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Abstract 
 
Imprints from the past: great mounds in Mälardalen during the Iron Age.  
 

Within the archaeological field large mounds has been a topic of interest since the 17
th
 

century. The thought of large mounds as monuments of power during the Iron Age has long 

been the established way of understanding them. They are believed to contain mighty and 

wealthy lords, or at least they are preferred to contain men. The purpose of this paper is to 

look into the mounds content and examine if these contents justify the established theories 

within the archeological field or if they are cause for dispute. 
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1. INLEDNING 

Under flera års tid har storhögar varit ett intressant ämne inom arkeologin vilket resulterat i 

många olika diskussioner och resonemang. Den mytbildning som funnits kring storhögarna 

resulterade tidigt i utgrävningar redan under 1600-talet i tron om att dem dolde stora skatter 

tillhörande den mäktiga kung eller hövding som skulle ligga begravd inuti. Högarna har även 

trotts vara sociala eller religiösa maktsymboler samt ha fungerat som tings- och 

marknadsplatser (Ängeby 1994:71). Den enorma arbetskraft som behövts för att anlägga 

dessa högar har fungerat som bevis för en social organisering inom postprocessuell tolkning 

samt monumentala symboler i landskapet för att påvisa social status sett till deras centrala 

spridning i landskapet (Ängeby 1994:73). Det är nog få inom det arkeologiska fältet som inte 

är bekanta med tolkningarna gällande Uppsala högar av Sune Lindqvist (1936) som lade en 

stark grund för att förstå Uppsala högar som kungshögar kopplat till sagan Ynglingatal.  

 

Att storhögar har figurerat som symboler för makt, organisation och social status är något 

som kvarstår än idag. Detta trots att ytterligare forskning har tillkommit med bl.a. fler 

tolkningar, ett mer kritiskt tillvägagångssätt mot historiska texter och förbättrade 

utgrävningskunskaper. Det senaste stora arbetet som gjorts i ämnet är Peter Bratts (2008) 

omfattande avhandling som fokuserar på storhögar i Mälardalen. Materialet i Bratts 

avhandling är både omfattande och intressant och öppnar upp för andra funderingar och 

tolkningar. Det är alltså ur Bratts avhandling som detta arbete tar sitt språng. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Många av de analyser som har gjorts av storhögar genom åren bottnar alla i en och samma 

grund, vilket är i hypoteser gällande makt och elit. Syftet för detta arbete blir därför att titta 

närmare på Mälardalens undersökta storhögar och deras innehåll för att utforska om innehållet 

stödjer tidigare antaganden. Arbetet kommer därför att utgå från frågeställningarna  

 

 Vilka tolkningsperspektiv har dominerat i diskussionen om storhögar och vad har de 

fått för betydelse? 

 Vilket fyndmaterial innehåller storhögarna och i vilken utsträckning ger fynden stöd 

åt den etablerade synen på storhögarna? 

 

1.2 METOD OCH MATERIAL 

Materialet i detta arbete kommer att beröra diskussioner kring storhögar och metoden kommer 

därför att grunda sig i litteraturstudier med syfte att kritiskt granska tidigare resonemang. 

Peter Bratts (2008) avhandling Makt uttryckt i jord och sten – Stora högar och maktuttryck i 

Mälardalen under järnåldern är det senaste arbetet inom ämnet och innehåller ett omfattande 

forskningsarbete av storhögar fokuserat i Mälardalen. Avhandlingen har ett kraftigt 

källmaterial och innehåller även en sammanställning av undersökta storhögar i Mälardalen. 

Det är på dessa grunder Peter Bratts avhandling kommer att bli den primära källan för detta 

arbete.  
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1.3 TIDIGARE FORSKNING 

Storhögsämnet har resulterar i en mängd forskning genom åren, därför kommer endast ett 

utdrag av den forskningshistorik som finns att presenteras här. Det var inte möjligt att få 

tillgång till alla primärkällor och därför kommer en del av den tidigare forskningen att 

presenteras via sekundärkälla.  

