt hår, men det är inte lika 

vanligt (Wolfthal 2002:187).  

 

Figur 1.2: En ung flicka blir kammad,”Allegory of 

Vanity” 1633 av Jan Miense Molenaer (Hämtad 

från: wikimedia.org, CC Publik Domain). 

 

 



   
 

4 
 

1.3.  Kammens betydelse i folklore och ritual i livet och döden 

I förra avsnittet beskrevs synen på kammens funktion och dess roll i samhället från antiken fram 

till medeltiden. Kammen kom dock inte endast att vara funktionell, utan kom också ha en viktig 

symbolisk innebörd, som kan kopplas till trosföreställningar i olika tider och kulturer. Åter 

knyts kammen och håret samman och de förbinds till både livet och döden (Hagberg 1937:132).  

Trosföreställningar om kammen och hårets betydelse har 

för de enskilda människorna varit betydande både i livet 

och döden. Redan i det antika Egypten fanns tanken eller 

trosföreställningen om att huvudet var det viktiga och stod 

som symbol för hela människan och dess identitet (Tassie 

2009:423). Även hos grekerna finner vi denna tanke. Under 

äldre järnåldern i Norden sågs håret som en viktig markör 

för styrka (Brynja 1998:14). Kraften trodde man även fanns 

i kammarna och därför kan de ha använts som skyddande 

amuletter såsom mot onda ögat (Brynja 1998:14). 

Arkeologer har i  vikingatida Birka funnit söndersågade 

kammar som troligen använts rituellt, detta för att få ut 

kraften i kammarna (Carlsson 1996:6). 

Trosföreställningen kring kammen och hårets ”krafter” kan ha varit bidragande till varför 

kammar lades ned med den döde i graven (Brynja 1996:25), något som förekom både i 

romarriket och Norden. Härmed får inte kammens relation kring skönhet glömmas bort, då detta 

ideal också togs med in i döden. Något som kan ses på gravmonument från romartiden och i 

det forna Mellanöstern, såsom Figur 1.3. I den isländska Eddan kan vi ta del av följande, ”Bad 

skall man göra åt dem, som bortgångna äro; två deras händer och huvud; dem kamma och torka 

förrn de komma i kista, och bedja dem i saligen sova” (Sången om Sigrdriva, Eddan i Hagberg 

1937:132).  

Precis som det beskrivs i Eddan kom ritualerna kring den döde, såsom tvättning och kamning 

inför den slutliga resan att förekomma under både äldre och yngre järnålder (Bennett 1987:185). 

Efter att den döde gjorts i ordning kom den döde antingen att brännas på bål tillsammans med 

sina ägodelar eller att begravas med dem i s.k. skelettgravar såsom vid folkvandringstidens 

kammargravar eller vendeltida båtgravar (Bennett 1987:184). Under vikingatid förekom det att 

Figur 1.3: Begravningsmonument från 

Çömlekçi i Turkiet, där kvinnans kam och 

toaletttillbehör syns (Derks & Vos 2010:61). 
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kammen var placerad under den dödes huvud 

(Ambrosiani 1981:13). Därmed kom kammen ha en 

viktig rituell funktion i synen kring den dödes inträde i 

dödsriket (Rijkeliijkhuizen 2011:201). Kammen och 

själen kan här kopplas samman. Kammen kan åter ses 

som ett viktigt statusföremål (Ashby 2014:25). I äldre 

irländsk och skottsk folklore finns kammen representerad 

på olika sätt. Många berättelser handlar om kvinnliga 

väsen och dess kammar, såsom Banshee och sjöjungfrun. 

Det sägs att männen till havs lockas av sjöjungfrun in i 

döden, när hon kammar sitt vackra hår. 

Under medeltiden kom kammens symbolik åter att 

betonas, detta berodde framförallt på kristendomens framträdande roll i samhället. I den 

medeltida folkloren fanns det berättelser om kvinnor som ansågs vara fåfängda då de kammade 

och speglade sig för länge. Detta gick emot dåtidens kristna syn om dygden (Goscilo 

2010:295f). Detta kan även knytas till de grekiska myterna om Narcissus (Goscilo 2010:293), 

men också till den judiska myten om demonen Lilith. Under slutet av 1800-talets Sverige var 

ritualerna kring tvättandet och kammandet av den döde alltjämt i bruk (Hagberg 1937:130). 

Tanken om att kraften satt i håret fanns kvar och därför fick man varken klippa den dödes skägg 

eller hår. Om detta skedde var det viktigt att det snabbt brändes eller gömdes, för om detta inte 

gjordes kunde en ond ande lägga beslag på håret (Hagberg 1937:130). När den döde sedan 

skulle begravas var det viktigt att personen fick med sig sina viktigaste ägodelar, såsom 

kammen. Kammen lades oftast under den dödes täcke (Hagberg 1937:212).  

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för kammens betydelse samt dess förändring 

från folkvandringstid till vendeltid. 

1.5. Frågeställningar 

1. Vad utmärker kammarna under folkvandringstid? (socialt, rituellt och genus) 

2. Vad utmärker kammarna under vendeltid? (socialt, rituellt och genus) 

3. På vilket sätt förändrades kammarna från folkvandringstid till vendeltid? (form och 

utseende) 

4. Varför sker dessa förändringar av kammar under folkvandringstid och vendeltid? 

Figur 1.4: Lilith kammar sitt hår.  Lady Lilith, 

1866-68, Dante Gabriel Rossetti (Hämtad från: 

wikimedia.org, CC Publik Domain). 
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1.6. Teori 

1.6.1.  Kontextuellt perspektiv 

Under 1980 - 90-talet uppkom det kontextuella perspektivet inom arkeologin (Johnson 

1999:112). En av förespråkarna för detta var arkeologen Ian Hodder (1948-). Inom denna teori 

sätts arkeologiska artefakter i kontext med sin omgivning, samt sammanhang (Hodder 

2005:12f). Hodder (1987) menade att föremål som studeras ska tolkas precis som en text med 

utgångspunkt i dess sociala miljö (Hodder 1987:1f). I och med detta understryker Hodder 

(1987) att alla föremål har en betydelse. Han belyser därtill också vikten av att förstå de enskilda 

föremålen utifrån hur de har använts (funktion) och vad föremålen säger till oss idag (symbolik) 

(Hodder 1987:1f). Detta inbegriper studiet av människans tro- och handlingsmönster (rituell 

kontext) i det vardagliga livet (Johnson 1999:109). Hodder (1982) ansåg även att man behöver 

titta på hur rituella handlingar transformeras (överförs) i det arkeologiska material som ska 

studeras. Såsom hur en människas sociala status representeras i dess grav och gravtillbehör 

(materiell symbolik) (Hodder 1982:10). Med grund i detta kan vi skapa oss en bättre förståelse 

över materialets symbolik och hur detta kan kopplas i en social och kulturell kontext.  

1.6.2.  Genusteori 

Från tidigt 1900-tal har en tydlig uppdelning av vad som ansågs vara kvinnligt och manligt i 

det arkeologiska materialet varit norm (Arwill-Nordbladh 2001:17). Detta gjordes genom att 

man delade upp föremål som ansågs tillhöra det kvinnliga kontra det manliga könet, såsom 

vapen och smycken (Arwill-Nordbladh 2001:18). I och med denna uppdelning ansåg många 

arkeologer att kvinnliga aktiviteter (materiella mönster) osynligjordes och trängde undan av 

manliga aktiviteter vid studiet av det arkeologiska materialet (Arwill-Nordbladh 2001:8).  

Som motreaktion mot missvisandet mellan könen kom genusforskningen att få en allt större roll 

inom arkeologin på 1980-talet. Härmed rör genusbegreppet det sociala könet och inte det 

biologiska. Utifrån begreppet kön ville arkeologer alltmer betona de kulturella, sociala och 

politiska dimensionerna i detta (Arwill-Nordbladh 2001:26ff). Detta då genus visas genom 

aktiva handlingar, såsom hur en person klär sig och uttrycker sig, s.k. appearance (Arwill-

Nordbladh 2001:51). Något som kan avspeglas i det arkeologiska materialet och därmed ge 

artefakter beroende på dess kontext (rumsligt) en manlig eller kvinnlig laddning (Arwill-

Nordbladh 2001:32ff). Dock kan det ibland vara svårt att bestämma en individs genus endast 

utifrån artefakter eller via miljön (kontext). Då används idag osteologiska och DNA- 

undersökningar för att kunna få fram det biologiska könet.  
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1.7. Metod 

1.7.1. Typologisk metod 

Typologi som metod används för att studera en viss artefakts kronologi. Detta med 

utgångspunkt i föremålets förändring i stil och form under en specifik period. I denna 

undersökning kommer Petrés (1984) och Brynjas (1998) typologier att ha en viktig roll. Detta 

då Petré har gjort en grundläggande och distinkt typologi över kammar på Lovö (1984:70b) 

med tydliga kamelement i sin forskning. Brynja (1998) har genomfört en uppmärksammad 

typologi över kammar påträffade i Mälardalen. Följande kommer en kort presentation av Petrés 

samt Brynjas typologier att förklaras. 