   Intresset för storhögar går tillbaka till 1600-talet, dock handlade det då inte om någon 

gedigen forskning utan mer om ett sökande efter bevis över storhögarnas sägner. Forskning 

som den mer ser ut idag började inte förrän under 1900-talets början i Sverige med ytterligare 

utgrävningar av storhögar. Äldre forskning från början av 1900-talet använde sig av historiska 

källor som Ynglingatal samt Beowulfkvädet för att hänvisa storhögarna till landets bildning. 

Det arkeologiska materialet blev sekundärt och fungerade endast som stöd för att bekräfta de 

forntida skaldedikterna (Bratt 2008:12). Sune Lindqvist är en av de forskare som har använt 

sig av dessa historiska källor i sina arbeten om storhögar bl.a. i Uppsala högar samt 

Ottarshögen (1936) och Vår svenska guldålder (1945) men Lindqvist hänvisar även till 

tidigare forskning och till det arkeologiska materialet. Resultatet av denna forskning ledde till 

att fyra storhögar undersöktes mellan åren 1914-1921: Ottarshögen, Skopintull och 

Stabbyhögen samt Ingjaldshögen i Södermanland. Efter dessa fyra är det endast två stycken 

storhögar, Norsborgshögen i Södermanland och storhögen på gravfältet Ormknös vid Birka på 

Björkö, som undersökts på vetenskapliga grunder. Resterande storhögar har undersökts för att 

de varit kraftigt skadade eller av olika anledningar varit i vägen (bortsett från de ofullständiga 

undersökningarna av Mellanhögen och Domarhögen vid Gamla Uppsala samt Anundshög) 

(Bratt 2008:13). Sedan stod det relativt still i forskningen fram tills 1970-1980 med 

avhandlingar från Åke Hyenstrand (1974) samt Keith Wijkander (1983) varav båda berör 

storhögar, dock i en större kontext. Hyenstrand tar vid den tidigare benämningen av högarna 

och kopplar samman kungshögar och storhögar och menar att det finns en koppling till social 

överklass och eventuellt även en kungamakt. Storhögarnas lägen vid så kallade strategiska 

punkter i förhållande till diverse kommunikationsleder menar han styrker denna koppling 

(Hyenstrand 1974: 103-104, 115,117). Hyenstrand tar något år senare fram en skiss över 

Mälarlandskapets utveckling under järnåldern bestående av fyra utvecklingsnivåer som 

beskriver hur Mälardalen går från att organisera olika bebyggelseområden och fördela 

handelsleder och storhögar till att genomgå diverse förändringar med husbyar och 

kungsgårdar som kom att fungera liknande centralorter (Birka/Gamla Uppsala), för att sedan 

sammanslå dessa till en enda centralplats (Bratt 2008:18). 

   Keith Wijkander tar vid Hyenstrands resonemang i sin avhandling från 1983 gällande att 

landskapet gick från att vara indelat i olika former av kungsgårdar eller hövdingadömen till att 

sammanslås till en enda centralmakt där storhögarna ska ha spelat en viktig roll som 

centralpunkter i bygderna (Bratt 2008:18). Terje Gansum (2004) diskuterar i sin avhandling 

Hauger som konstruksjoner: arkeologiske forventninger gjennom 200 år högarna ur olika 

perspektiv för att undersöka högarnas betydelse, syfte och funktion. Gansum ifrågasätter 

tidigare arkeologiska förväntningar som exempelvis att högarna alltid ska innehålla gravar, 

helst även med fynd och vill därför istället titta på högarna i egenskap av konstruktioner 