Petré använde ett flertalet beteckningar för olika delar av den sammansatta enkelkammen, från 

ryggformen till mittskenans tvärsnitt (1984:70b). Detta med utgångspunkt i form och utseende. 

Utifrån Petrés (1984b) studie kommer jag att utgå från fyra indelningar och de är indelade i 

följande förteckningar, 1. ryggform R1 – R5, 2. ornamentik C1 – C4 och 3. linjeornamentik L1 

– L3, L5, L9 och 4. Övrig ornamentik (Petré 1984b:71f). Petré använder sig av fem olika 

rygglinjeformade grupptyper (1984b:76). Dessa grupptyper är, R1 med en cirkellinje formad 

rygg och R2 med vinklad rygglinje. Medans R3 har en svag konvex linjeformad rygglinje. R4 

har en konkav/konvex rygg och R5 har  åter en svag konvex rygg (Petré 1984b:76).  

I grupp 2, och 3 berör Petré (1984b) kammens ornamentik, både punkcirkel- och 

linjeornamentik. Punktcirkelornamentiken är uppdelad i C1 - C4. Punktcirkelornamentiken är 

indelad i följande, C1 består av halva enkla och dubbla punktcirklar, C2 dubbla punktcirklar, 

C3 enkla punktcirklar och C4 enkla punktcirklar som har satts i grupperingar (Petré 1984b:72). 

Linjeornamentiken är uppdelad på följande sätt, L1, L2, och L3 består av en linje, två linjer och 

tre linjer som pryder kanten på stödskenorna. L5 har till skillnad mot de tre tidigare, tre linjer 

upptill och två kantlinjer nedan eller tvärtom. L9 har enligt Petré punktcirklar som sitter 

samman med linjer i mellan. Den sista gruppen 4, som rör övrig ornamentik är F1 

flätornamentik (Petré 1984b:72). 

Brynjas (1998) typologi skiljer sig något från Petré (1984), men dock har de ändå en hel del 

likheter. Brynja använder sig av typologinummreringen I - IV. Brynja har delat upp kammarna 

i Mälardalen efter sex olika grupperingar, men här kommer endast fem av dessa att användas. 

Grupp I: äldre sammansatta enkelkammar och grupp II handtagskammar. Sedan följer, IIIA och 

IIIB som är yngre sammansatta kammar med och utan avsats. Den sista gruppen är IV 

enskiktade kammar. I varje kamgrupp har Brynja sedan tagit fram och diskuterat både 
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cirkelpunkt- och linjeornamentik, något som dock inte kommer att redogöras vidare här. I nästa 

avsnitt kommer en kort förklaring kring denna studies kamtypologi. 

1.7.2. Förklaring av denna studies typologi  

I denna studie har jag valt att utgå från en egen kamtypologi, detta då varken Petré (1984) eller 

Brynja (1998) enskilt täcker det jag behöver för att kunna förklara, samt förstå kammarnas 

förändring. 

Nr. Beskrivning av kammar Tidsperiod Årtal 

Ab. enskiktade enkelkammar  romersk järnålder – 400 e.v.t. 

A. sammansatta enkelkammar  tidig folkvandringstid  400 – 450 e.v.t. 

B. sammansatta enkelkammar folkvandringstid  450 – 500 e.v.t. 

Ba. handtagskammar folkvandringstid 450 – 500 e.v.t. 

C. sammansatta enkelkammar  folkvandringstid  500 – 550 e.v.t. 

D. sammansatta enkelkammar vendeltid 550 – 600 e.v.t. 

E. sammansatta enkelkammar högvendeltid  600 – 700 e.v.t. 

 

I denna uppsats kommer studiens kammar att delas in i följande typologi. I detta har sju olika 

kamtyperna delats in i grupperna Ab till E. De första kammarna som beskrivs kort i denna 

uppsats, se kapitel 2, förekommer redan under romersk järnålder och har därför fått 

beteckningen Ab. Brynja nämner dessa kammar som IV (1998:79). Vid övergången från 

romersk järnålder till folkvandringstid (400 e.v.t.) kommer kammarna A att börja användas och 

ersätta kammarna Ab. Kammarna A ligger i linje med Petrés R1 och Brynjas I (Petré 1984b:71, 

Brynja 1998:18). Kammarna A ersätts sedan av kammarna B under folkvandringstid. 

Kammarna B är likartade med Petrés R2 (1984b). Samtidigt som kammarna B fanns 

handtagskammarna som fått beteckningen Ba. Brynja (1998) berör också handtagskammar och 

betecknar dem som II (1998:32). 

Under slutet av folkvadringstid kommer kammarna C. Petré och Brynja benämner dem som R3 

och IIIA (Petre 1984b:71, Brynja 1998:55). Vid övergången till vendeltid (550 e.v.t.) kommer 

de näst sista kammarna D att framträda. Dessa kan kopplas till Petrés R4 och Brynjas IIIB 

(1984b:71, 1998:68). Kammarna E som uppkommer under högvendeltid är den sista kammen 

i denna studie och Petré nämner dessa i sin studie som R5 (1984b:71). Brynja nämner inte detta 

alls. Tabellen över denna studies kammar kan ses i Figur 1.5 och en mer ingående förklaring 

kring kammarnas utseende och form under folkvandringstid och vendeltid kan ses i kapitel 2 

och 3.  

Figur 1.5: Tabell över denna studiens kamtypologi, kammar från romersk järnålder Ab till vendeltida kammarna  E.  
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2. Kammar under folkvandringstid 

2.1.    Från slutet av romersk järnålder till folkvandringstid 

Under slutet av romersk järnålder fram till tidig 

folkvandringstid, 400-talet, kom den sammansatta 

enkelkammen A att bli mer frekvent använd. Dock förekom 

det även kammar som var gjorda i ett stycke s.k. enskiktade 

kammar, Ab (Nerman 1947:112), såsom enkelkammarna som 

har hittats i Mälardalen och på Gotland, se Figur 2.1 och 2.2. 

Enligt Petré (1984) var de romerska järnålders 

enkelkammarna Ab således i ett stycke och korta i längden 

(under 10 cm). Dessa kammar hade även en krum (rundad) 

och hög rygg, se Figur 2.1 och 2.2 (Petré 1984b:70).  

Enskiktade kammar Ab kom enligt Brynja att även förekomma 

under yngre järnålder bl.a. i Mälardalen och som har hittas 

såsom vid Lundagravfält (Petré 1984). Detta kommer dock inte 

tas med i denna uppsats. Trots detta kom den sammansatta 

enkelkammen A att bli den vanligaste kamsorten från tidig 

folkvandringstid och in i högvendeltid (Petré 1984b:76). De 

sammansatta enkelkammarna, bestod precis som de enskiktade enkelkammarna endast av en 

tandrad på ena kantsidan. Två tandrader (dubbeltandrader) förekommer inte förens på senare 

vikingatida kammar (Brynja 1998:11). De sammansatta enkelkammarna A kom till skillnad 

mot Ab att bestå av flera delar såsom längsgående mittskena och stödskenor, samt tandskivor 

(Waller 1996:94). Således satt kammens stödskenor och mittskenor ihop av nitar. Nitarna var 

av järn eller brons och satt oftast i zick-zackmönster (Petré 1984b:70). 

I folkvandringstida brandgravar från tidigt 400-tal, 

har sammansatta enkelkammar grävts fram, såsom 

Figur 2.3 (Brynja 1998:8). Kammar som har 

påträffats under denna tidsepok är oftast brända och 

ibland kan de därför vara svåra att utskilja från 

människo- och djurben. Detta då kammar i många 

fall har krossats tillsammans med övriga ben 

(Brynja 1998:9). En orsak till detta är att kammars 

Figur 2.2: rekonstruktion av kam från 

romersk järnålder, Lundabacken 

(Artursson & Bäckström mfl. 1996:44). 

Författarens typ Ab. 

 

Figur 2.3: rekonstruktion av en äldre sammansatt 

enkelkam, daterad till tidigt 400-tal e.v.t., folkvandringstid 

(Brynja 1998:18). Författarens typ A. 

Figur 2.1: enskiktad kam från Havor, 

Hablingbo, Gotland (Nerman 1947:113). 

Författarens typ  Ab. 
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material framförallt består av ben eller horn, t.ex. älghorn (Petré 1984b:70) och därmed reagerar 

kammarna på eld precis som människo- och djurben, de blir således vitkalkade.  