(Gansum 2004: kap 3). Han ifrågasätter idén om att högarna alltid är stående på gravfält och 

visar att högarna istället ofta överlagrar andra konstruktioner eller blir överlagrade av 

konstruktioner som hus eller andra högar (Gansum 2004: kap 7).  
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1.4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Detta arbete kommer att utgå från Åke Hyenstrands avgränsning gällande högarnas storlek 

där högar mellan 20-29m i diameter skall benämnas som storhögar. Hyenstrand anser även att 

högar från 30m i diameter skall benämnas som kungshögar (Hyenstrand 1974:104) men detta 

begrepp avstår jag alltså från och därför kommer alla högar från 20m i diameter att benämnas 

som storhög. I likhet med tidigare texter inom storhögsämnet kommer även detta arbete att 

innehålla begrepp såsom elit, makt och social status. Detta är dels för att begreppen 

förekommer i den forskning som kommer att användas samt för att jag vill kunna diskutera 

och problematisera utifrån dessa begrepp och deras betydelse. Begreppen kan upplevas som 

negativa då de har en viss klang till sig, därför kommer exempelvis ordet kungshög inte att 

användas i detta arbete på grund av de förutfattade meningarna om kön och status som det 

inbegriper. Arbetets analysdel kommer även att använda sig av begrepp som kön och genus 

därför att dessa begrepp är några som jag anser har saknats i storhögsdiskussionen.   

 

2. MATERIALPRESENTATION 

 

 
 

(Fig 1. Karta över storhögar och järnåldersbygder i Mälardalen. Mörkgrått motsvarar äldre och tätare 

medan ljusgrått motsvarar yngre och glesare bebyggelse. Tagen ur Bratt 2008:30) 
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2.1 UNDERSÖKTA STORHÖGAR I MÄLARDALEN 

Enligt fornminnesregistret finns det 268 registrerade storhögar i Mälardalen, inklusive tre 

stycken storhögar vid Lundby i Tierp socken, Uppland som undersökts och sedan tagits bort. 

Av de 268 storhögarna är 77 % mellan 20-29m i diameter och 7,5 % är >40m i diameter.  

   Endast 11 % av storhögarna, alltså 29 stycken, är undersökta och 23 av dessa är även 

daterade (se tabell 1). Dateringen är i huvudsak gjord till yngre järnålder (mellan 500-

900e.kr.). Vid sex av undersökningarna har det inte varit möjligt att komma med någon 

datering, i tre fall beror detta på att grävningarna varit ofullständiga som i fallen gällande 

Mellanhögen och Tingshögen vid Gamla Uppsala samt Anundshög (Bratt 2008:29, 31).  

 

 
(Tabell 1. Undersökta storhögar i Mälardalen, lånad ur Bratt 2008:31)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lsk Socken Gård/by RAÄ nr Namn/anl nr D H Und år Datering/anm 

Sö Botkyrka Norsborg 8 10 46 6 1939 750-800 

Sö Huddinge Vårby 8 6 20 3 1969-70 800–900-tal? 

Sö Trosa Vagnhärad Södra Husby 177 1 22 0,7 1959 550-660 

Sö Vansö Husby 59 Ingjaldshögen 35 2 1919 800 

Up Adelsö Björkö 111 Ormknös 21 2,7 1978-79 Ä.rom.jäå?, vik? 

Up Adelsö Hovgården 48 Skopintull 22 3 1917 900-950 

Up Bondkyrka Håga 356 Hågahögen 49 7 1902-03 Bronsålder (P.IV) 

Up Börje Broby 26 1 20,5 1,5 1930 600-650 

Up Börje Broby 26 2 20 1 1931 750-800 

Up Börje Broby 28 5 30 2,25 1663 500-1000 

Up Gamla Uppsala Gamla Uppsala 123 Östhögen 60 6 1846 550-600 

Up Gamla Uppsala Gamla Uppsala 123 Mellanhögen 58 7 1847, 1925 Ej helt undersökt 

Up Gamla Uppsala Gamla Uppsala 123 Västhögen 67 10,5 1874 580-600 

Up Gamla Uppsala Gamla Uppsala 123 Tingshögen 50 3 1988, 1990 Ej helt undersökt 

Up Husby-Långhundra Hjälmsta 107 Brunnshögen 25 3 1977, 80-81, 90-95 550-600 

Up Husby-Långhundra Vackerberga 30 Gullhögen 31 4,8 1988-90 Ca 900 

Up Håtuna Signhildsberg 39 Signhilds kulle 26 3 1984-86 Efter Kr.f. 