De sammansatta enkelkammarna, A var i början av 400-

talet korta, cirka 8-10 cm långa (Brynja 1998:18). 

Kammarnas rygglinje var cirkelsegmentformade eller 

svagt rundade som kan ses vid Figur 2.3 och 2.4 (Petré 

1984b:71, Brynja 1998:18,131). Det signifikanta för 

sammansatta enkelkammar under tidig folkvandringstid 

var dock inte endast formen och storleken utan också 

dess vackra ornamentik som kom att pryda kammarna.  

De sammansatta enkelkammarna som fanns under 

tidigt 400-tal såsom Figur 2.4, kom att ha snarlik 

ornamentik som den romerska järnålderskammen Figur 

2.1 har. Dock sticker Figur 2.2 ut i sin ornamentik. Detta 

då ornamentiken såsom enkel punktcirkelornamentik 

uppkom redan under romersk järnålder. Dessa enkla 

punktcirklar var oftast placerade i rad vid kammens 

kanter, något som kan ses på bland annat de kammar 

som är funna i Mälardalen (Nerman 1947:113, Brynja 

1998:21). Detta kan ses tydligt på Figur 2.5. Ibland 

förekommer det även enkla helcirklar på kammarna (Brynja 1998:131). Under den här tiden 

börjar även annan ornamentik att bli mer framträdande, såsom linjeornamentiken. Dessa linjer 

kom oftast att synas på kammens stödskenor. I detta fall rörde det sig om ”en linje” som följde 

kanten på kammen (Petré 1984b:72). 

2.2.    Sammansatta enkelkammar och handtagskammars tillkomst  

Under 450- till tidigt 500-tal e.v.t. kom kammarna att åter genomgå en tydlig förändring både 

formmässigt och utseendemässigt. De sammansatta enkelkammarna A kom nu att ersättas av 

de längre och smalare kammarna B, samt av kamvarianten Ba s.k. handtagskam. Enligt Brynja 

har mer än hälften av de handtagskammar som hittats i Mälardalen haft ett tillhörande 

kamfodral (Brynja 1998:32). Om vi sedan tittar på kammarna B kom de att bli alltmer längre 

(över 10 cm) och smalare och dess rygglinje kom att vara alltmer vidvinklad (Nerman 

1947:113). Den sammansatta enkelkammen B kom utseendemässigt att vara alltmer vidvinklad, 

Figur 2.4: sammansatt enkelkam från tidig 

folkvandringstid. Broa, Halla sn, Gotland (Nerman 

1947:113). Författarens typ A. 

Figur 2.5: kantställd punktcirkelornamentik 

pryder kammen. Kumla 2:9. Föremål: 491151.  

Idnr: 325090 (Historiska museets samling, SHM). 

Författarens typ A. 
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tillskillnad mot dess föregångare kam A som var mer cirkelrundad i sin form (Petré 1984b:71). 

Kammen har därmed en mer lutad vinkelform. Fortfarande kom enkelkammen att bestå av flera 

delar som var ihopsatta av nitar som oftast satt grupperade två och två, se Figur 2.7 samt så 

fortsätter kammens tänder att vara raka (Petré 1984b:70). 

 

Under denna period kom även en tydlig förändring att ske inom kammens ornering. Kammarna 

kom nu inte endast att ha enkel punktcirkelornamentik utan de kom även nu att ha dubbla 

punktcirklar (Petré 1984b:72). De enkla och dubbla punktcirklarna kunde både vara hela och 

halva. Placeringen av punktcirklarna kunde fortfarande ske längst en eller flera av kammens 

kanter se Figur 2.7, men det förekom även en mer ”fri” placering av punktcirklar då de kom att 

placeras lite överallt på kammens stödskenor och oftast i grupper/par (både fram och baksida), 

se Figur 2.6. Under denna period sker det även en tydlig förändring inom linjeornamentiken. 

Detta kan ses då de tidigare kammarna A hade ett enkelt streck längst kanterna, men runt 450-

talet och framåt kom kammarna B att få två tydliga stödlinjer längst med kanten på kammen, 

så kallad dubbellinjeornamentik. Detta kan ses hos Figur 2.6 och 2.7.  

Den sammansatta handtagskammen Ba skiljer sig i formen från kammen B. Handtagskammar 

har hittats både i lundagravarna och i övriga Mälardalen (Waller 1996:94–95, Petré 1984a:388), 

samt även i Norge (Øye 2005:396). Handtagskammar skiljer sig från B då det upptill på 

kammen finns ett handtag som oftast är utsmyckad med en vacker ornamentik, se vidare 

beskrivning på nästa sida. Dock har handtagskammarna Ba oftast som B en rak rygglinje och 

nedåtvinklad, men som sedan går över i själva handtagsdelen, se Figur 2.9. Men även här kan 

det förekomma andra varianter av formen, såsom att ryggen är rak och vinkelrät (Brynja 

1998:33). Detta kan ses på Figur 2.8. Enligt Waller (1996) finns det två typer av 

handtagskammar under den här perioden, 1. handtagskammar som hade smala tvärgående lister, 

med tydligt rakt tvärsnitt och 2. handtagskammar med välvda tvärsnitt (Waller 1996:94). 

Handtagskammarna som har påträffats från denna period har huvudsakligen hittats i 

stormansgravar (Brynja 1997:108).  

Figur 2.6: sammansatt enkelkam från folkvandringstid, nr A16, 

Lundagravfältet (Petré 1984a:267). Författarens typ B. 

Figur 2.7: sammansatt enkelkam från folkvandringstid, 

i inv. nr: 31597, ident: 783313, Eketorps borg,  

(Historiska museet, SHM). Författarens typ B. 
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Det som särskiljer handtagskammarna Ba från de samtida sammansatta kammarna B är 

framförallt deras utstickande och framträdande handtag, men också deras bronsnitar. 

Handtagen kom att finnas i olika varianter, såsom runda och halvmånsformade (Brynja 

1998:34). Bronsnitarna satt enligt Brynja (1998) oftast tätt och i par på kammens stödskena och 

handtag (1998:32ff), se Figur 2.8. Således skapades ett specifikt mönster.  

Handtagskammarnas ornering kom i likhet med 

kammen B att ha en tydlig cirkel- och 

linjeornamentik. På dessa kammar förekommer 

oftast placeringen av punktcirkelornamentiken 

på själva handtaget, som således centraliseras i 

blickfång (Brynja 1998:32). Punktcirklarna kan 

vara placerade både som halvcirklar och hela 

cirklar längst kanten och bildar därmed en tydlig 

linje av punktcirklar såsom vid Figur 2.8.  

Punktcirklarna kan också vara placerade i par eller tillsammans i grupper av tre, se Figur 2.9. 

De kan vara utformade som både enkla och dubbla punktcirklar. Båda handtagskammarna Figur 

2.9 och 2.10 har i mitten av handtaget en tydlig och markerad dubbelpunktcirkel. Ibland 

förekommer det dock, att kammens stödskenor endast pryds av nitar och har enklare 

ornamentik, detta har påträffats på kammar bland annat i Mälardalen se Figur 2.10 (Brynja 

1998:36). På både Figur 2.9 och 2.10 har handtagskammarna tydlig linjeornamentik, såsom två 

klara linjer som är placerade längst kammens kant s.k. dubbellinjeornamentik, se Figur 2.9.  

Figur 2.8: sammansatt handtagskam från 

folkvandringstid, föremålsid: 272198, inv. nr: 

18703. Lilla Bjärges Lau, Gotland (Historiska 

museet, SHM). Författarens typ Ba. 

Figur 2.9: sammansatt handtagskam från 

folkvandringstid, cirka 450-talet med tydlig cirkel/ 

och linjeornamentik, nr. 228, Taf 18. (Neman 1935) 

Författarens typ Ba. 

Figur 2.10: rekonstruktion av sammansatt handtagskam 

från folkvandringstid (Brynja, 1998:32).  Författarens typ 

Ba. 
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Dubbelinjeornamentiken kom att bli allt vanligare och kom 

därmed att ersätta ”en - linjeornamentiken” som förekom på de 

tidigare sammansatta kammarna A.   

Handtagskammarna hade oftast ett tillhörande kamfodral så att 

kammen lätt kunde hängas i bältet, se Figur 2.11. Kamfodralets 

funktion var att skydda kammens tänder och var oftast enkelt 

utformad (Ambrosiani 1981:14). Ibland förekom ornamentik 

såsom linjeornamentik (Petré 1984a:258). Dock kommer inte 

en fördjupad beskrivning av kamfodralen att göras här. Dessa 

är vanligt förekommande under folkvandringstid, men kommer 

även att användas under senare vendeltid och vikingatid 

(Brynja 1998:54).  

2.3.   Kammar under sen folkvandringstid 

Under den sista perioden av folkvandringstid, cirka 

500–550 e.v.t. kom åter de sammansatta 

enkelkammarna att ändras i stil och form. De 

sammansatta enkelkammarna B med dess 

vidvinklade rygg kom nu att ersättas av de 

sammansatta kammarna C. Kammarna kom åter att 

bli längre i storleken (cirka 10–13 cm), samt så kom 

kammarnas rygg bli mer konvex eller rundad i 

formen (Petré 1984b:71). Kammens nitar var oftast 

gjorda av brons och till skillnad mot den tidigare 

kammen B kom nu dessa nitar 

att vara placerade i en linje 

längst eller på mitten av 

stödskenan, se Figur 2.12 

(Brynja 1998:55).  

 

Figur 2.11: bilden påvisar hur 

handtagskam och fodral skulle ha  hängt 

på en manlig individ under tidig 

folkvandringstid (Bennett 1987:108, 

Fig. 77a ). 

Figur 2.12: sammansatt enkelkam från 

folkvandringstid, cirka 500-550-tal. Föremålsnr: 

1339110, Hejnum, Bjärs, Gotland (Historiska museet, 

SHM). Författarens  typ  C. 

Figur 2.13: rekonstruktion av sammansatt enkelkam från sen folkvandringstid 

(Brynja 1998:55). Författarens typ C. 



   
 

14 
 

Under denna tidsperiod kom kammarnas ornamentik åter 

att förändras, både när det gäller kammens punktcirkel- 

och linjeornamentik. Kammarna C kom fortfarande att ha 

kvar både de enkla och dubbla punktcirkelformerna 

(Brynja 1998:58). Dock kom dubbelpunktcirklarna att 

vara alltmer framträdande, se Figur 2.13 och 2.14. Samt så 

förekommer det också under den här tiden en tredje form 

av punktcirklar, således kallar jag dessa för 

trippelpunktcirklar. Dock är detta inte något som varken 

Petré (1984b) eller Brynja (1998) nämner i sina texter. Dock 

kan detta tydligt ses på ett av de gotländska kamfynden, se 

Figur 2.14 och 2.15 där både dubbelpunktcirklar och trippelpunktcirklar blandas om vartannat. 

Något som inte har förekommit på de tidigare sammansatta kammarna A, B och Ba. Det 

förekommer även att punktcirklar placeras på den yttre delen av kammens tandskiva, ibland 

endast en och ibland parvis. 

 

Linjeornamentiken förändras åter igen under den här perioden, dock finns fortfarande 

dubbellinjeornamentik (två linjer) på kammarna kvar, men nu framkommer även tre linjer 

(Petré 1984b:75, Brynja 1998:55). Två- och tre-linjerna kom fortfarande att pryda kammarnas 

kanter, oftast  på både övre och nedre kant av mittskenan, något som kan ses på Figur 2.12, 2.13 

och 2.14. Ibland förekommer det också linjeornamentik på kammens yttre tandskiva såsom på 

Figur 2.12 och 2.14. Trots att folkvandringstiden avslutas år 550 e.v.t. kom den sammansatta 

enkelkammen C att fortsätta att användas in på tidig vendeltid. 

 

 

Figur 2.14: en del av en sammansatt 

enkelkam från folkvandringstid, nr 408. Hela 

kammen finns att finna hos Nerman (Nerman 

1935). Författarens typ C. 

Figur 2.15: sammansatt enkelkam från folkvandringstid, nr 407, Gotland (Nerman 1935). Författarens typ C. 
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3. Kammar under vendeltid 

3.1 Övergång från folkvandringstid till vendeltid 

Från slutet av folkvandringstid fram 

till början av vendeltid, 550-talet 

e.v.t. kom de sammansatta 

enkelkammarna C fortfarande att 

användas. Dock kom dessa kammar 

efter ett tag att ersättas av kammarna 

D.  Kammarna D kom till skillnad 

mot kammarna C att få en alltmer 

tydlig konvex/konkav rygglinje, se 

Figur 3.1 och 3.2 (Petré 1984b:76). 

Emellertid förekommer det att 

enstaka kammar från Mälardalen 

har rundad ryggkam (Brynja 

1998:69). Denna form på kammen kom att vara populär fram till cirka år 700, s.k. högvendeltid 

(Nerman 1947:115). Kammarna har under denna tid även blivit längre och ses därför som långa 

kammar, cirka 14 cm (Brynja 1998:68). De är precis som tidigare kammar ihopsatta med nitar, 

både utav järn- och bronsnitar. Nitarna är oftast i rad och glest placerade över kammens 

mittskena (Brynja 1998:68). 

Punktcirkelorneringen på kammarna D 

kom att ha både enkla punktcirklar och 

dubbla punktcirklar (Petré 1984b:76). 

Oftast förekommer det att dessa 

punktcirklar är i par eller i större grupper, 

placerade lite huller om buller, något som 

kan ses vid Figur 3.3 och 3.4. Dock 

förekommer det fortfarande att de 

placeras i rad (Nerman 1947:116). Detta kommer dock att ändras under sent 600-tal. 

Helpunktcirklar kom att bli alltmer frekventa och halvpunktcirklar kom att minska under denna 

tid. Enstaka kammar saknar dock punktcirkelornamentiken och har endast nitar, samt 

linjeornamentik som pryder mittskenan, såsom Figur 3.1 och 3.2.  

Figur 3.1: sammansatt enkelkam från vendeltid med tydligt placerade 

nitar, Gotland, nr 417, taf 40 (Nerman 1935). Författarens typ D. 

Figur 3.2: sammansatt enkelkam från vendeltid med tydlig linjeornamentik, 

Gotland, nr 1596 (Nerman 1935). Författarens typ D. 

Figur 3.3: sammansatt enkelkam från vendeltid med punktcirklar 

placerade både gruppvis och i par, Gotland, nr 1596 (Nerman 

1935). Författarens typ D. 
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När man sedan tittar på kammarnas linjeornamentik är det trelinjeornamentiken som är 

framträdande under denna period fram till cirka 700-talet. Efter detta kommer dock den enkla 

linjeornamentiken åter att ta över. På Figur 3.3 och 3.4 syns trelinjeornamentiken tydligt 

markerad. Både på den nedre och övre delen av kammens mittskena (Nerman 1947:114).  

  

Figur 3.4: sammansatt enkelkam, Vendeltid. Trosa-Vagnhärad, Husby, Södermanland. inv. nr: 19224. Föremålsid: 271786 

(Historiska museet, SHM). Författarens typ D. 

3.2. En alltmer fantasirik ornamentik  

Från tidigt 600-tal fram till 650-talet, kan man åter se en tydlig förändring hos kammarnas 

ornamentik. Detta kan ses både när det gäller punktcirkel- och linjeornamentiken. Således 

uppkommer en alltmer varierad och fantasirik ornamentik som kommer att pågå in i 

högvendeltid, samt vikingatid.   

Punktcirklarna kom fortfarande att placeras i 

olika fantasirika gruppmönster. Något som kan 

ses på de kammar som hittats vid 

Lundagravfältet. Oftast kom de att placeras i 

grupper av sex enkla punktcirklar, men ibland 

förekommer det att fler punkter placerades 

ihop, såsom nio enkla punktcirklar, se Figur 

3.5 och 3.6 (Petré 1984b:72,77). Ibland 

förekommer det också att punktcirklarna placeras med en enkelpunkt i mitten och fyra 

enkelpunkter runtom, se Figur 3.7. En annan mönstertyp som uppkom under den här tiden var 

att man förde samman enkla punktcirklar tillsammans med linjer i fyrkantiga mönster. Alltså, 

Figur  3.5: enkel sammansatt kam, från cirka 600-talet med 

tydligt placerade grupper av punktcirklar. Kam från 

Lundagravfältet (Petré 1984a:351). 

Figur 3.6: på kammen syns tydligt placerade grupper av 

punktcirklar. Kam från Lundagravfältet (Petré 1984a:365). 

Figur 3.7: teckning av  ett mönster på en sammansatt 

enkelkam. Mönstret påvisar fem enkla punktcirklar 

tillsammans, där en enkel punktcirkel är placerad i mitten och 

omringad av fyra punktcirklar (Petré 1984a:347).  
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linjer band således ihop de enkla punktcirklarna i figurer, se Figur 3.8. Ibland förekom det att 

det endast var fyra enkla punktcirklar som bands samman, men ibland kunde det även vara flera 

punktcirklar som bildar grupper, se Figur 3.8.  