Up Kalmar Viby 33 Vibyhögen 29 3,5 1976 Början av 900 

Up Ljusterö Bolby 46  22 2,5 1894 ? 

Up Orkesta Vaxtuna 30 Kööhögen 35 7 1724 500-1000 

Up Sollentuna Hersby 45 38 20,5 4,2 1905 700-tal 

Up Sundbyberg (Spånga) Rissne 9 1 20 3 1981 900-tal efter 925 

Up Tierp Lundby - 1 23 1,3 1913 550-600 

Up Tierp Lundby - 18 25 1,4 1913 ? 

Up Tierp Lundby - 19 20 0,4 1913 ? 

Up Uppsala-Näs Staby 18 Stabbyhögen 23 5 1921 600–700-tal 

Up Vendel Husby 1 Ottarshögen 38 7 1914, 1916 500-550 

Vsm Västerås (Badelunda) Långby 431 Anundshög 68 9,2 1998 Y.jäå. end partiellt und 

Vsm Västerås (Badelunda) Tibble 432 Gullhögen 22 1,7 1932, 1952-55 550-600 
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2.2 GRAVSKICK OCH OSTEOLOGISKT MATERIAL 

Det totala högmaterialet ur Bratts avhandling redogör att gravskicket bland högarna varierar 

mellan brandgravar och jordbegravningar. Brandgravar förekommer främst under ca 550 – 

900 e.Kr. och jordbegravningar vid 350-550 e.Kr samt 1000-talet. Brandgravar resulterar i 

mer osteologiskt material jämfört med jordbegravningar eftersom att benmaterialet bevaras 

bättre i dessa. På grund av detta finns det väldigt få osteologiska undersökningar från 

jordbegravningar vilket resulterat i att det osteologiska materialet Bratt tagit del av endast är 

taget ur brandgravar. I detta arbete är det endast storhögarna och deras innehåll som är 

relevant och av de 29 undersökta storhögarna i Mälardalen är gravskicket för samtliga 

brandgravar. Ingen av Mälardalens högar som går över 20m i diameter innehåller 

jordbegravningar (Bratt 2008:69).  

 

2.2.1 ANIMALIA  

Kronologin för det totala högmaterialet sträcker sig över en längre period mellan 300 e.Kr. till 

1000-talet, det blir därför tydligt hur djurbensmaterialet drastiskt ökar i och med yngre 

järnålder (Bratt 2008:75). Djurben i samband med gravläggningar var som kraftigast under 

yngre järnålder och vanliga djurarter för denna tidsperiod har tidigare delats in i två grupper 

av Sabine Sten och Maria Vretemark (1988) till bruksdjur och köttdjur. I gruppen bruksdjur 

finns hund, katt, häst och jaktdresserade rovfåglar medan arterna nöt, får, get, svin samt 

tamfågel ingår i slaktdjur (Sten & Vretemark 1988: 148-149, 151). I Bratts material återfinns 

alla dessa arter som delas in i samma kategorier men Bratt lägger även till kategorin pälsdjur 

innehållande björn, lodjur, bäver, järv och mård. 88 av högarna i Bratts totala högmaterial är 

osteologiskt analyserade och av dessa återfinns djurben i 79 stycken.  

 

Av de undersökta storhögarna i Mälardalen är det endast 10 av 29 som är bestämt osteologiskt 

undersökta (en storhög, RAÄ 45, är osäker men innehåller fortfarande djurben). Det totala 

antalet storhögar som innehåller djurben blir därför 11 stycken. Inräknat varje gravgömma i 

storhögarna ändras siffrorna till 12 stycken osteologiskt undersökta samt 13 stycken 

innehållande djurben (se bilaga 6.2). De djurarter som är mest frekventa i de 11 storhögarna är  

 

Bruksdjur: hund (11) och häst (10).  