Under denna period, kommer inte endast 

punktcirklarnas placering att ändras, utan en alltmer 

fantasifull ornamentik kom att uppkomma, såsom 

bandflätning. Kammar med bandflätning har både 

hittats på Lundagravfältet och på Gotland (Petré 

1984b:77). Bandflätning, betyder helt enkelt att två 

flätade band korsar varandra och bildar ett flätat 

mönster, detta kan ses på Figur 3.9 och 3.10. Dessa 

mönster kan förekomma i mitten på kammen, se Figur 

3.10, men kan också finnas över nästan hela kammens 

stödskena, såsom på Figur 3.9. Där ses också en tydlig 

linjeornamentik runtom bandflätningen. Samt så syns 

det även tydliga kantföljande linjer, något som kan ses 

på både Figurerna 3.9 och 3.10. Även tvärstreckade ränder dyker upp under denna period (Øye 

2005:396). Dessa streck är oftast placerade vid kanterna, se Figur 3.11.  

3.3 Kammar under slutet av vendeltid 

Slutet av 600-talet och in på början av 700-talet kallas för högvendeltid. Kammarna D kom att 

ersättas av kammarna E (Petré 1984b:67). Kammarna E kom till skillnad mot D att få en alltmer 

svag konvex ryggform. Sålunda kom kammarna åter att bli mer rundade i formen och därmed 

kan man se en likhet med de tidigare kammarna C (Petré 1984b:67). Kammarna E kom även 

att blir längre, cirka 14 cm, något som sedan fortsätter in i vikingatid då kammarna kom att vara 

minst 15 cm (Øye 2005:395). Den fantasifulla ornamentiken kom att vara kvar långt in i 

högvendeltid, se beskrivning av dess ornamentik i förra kapitlet 3.2. 

Figur 3.8: på kammen syns grupper av punktcirklar som 

binds samman av linjer, 600-tal. Kam från Lundagravfältet 

(Petré 1984a:261).  

Figur 3.9: kammen har en tydlig bandflätningsornamentik, 

samt är omringad av linjeornamentik, ca 650-tal. Kam från 

Lundagravfältet (Petré 1984a:313). 

Figur 3.10: en sammansatt enkelkam, från ca 600-

talet, vendeltid. Gotland (Nerman 1935). 

Författarens typ E. 

Figur 3.11: enkel sammansatt kam från 

högvendeltid nr 414 (Nerman 1935). Författarens 

typ: E. 
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4.  Jämförelse mellan folkvandringstida och vendeltida kammar 

4.1.  En kort överblick över kammarnas kronologi  

I denna text har en övergripande kamkronologi gjorts, där en 

tydlig kronologisk förändring kan ses i kammarnas utseende och 

form. Denna kamkronologi har redovisats från den romerska 

järnålderns enskiktade kammar Ab till de folkvandringstida 

sammansatta enkelkammarna A och fram till de vendeltida 

enkelkammarna E. Dock ligger fokus på tidsperioderna 

folkvandringstid och vendeltid. 

Efter införandet av kammarna A så kom kammarna B, Ba, C, D 

och E som påvisar att de är i en direkt kronologisk följd av 

kammarna A.  Detta kan ses tydligt i deras utveckling i utseende 

och form. Dock sticker kammarna Ba ut, till skillnad mot 

kammarna B, C, D och E, skiljer de sig i dess ryggform mot de 

andra kammarna. Å ena sidan är kammarna Ba också en direkt 

länk till kammarna A, men då de är handtagskammar så blir dessa en sidogren till kammarna 

B, i denna kronologi. Självklart är detta något som kan diskuteras, men kommer inte göras i 

denna uppsats. Detta är något som kan ses i Figur 4.1.  

Om vi sedan tittar på de båda tidsperioderna, rör folkvandringstid cirka år 400 till 550 e.v.t. och 

vendeltid i denna uppsats år 550 till 700 e.v.t. Båda perioderna rör ett tidsspann på 150 år var. 

Under dessa två tidsperioder, så verkar det som om det skapas ett likartat antal kamtyper under 

både folkvandringstid och vendeltid. Uppdelningen blir då följande, A, B och Ba uppkommer 

under folkvandringstid. Kammarna C skapas under slutet av folkvandringstid, men hänger kvar 

in i vendeltid. Under vendeltid kommer kammarna D och E.  

Således förändras de sammansatta enkelkammarnas utseende och form kronologiskt, något som 

kan ses under både folkvandring och vendeltid. Med grund i detta kommer jag att försöka börja 

med att svara på två av uppsatsens frågeställningar; På vilket sätt förändrades kammarna från 

folkvandringstid till vendeltid (form och utseende)? Samt varför sker dessa förändringar av 

kammarna under folkvandringstid och vendeltid? Mer om detta i nästa kapitel 4.2. 

 

Figur 4.1: överblick över kammarnas 

kronologi, från Ab romersk järnlder 

till E vendeltid. Bild från författaren. 
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4.2.  Förändringar i kammens form och utseende 

Redan vid början av 400-talet e.v.t. kan vi se att 

kammarna Ab (från romersk järnålder) som är gjorda i 

ett stycke, övergående byts ut mot de sammansatta 

enkelkammarna A. Dock kommer fortfarande de 

enskiktade kammarna Ab att användas under 

folkvandringstid, så de försvinner inte helt och hållet på 

en gång. På samma sätt kan vi se att under 550-talet e.v.t. 

med vendeltidens uppkomst, så byts kammarna C ut och 

ersätts av kammarna D. Övergången mellan 

folkvandringstid och vendeltid år 550 är en intressant 

brytpunkt och huruvida 500-talets ”kris” kom att påverka 

kammarna eller inte kommer att diskuteras vidare i 

kapitel 5. 

Hur skiljer sig kammarna A (400 e.v.t) och kammarna D (550 e.v.t.) åt? Kammarna A var under 

tidigt 400 e.v.t. mycket kortare än 550-talets kammar D, se Figur 4.4. Kammarna A var å ena 

sidan kortare, men hade också en rundare rygg än vad kammarna D hade, se Figur 4.2. Detta 

då kammarna D kom att ha en konvex ryggform, se Figur 4.3. D skiljer sig även i formen från 

sin föregångare C, se Figur 4.7. Troligen har detta också med att göra att när kammen blir längre 

blir ryggens form annorlunda.   

  

Ca 8–10 cm 

 

Ca 10 cm 

 

10–13 cm 

 

14 cm 

A     

B     

Ba     

C     

D     

E     

Nu har det i denna del huvudsakligen diskuterats kring kammarna A och  och deras ryggformer, 

men hur såg utvecklingen ut för kammarna B, Ba, C, och E? Kan man se en tydlig förändring 

Figur 4.2: en skiss av kammarna A vars 

ryggform är svagt rundad. Ritad av författaren. 

Figur 4.3: en skiss över kammarna D vars 

ryggform är konvex i formen. Ritad av 

författaren. 

Figur 4.4:  Tabell över folkvandringstida och vendeltida kammars längd i kronologiska utveckling, från kammarna A till E. 

Tabellförteckning av författaren. 
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även hos de andra kammarna, samt kan det  ha förekommit en yttre påverkan på kammarnas 

utseende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed kan vi se att kammarna A efter ett tag kom att ersättas och bytas ut mot kammarna B, 

likadant skedde det för D som kom att ersättas av kammarna E. Gemensamt kan man se för 

både kammarna B och E att en tydlig förändring i kammarnas storlek kom att ske, detta då båda 

kom att bli allt längre. Dock inte längre än 15 cm, något som blir vanligare under vikingatid. 

Något som kan ses som en stadig utveckling hos kammarna från tidig folkvandringstid och 

fortsätter under hela vendeltid, se Figur 4.4. Dock råder det mer skillnader än likheter mellan 

dem, både vad gäller deras form på ryggen och ornamentik. Kammarna B är i sin stil mer rak i 

formen (vidvinklad), än de senare kammarna E, som har en svagt konvex och rundad ryggform, 

se Figur 4.5 och 4.8. Samtida med kammarna B har vi även kammarna Ba, som står ut på grund 

av sin ryggform, se Figur 4.6. Detta då kammarna Ba har en viss likhet med B med vidvinklad 

form (gäller ej Ba kammar med rak ryggform), men som sedan övergår till ett greppbart 

handtag. Om vi sedan tittar på kammarna C som på ett sätt knyter samman de folkvandringstida 

kammarna med de vendeltida så ser vi att dessa har en mer konvex ryggform, se Figur 4.7. 

Härmed skulle man kunna se en antydan till likhet med kammarna E som har en svag konvex 

och rundad ryggform. Således kan man härmed se en tydlig förändring i kammarnas ryggform 

från folkvandringstid till vendeltid. 

En annan viktig del som hänger samman med kammarnas form är dess nitar. Hos kammarna A 

kan man se att dessa har nitar som sitter i tydligt zick-zackmönster. Kammarna B och Ba kom 

Figur 4.5: skiss över kam B som huvudsakligen var vidvinklad. Figur 4.6: visar Ba och dess två 

olika ryggformar, vidvinklad och rak form. Figur 4.7: är en skiss över kam C som har en svagt 

konvex eller mer rundad ryggform. Figur 4.8: visar kam E och dess svaga konvexa och mer rundade 

ryggform. Skisser av författaren. 
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att ha nitar som var placerade i par. Om vi sedan tittar på kammarna C, D och E så kan man se 

en tydlig skillnad i placering av nitarna mot de tidiga kammarna under folkvandringstid. I stället 

för att sätta nitarna i par eller zick-zackmönster så sätts de i raka linjer över kammens stödskena. 

Troligen hänger detta åter ihop med att man kan se att kammen kom att bli längre, framförallt 

vid övergången mellan folkvandringstid och vendeltid. 

Kammarna förändras inte endast kronologiskt i form, utan också i deras utseende. I och med 

detta kan också en tydlig skillnad ses mellan de tidigt folkvandringstida respektive vendeltida 

kammarna A och D:s ornamentik. Under tidigt 400-tal e.v.t. kan de kvarvarande 

restornamentiken från romerska järnåldern fortfarande ses hos kammarna A såsom halva och 

hela enkla punktcirklar, se Figur 4.9. Dessa punktcirklar var oftast placerade i rad vid kanterna. 

På kammarna B och Ba förekommer både enkla och dubbla punktcirklar. Något som håller sig 

kvar långt in i folkvandringstid och som kan ses på kammarna C som är ett tydligt exempel på 

övergången från enklare till mer fantasirika utsmyckningar av kammarna. Under den här 

perioden kommer även trippelpunktcirklar att framkomma på kammarna C, se Figur 4.9. 

 

 

 

  

        

 Enkel, 

hel punkt. 

Enkel, 

halv punkt. 

Dubbel, 

halv punkt. 

Dubbel, 

hel punkt. 

Trippel, 

hel punkt. 

Enkla punkt 

i par/ grupp 

A x x     

B x x x x  x 

Ba x x x x  x 

C x   x (x) x 

D x   x (x) x 

E (x)   (x) (x) x 

 

Intressant är att under 550-talet och framåt kan man se tydliga förändringar i ornamentiken hos 

kammarna D. Under denna period förekommer det att enstaka kammar D har enklare eller 

nästan ingen ornamentik på kammens stödskena, förutom dess nitar. Dock kan man se under 

600-talet att kammarna D och senare hos kammarna E kom att få en alltmer fantasirik 

ornamentik. Under denna period uppkommer olika mönster, såsom zick-zackmönster, både 

Figur 4.9:  Tabell över den folkvandringstida och vendeltida punktcirkelornamentiken i kronologisk utveckling, som finns 

på kammarna A till E. X – förekommer och (X) – förekommer mer sällan. Tabell av författaren. 
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enkla och dubbla cirkelpunkter i grupperingar, bandflätningar osv. Det intressanta här är, att 

precis som dess föregångare används åter enkla punktcirklar, dock i gruppformationer. Om vi 

sedan tittar på bandflätornamentiken, är detta något som kommer att fortsätta att vara populärt 

och kommer att hänga kvar in i vikingatid (800-tal). Dessa sinnrika mönster som uppkommer 

under denna tid, förutom de olika punktcirklarna, förekommer inte på någon av de tidiga 

kammarna under varken folkvandringstid eller tidig vendeltid. För att se 

punktcirkelornamentiken, så finns de förtecknade i Figur 4.9. 

Liknande skillnader kan också beskådas via linjeornamentikens kronologi. Kammarna A hade 

under 400-talet e.v.t. ”en linje” ornamentik, men som vid kammarna B:s uppkomst byts ut mot 

dubbellinjeornamentiken som sedan övergår till trelinjeornamentik. Kammarna C har 

huvudsakligen dubbellinjeornamentik och ligger i övergången mot trelinjeornamentiken.  De 

sammansatta enkelkammarna D och E har trelinjeornamentik och detta består fram till 

högvendeltid, cirka 700-talet, då det görs ett återtagande av ”en linje” ornamentiken. Tabell 

över kammarnas linjer se Figur 4.10. 

  

 

 

 

    

 

 

 

                   

 
 

                      

 

 

 

       
 

   

 

      

 Enkel linje 

ornamentik. 

Dubbel linje 

ornamentik. 

Tre linje 

ornamentik. 

Bandflätning Tvärstreck 

A x     

B  x    

Ba  x    

C  x x   

D x  x x  

E (x)  x x x 

 

Sammanfattningsvis kan man härmed se att från slutet av romersk järnålder, kammarna Ab till 

början av folkvandringstid med kammarna A och vidare till kammarna E, så sker det en tydlig 

och succesiv form- och utseendemässig utveckling hos kammarna. Kanske, kan kammarnas 

mer fantasirika utsmyckningar och dess påkostade gravar påvisa en annan syn på den enskildes 

sociala status och grupptillhörighet, mer om detta i nästa kapitel. 

Figur 4.10:  Tabell över folkvandringstida och vendeltida linjeornamentik. I kronologisk ordning från kammarna A till E. X – 

förekommer och (X) – förekommer mer sällan. Tabell av författaren. 
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4.3.  Kammens funktion och dess sociala och rituella betydelse  

I denna del kommer jag att reflektera kring kammens funktion och betydelse. Utifrån detta även 

försöka svara på uppsatsens två sista frågeställningar, vad utmärker kammarna under 

folkvandringstid? och vad utmärker kammarna under vendeltid? (socialt, rituellt och genus). 

Kammarnas viktigaste funktion var framförallt att reda ut trassligt hår, få bort löss eller annan 

ohyra som kan ha fastnat. Något som kan ses både under folkvandringstid och vendeltid. Det 

andra rörde det rådande skönhetsidealet. Dock bör kammens funktion troligen ha förändrats i 

takt med att kammarna blev alltmer stabilare och större, samt så påverkade detta troligen även 

hur kammen kom att hållas i handen.   

Härnäst kommer en reflektion kring kammarnas betydelse ur ett socialt, rituellt och 

genusperspektiv att göras. Kammarna kom under både folkvandringstid och vendeltid att ha 

betydelse för både den enskilde, men också i samhället som sådant. Precis som det beskrivs 

innan var kammen viktig för att kunna ta hand om sitt yttre (skönhetsideal), men framförallt för 

att kunna hålla sig ren. Men om man tittar på detta ur ett socialt perspektiv kom kammarna 

också stå för den enskildes sociala ställning (status) i samhället. Något som kom att bli alltmer 

viktigare under vendeltid, jag tolkar detta så eftersom kammarna kom att bli alltmer utsmyckade 

under den perioden. Detta bör vara ett tydligt tecken på kammens betydelse som ett 

statusföremål.  Således kan man se att både under folkvandringstid och vendeltid kom kammen 

även att följa med den döde ner i graven. Detta kom således att påvisa den dödes sociala 

ställning i livet, men också att detta fortsatte in i döden, mer om detta i nästa stycke. Kanske 

kom kammarna att även ha betydelse inom den egna sociala gruppen, men också som ett yttre 

attribut mot andra grupper.  

Som det nämndes tidigare kom inte kammarna endast att ha en social symbolisk betydelse i 

livet, utan detta gällde även livet efter detta. I elitgravar från vendeltid har det därmed påträffats 

flertalet kammar och detta påvisar åter kammens symboliska betydelse och vikt in i döden. 

Detta då placeringen av kammen är viktig i dess kontext och kan därmed ge oss en ledtråd om 

dess betydelse för den enskilde människan och dess färd in i döden. För det är viktigt att vara 

medveten om att de föremål som placerades i graven med den döde, ansågs ofta vara 

betydelsefulla och viktiga. Detta ger oss därför en förståelse för relationen mellan den döde och 

kammen. 

Intressant är att när en kam eller fler kammar följer med den döde, påvisar detta att det rör sig 

om ett föremål som är privat ägt och inte används i generation till generation. Kammen blir på 
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så sätt ett viktigt rituellt objekt i den rituella handlingen kring den döde. Kammen kan också 

enligt mig ses som en viktig länk mellan livet och döden. Samt som skydd mot onda ögat, se 

kapitel 1. Tyvärr har vi inte mycket berättat som rör folkvandringstidens eller vendeltidens syn 

på detta, utan detta är framförallt kopplat till vikingatid. Således är tanken om onda ögat inget 

nytt som uppkommit under vikingatiden och bör därmed kunna ha sina rötter i tidigare perioder, 

eller kommit från andra folkgrupper. Kanske kan det onda ögat även kopplas till 

punktcirkelornamentiken som finns på kammarna. Gravfynd som kammar kan således ge oss 

en viktig förståelse för kammarnas betydelse för den enskilde människan, samt ger oss också 

en tydlig överblick över hur en kronologisk förändring har skett när det gäller användandet av 

kammarna under dessa perioder. 