Slaktdjur: häst (10), får/get (8) nöt (8) samt svin (8).  

 

 

Diam Hund Häst Får/get Nöt Svin Rovfåglar Totalt 
storhögar 

20-
30 

5 5 4 2 3 3 5 

30-
67 

6 6 9 6 5 2 6 

Tot 11 11 13 8 8 5 11 

 
(Tabell 2. Antal djurarter i 

storhögarna uppdelat i 

diameter)  
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Av dessa djurarter är det främst hästen som sticker ut eftersom att den kan ha olika betydelser 

i gravläggningen och kan fungera både som slakt- och bruksdjur men den har även setts som 

maktsymbol i egenskap av krigshäst (Bratt 2008:75). Även pälsdjur som björn har i vissa 

sammanhang setts som maktsymboler, denna teori presenteras av Bo Petré som beskriver att 

falangerna vilka oftast är det enda som finns kvar tyder på att den döde blivit insvept i eller 

lagd på en björnpäls. Petré gör också en eventuell koppling mellan social status och tecken på 

fjärrhandel och menar således att den döde som svepts i björnpäls kan ha haft en särskild 

social status (Petré 1980:13). Antalet djurarter i brandgravarna per hög stiger i och med 

högens diameter och detta gäller alla djurarter, men den art som framförallt sticker ut i Bratts 

totala material är olika typer av rovfåglar. Sambandet mellan rovfåglar och storhögar tolkar 

Bratt som tecken på social status (Bratt 2008:77.). Detta grundar han i Sten och Vretemarks 

diskussion om användingen av dresserade jaktfåglar som en exklusiv jaktform och som 

mycket värdefull gravgåva (Sten & Vretemark 1988: 152-153). Hästjakt med dresserade 

rovfåglar ska ha varit vida känt under yngre järnålder i Sverige och är framförallt under 

medeltid en sport som var belagd till den härskande överklassen och symboliserade social 

status. Det krävdes mycket tid och ansträngning för att dressera fåglarna vilket resulterade i 

att rovfåglarna hade ett väldigt stort värde. Denna typ av jakt var inte bunden till männen utan 

både historiska och arkeologiska källor visar att även kvinnor ägnade sig till detta redan under 

700-talet (Bratt 2008: 77-78)  

 

2.2.2 MÄNSKLIGT BENMATERIAL 

I Bratts totala högmaterial (alltså inräknat både högar och storhögar) innehåller 293 högar en 

begravning (79%), 58 högar (16%) har två eller flera begravningar och 11 högar (3%) har 

inga begravningar. Resterande högar har förstörda gravgömmor eller har inte berörts av Bratts 

undersökning. Flera begravningar i en hög kan antingen indikera sambegravning eller 

överlagring om begravningarna skett under olika tidsperioder, det finns även flera gravar 

utspridda i och under högarna (Bratt 2008: 61-62). Mängden benmaterial varierar beroende på 

högens storlek där medelvärde benmängd ökar i förhållande tills högens diameter (Bratt 

2008:71, tabell 14). Det osteologiska materialet sett till mänskliga kvarlevor visar enligt Bratt 

att 16 av 88 innehåller fler än en individ, 12 av 16 är dubbelbegravningar och 5 av 16 

innehåller tre begravningar. Flera individer förekommer oavsett högarnas storlek men främst i 

högar med en diameter på 7-10m och under tidsperioderna 500–900-tal. I storhögarnas fall är 

det antingen ensamma individer eller dubbelbegravningar och då är det endast kvinna och 

man som förekommer (Bratt 2008: 72-73). Det totala materialet i Bratts avhandling visar att 

medelvärde benmängd per hög ökar upp till 12m i diameter och sedan växelvis öka och stiga 

upp till 20m, det saknas dock statistiskt underlag vilket annars troligtvis skulle visa en stabil 

benmängdsökning i förhållande till en ökande diameter (Bratt 2008:71).  