Det som heller inte får glömmas bort är hur man kan koppla genus in i användandet av kammar. 

I kapitel 1 beskrev jag hur skönhetsideal och kvinnlig skönhet var kopplat till användadet av 

kammar, något som förekom redan hos romarna. I folkvandringstida och vendeltida gravar har 

arkeologer funnit kammar både hos kvinnor och män. Därmed visar detta att kammar var ett 

viktigt föremål både för män och kvinnor, men kan man då säga att kammar anses vara 

könsneutrala? Nej, inte helt. Om vi tittar på kammarna Ba som är handtagskammar är dessa 

kammar förknippade med män. Detta då man i stormannagravar från folkvandringstid har hittat 

just handtagskammar och det är något som inte har hittats i kvinnliga gravar. Det som är 

speciellt med dessa kammar är att de oftast har ett medföljande fodral som männen kunde hänga 

på sitt skärp. Detta är något som både Brynja (1998) och Øye (2005) har tagit upp och diskuterat 

kring och att detta kan ses i både norska och svenska fynd från denna period.  

Genom att ha kammen upphängt på bältet,  rörde sig detta troligen om både en praktisk funktion 

och symbolisk betydelse. Det praktiska är att mannen kan lätt ta ur kammen ur fodralet när han 

behövde kamma sitt skägg och hår och det andra är helt enkelt att han kan uppvisa sin sociala 

status genom kammen. Således blir kammen en makt- och statussymbol både inom och utanför 

gruppen. Men hur kom det att se ut för kvinnorna, var hade de sina kammar? Kvinnorna hade 

till skillnad mot männen sina kammar tillsammans med andra hygienartiklar, oftast i en 

läderpung (Ambrosiani 1995:136). Härmed kan man även se ett tydlig samband med den 

förändring som kom att ske hos både kammarna och kvinnodräkten, framförallt i övergången 

till vendeltid. Kammarna kom precis som den vendeltida kvinnodräkten att bli alltmer påkostad 

och utsmyckad. Detta kan även kopplas till att kvinnorna fick en alltmer betydande och 

framträdande social roll i samhället under vendeltid, tillskillnad mot under folkvandringsitd. 
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5. Krisen och kammarna– övergång folkvandringstid till vendeltid 

Tidigare i uppsatsen har jag resonerat kring kammens utseende, funktion och betydelse.  Detta 

har i sin tur bidragit till tanken om huruvida rådande samhällsförändringar, såsom ”krisen” 

under 500-talet kan ha påverkat kammarnas kronologiska utveckling. I detta kommer jag också 

att reflektera, samt diskutera kring vilka andra orsaker som kan ligga till grund för  kammarnas 

förändring. Detta är något som kommer att diskuteras följande. 

I debatten kring huruvida 500-talets kris var betydande eller inte har diskuterats sedan början 

av 1900-talet. Företrädarna, de som anser att denna kris varit betydande menar att  detta berodde 

på ett flertal faktorer såsom krig, pest, oroligheter, förflyttningar och en nedgående 

befolkningsminskning (Bennett 2007:5). I motsättning till detta menar Burenhult(1999) att en 

viss del av rådande samhällsförändringar kan antydas i Mälardalen och på Gotland, dock är det 

något som kan ses redan under 400-talet och var därmed inte unikt för 550-talets kris (Burenhult 

1999:301). Följaktligen håller jag inte riktigt med företrädarna om att krisen som de anser 

uppkommer under 500-talet blir förödande för nordborna. Kan det istället ha rört sig om en 

omstruktuering eller en förändring i samhället som rör det sociala och ekonomiska under 500-

talet? Jag håller dock med Burenhult (1999) som antyder att förändringar sker kontinuerligt 

över tid. Å andra sidan tolkar jag nordbornas kontakter under 500-talet och fortsättningsvis 

under vendeltid med frankerna som en bidragande influens när det gäller användandet av olika 

statusföremål och klädsel, mer om detta senare. 

En annan viktig del i denna diskussion är huruvida klimatet kan ha varit en betydande orsak för 

denna kris (Gräslund 2007:93). Bo Gräslund, är en av förespråkarna för detta som anser att 

krisen bland annat kunde bero på rådande klimatförändringar. Gräslund (2007) ansåg i och med 

detta att under åren 536–537 uppkom ett vulkanutbrott, som i sin tur enligt honom bidrog till 

kallare vintrar i Norden, något som kan förknippas med myten kring Fimbultvintern (Gräslund 

2007:103). Detta ansåg han var en av orsakerna till att områden kom att bli övergivna. Gräslund 

förespråkar även att pestens inträde under 500-talet bidrog till minskad befolkningsmängd 

(2007:111). Jag ställer mig dock kritisk till dessa påståenden, då man bör vara medveten om att 

det har förekommit ett flertal vulkanutbrott innan och efter som inte nödvändigtvis har påverkat 

nordborna. Detta leder då till frågan, varför skulle vulkanutbrottet år 536–537 ha större 

konsekvenser eller påverkan på nordborna än andra vulkanutbrott? Om så är fallet, varför kan 

detta inte ses i det arkeologiska materialet? Som svar på detta, utgår jag från Carlsson (2015) 

som konstaterar att Gräslunds teori om vulkanutbrottets påverkan på Nordens landskap faktiskt 
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inte hade någon vidare betydelse under 500-talet (Carlsson 2015:195). Ett annat tydligt exempel 

som går emot Gräslunds teori om en kris kan ses vid de arkeologiska studier som gjorts vid 

Lovö. Där har man funnit att kring 500-talet skedde det istället en liten, men betydande ökning 

av antalet familjer som bodde där (Petré i Burenhult 1999:465). Kanske kan det också vara som 

Bennett(1987) menar att det handlar om en ekonomisk uppgång och inte nedgång? 

Förespråkarna grundar sina påståenden på att denna kris kan ses i bristen av gravfynd från slutet 

av folkvandringstid in i vendeltid, något som enligt dem var ett bevis på detta (Bennett 1987:2). 

I och med detta menade förespråkarna även att denna kris kan ses i den förändring som skedde 

kring hanteringen av den döde och hur den döde begravdes (Bennett 1987:2). Detta är dock 

något jag anser att man bör ifrågasätta, för det första vad talar för att antalet fynd i gravar är 

bevis för att påvisa rådande samhällsförändringar? Alltså, i detta fall hur kan detta påvisa 

”krisen” år 536-37? Härmed är det viktigt att vara medveten om att det ständigt sker pågående 

förändringar i och kring gravgods genom tiderna. För det andra, hur kan man se rituella 

handlingars förändringar i kontrast till samhällsförändringar i gravgåvor? Bennett (1987) menar 

i kontrast till förespråkarna att det istället rörde sig om en ekonomisk uppgång som senare 

resulterade i de statusgravar med dess föremål, såsom hittats på Mälaröarna och Lovö (Bennett 

1987:171). Bennett menar också att denna ekonomiska uppgående förändring kan tydligt ses i 

de kvinnogravar som påträffats från vendeltid, då den döde kom att få alltmer praktfulla 

gravgåvor med sig såsom pärlor (1987:13). Även Carlsson (2015) menar att det finns få spår i 

det arkeologiska materialet som kan påvisa att denna kris verkligen har ägt rum (Carlsson 

2015:193). Brynja(1998) menar att man skulle kunna antyda en gradvis förändring i 

gravsättning och föremål och på så sätt se en förändring i ritualerna kring den döde från 

folkvandringstid till vendeltid (Brynja 1998:3).  

I detta har jag försökt föra fram vad olika arkeologer och forskare anser kring krisen under 500-

talet. Därtill huruvida om denna kris verkligen ägt rum eller inte och om detta kan ses i det 

arkeologiska materialet. Kammarna och dess kronologi som har studerats i denna uppsats 

sträcker sig under en tidsperiod på trehundra år, 400-700. I och med detta kan man därför tydligt 

se en succesiv förändring av kammarna, både i dess form, längd, samt att de alltmer får en 

fantasirik ornamentik. En gradvis ökning av kammarnas utsmyckning kan ses ske från slutet av 

folkvandringstid till övergången av vendeltid. Kammarnas stadiga förändringar har troligen inte 

påverkats av 500-talets kris, utan detta rör sig om en pågående process. Dock är jag meveten 

om att kammarna ändå kan ha påverkas av olika händelser i samhället, såsom sociala och 

ekonomiska uppsving som på detta sätt kan bidra till att kammarna likt andra föremål blir 
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alltmer utsmyckade under vendeltid såsom i dräcktskick. Dock behöver detta inte vara den enda 

orsaken till kammarnas successiva förändringar, utan detta skulle också kunna ha orsakas av 

yttre kontakter. Till exempel kom nordborna att ha kontakt med frankerna under 600-talet 

(Åberg 1948:2). I kontakten med frankerna förmodar jag att de kom att dela på värderingar och 

influenser mellan varandra. Jag grundar mig därför på att de succesiva förändringar som ses 

hos kammarna under slutet av folkvandringstid till vendeltid, 500-550-talet, kan kopplas till de 

förändringar som kan ses i utsmyckningen hos den vendeltida kvinnodräkten. Detta då 

kvinnodräkten under vendeltiden kom att bli alltmer utsmyckad, något som också kan ses hos 

den franskiska kvinnodräkten. Något som kan ses i samband med att kvinnogravar alltmer kom 

att bli mer utsmyckade med bl.a. pärlor, något som också kan kopplas till gudinnan Freja 

(Arrhenius 1962:79). Detta är i sig inte konstigt då kammen kom precis som kvinnodräkten att 

vara, samt påvisa, en persons sociala status och ställning i samhället. 

Slutsats 

I min uppsats har jag velat förstå kammarnas utveckling, men också dess betydelse både för 

den enskilde människan och samhället i stort. Således kan man konstatera att kammarna påvisar 

en tydlig och successiv förändring från folkvandringstid till vendeltid i både dess form och 

utseende. Kammarna kom från början att vara korta till att bli allt längre och formen på kammen 

kom också gradvis att förändras. Härmed kan man också se en betydande förändring i dess 

ornamentik. Från att under folkvandringstid ha en enklare ornamentik till att under vendeltid få 

en alltmer fantasirik och utsmyckad ornamentik. I och med detta anser jag att kammarna får en 

tydlig uppsving i både form och utsmyckning under vendeltid.  

Varför kom kammarna att successivt förändras? För att förstå denna förändring är det åter 

betydande att nämna kammarnas sociala betydelse. Kammarna kom under både 

folkvandringstid och vendeltid att vara en privat ägodel och samtidigt kom de att vara en viktig 

markör för den enskilde personens sociala status.  I och med detta menar jag att kammarna kom 

att vara en statusymbol som kom att visa den enskildes sociala status både i den egna gruppen, 

men också gentemot andra grupper. Såsom när männen kom att ha sina handtagskammar synligt 

upphängda på bältet. Därmed kan detta också vara en tydlig könsmarkör. Kanske kan vi i detta 

också komma fram till varför kammarna successivt kom att förändras i både form och utseende, 

framförallt om vi tittar på övergången från folkvandringstid till vendeltid. Därmed tolkar jag att 

kammarnas tydliga förändring från folkvandringstid till vendeltid berodde på följande orsaker, 

1. influenser från frankerna och 2. ett religiöst skifte.  
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Under vendeltid kom människorna i Norden att ha en alltmer betydande kontakt med frankerna 

och detta bidrog enligt mig till ett utbyte av både värderingar och influenser. Detta i sin tur 

bidrog till att de influerades bland annat av frankernas klädstil, något som kan ses framförallt 

via den utsmyckade frankiska kvinnodräkten. Detta i sin tur kom att påverka den vendeltida 

kvinnodräkten, samt kammarnas alltmer fantasirika utsmyckning. I och med detta vill jag återgå 

till kammarnas punktcirkelornamentik. 

Under både folkvandringstid och vendeltid kom punktcirklar att vara en del av kammarnas 

ornamentik, från de enklaste till trippelpunktcirklar. Härmed vill jag dock notera att varken 

Brynja(1998) eller Petré(1984) har nämnt trippelpunktcirklarna i sina forskningar. Således 

uppkommer frågan, vad kom punktcirklarna på vendeltida kammarna att symbolisera? Kan de 

enkla- och dubbelpunktcirklarna som funnits på de folkvandringstida, samt tidiga vendeltida 

kammar förknippas med tanken om skydd mot onda ögat? Eller skulle man kunna se att de är 

symbol för Odens öga? Om detta är fallet, varför kom det under vendeltid att uppkomma 

trippelpunktcirklar? Som nämndes förut kom nordborna att ha en alltmer betydande kontakt 

med de katolska frankerna under vendetid, skulle man således kunna koppla 

trippelpunktcirklarna med att frankerna var katoliker? Om detta kom att påverka nordbornas 

trosföreställningar tolkar jag att trippelpunktcirklarna på de vendeltida kammarna skulle kunna 

härledas till kristendomens treenighet. Även om jag dock är medveten om att nordborna blir 

kristna långt senare.  

Den andra orsaken som kan ha påverkat kammarnas förändring vid övergången från 

folkvandringstid till vendeltid är att det rör sig om ett religiöst skifte. Dock anser jag att detta 

inte har något med ”krisen” som Gräslund (2007) talar om, utan att det istället kan ha rört sig 

om en religiös förändring eller övergång i samhället. Denna religiösa förändring som kom att 

ske gör att myten om Ragnarök hamnar i blickfång. Detta då det under folkvandringstid sker en 

omkastning av de gamla asagudarna och myten om Ragnarök kan kopplas till att de viktigaste 

gudarna som Oden och Tor dör. Dessa ersätts istället av andra gudar och gudinnor såsom Freja. 

I detta skifte då asatron är mitt i en förändring, möts nordborna samtidigt av kristendomens 

intåg i Europa, samt gudinnan Freja möter jungfrun Maria, båda modersgudinnor. Både 

gudinnan Freja, samt frankernas påverkan kom troligen att ligga till grund för att kammarna 

kom att bli alltmer fantasirika i sin utsmyckning.  

Avslutningsvis kan man koppla kammarnas förändringar från 400-talet till vendeltid, till de 

förändringar som kom att ske i nordbornas religösa föreställningsvärld, från asatron till 

kristendomens inträdande. Kanske kan trippelpunktcirklarna var ett bevis på denna förändring. 
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6. Sammanfattning 

I min studie har jag velat skapa en förståelse för kammarnas förändring från tidig 

folkvandringstid till slutet av vendeltid.  I detta har jag tittat på hur kammarna har förändrats i 

utseende, funktion och betydelse med utgångspunkt i denna studies kamtypologi. Detta med 

utgångspunkt i både Petré (1984) och Brynja (1998). Således kan man se att kammarna har 

genomgått en tydlig förändring under både folkvandringstid och vendeltid i både form och 

utseende. Detta då de har blivit allt längre, från cirka 10 cm till 14 cm, samt gått från en enklare 

linje- och cirkelpunktornamentik till att bli alltmer fantasirikt ornerande under vendeltid.  

Kammen kom för det första att ha en viktig funktion, då den var ett bra redskap för att kunna ta 

hand om sitt hår och skägg, såsom att ta bort löss och ta hand om sitt yttre. Dock har kammar 

oftast förknippats med kvinnor och kvinnligt skönhetsideal. Likväl har kammar hittats i både 

mans- och kvinnogravar och kammar har därför även berörts ur ett genusperspektiv. Kammen 

var en privat ägodel och ägdes av både kvinnor och män. Den kom också att stå för den enskilda 

människans status i samhället. Kammen kan således kopplas till den enskildes sociala status, 

samt grupptillhörighet.  

Kammen kom också att ha en viktig betydelse in i döden och under både folkvandringstid till 

vendeltid har kammarna oftast placerats i närheten av den döde. Åter rörde detta sig om ett 

status- och maktföremål. Följaktligen är det viktigt att vara medveten om att den symboliska 

betydelsen av kammen inte försvann när ägaren dog. Härmed får vi inte heller glömma 

kammens betydelse i hanteringen och ritualen kring den döde. Vid de rituella handlingarna kom 

kammen att ha en viktig funktion i hanteringen kring den döde. I och med detta kan kammen 

kopplas till mytologier och folklore. I detta har jag även reflekterat kring huruvida kammarnas 

succesiva förändringar kan ha påverkats av yttre influencer såsom genom kontakten med de 

katolska frankerna, samt även genom den religiösa omkastningen inom asatron, som kom att 

ske hos nordborna och deras föreställningsvärld. Där Freja tar över efter Oden och Tor. 

Härmed har jag försökt skapa en förståelse för kammens betydelse, funktion och utseende med 

utgångspunkt från ett socialt, rituellt och ett genusperspektiv under folkvandringstid och 

vendeltid. Således kan man se att kammarna kom att ha en viktig symbolisk betydelse, både för 

den enskilde individen, men också för samhället som sådant. Kammen kom att användas av 

både kvinnor och män i det vardagliga livet. De tydliga förändringar som skett hos kammarna 

från folkvandringstid till vendeltid, beror troligen på både yttre  och inre influenser. 
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