 

De könsbedömningar som gjorts skiljer sig beroende på om de grundats arkeologiskt eller 

osteologiskt (se tabell 3), 4 av 29 storhögar innehåller fler än en individ och består då av en 

man och en kvinna. Enligt Bratt skulle en sådan sambegravning med man och kvinna ha 

inneburit att kvinnan offrats som träl för sin herre eller genom så kallat änkebränning. Detta 

grundas i historiska källor likt norrön litteratur och Ibn Fadhlans berättelse om sitt möte med 

ruserna. Individerna kan också helt enkelt ha avlidit samtidigt, dock menar Bratt att det faller 
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sig naturligt att anta att de som begravts tillsammans haft någon form av samhörighet mellan 

varandra (Bratt 2008: 72-73). 

 

Storhög D Ost und. Kön-A Kön-O  

Sö. Botkyrka sn. RAÄ 8. A10:1  46  M  

Sö. Botkyrka sn. RAÄ 8. A10:2  46  K  

Sö. Botkyrka sn. RAÄ 8. A10:3  46  M  

Sö. Trosa Vagnhärad sn. RAÄ 177. A1 22  K  

Sö. Vansö sn. RAÄ 59. Ingjaldshögen  35 x M ? 

Up. Adelsö sn. RAÄ 48. Skopintull  22 x M,K M,K 

Up. Bondkyrka sn. RAÄ 356. Hågahögen 49 x M ? 

Up. Börje sn. RAÄ 26. A1  20  M,K  

Up. Börje sn. RAÄ 26. A2  20  M  

Up. Gamla Uppsala. RAÄ 123. Östhögen 60 x M K 

Up. Gamla Uppsala. RAÄ 123. Västhögen 67 x M ? 

Up. Husby sn. RAÄ 107. Brunnshögen 25  M  

Up. Husby-Långhundra sn. RAÄ 30. Grav A 31 x K? ? 

Up. Husby-Långhundra sn. RAÄ 30. Grav B 31 x K ? 

Up. Husby-Långhundra sn. RAÄ 30. Grav C 31 x M M,K 

Up. Kalmar sn. RAÄ 33. Vibyhögen 29 x M M 

Up. Sollentuna sn. RAÄ 45. A38 20,5 ? M ? 

Up. Sundbyberg sn. RAÄ 9. A1 20 x K M? 

Up. Uppsala-Näs sn. RAÄ18. Stabbyhögen. Grav B 23  M  

Up. Vendel sn. RAÄ 1. Ottarshögen  38 x M M,K 

Vsm. Västerås sn. RAÄ 432. Gullhögen. Grav 4-5  22 x M,K M,K 

Vsm. Västerås sn. RAÄ 432. Gullhögen. Grav 6 22  M  

 
(Tabell 3. Gravgömmor i 

storhögar som undersökts 

osteologiskt samt skillnaden i 

könsbedömningarna) 
 

2.2 STORHÖGARNAS FYNDMATERIAL 

Storhögarna har ett ytterst varierande fyndmaterial och eftersom att alla storhögar har ett 

brandgravskick har fynden utstått en väldigt hög temperatur vilket resulterat i att endast det 

oorganiska materialet klarat sig. Föremål som ben bevaras dock bättre vilket gör att fynd 

gjorda av ben ofta hittas i brandgravarna till skillnad från jordbegravningar där dessa 

förmultnar. Rituella former som krossning av ben, deponering av ben eller gåvor på annan 

plats samt bortplockandet av vissa ben innebär att de fynd som faktiskt går att registrera i 

storhögarna inte nödvändigtvis speglar den reella situationen som ägde rum innan bränningen 

(Bratt 2008: 78-79). Det som utmärker storhögarna i Mälardalen från resterande högar är 

främst deras guldfynd, den monumentala storleken samt att dem innehåller fler fyndkategorier 

än resterande högar. Själva storhögen kan ses som en symbol för makt och social strategi, 

anlagd just för att framföra ett budskap om makt i samhället i samband med gravritualen då 

den avlidnes familj kunde kommunicera med omgivningen och framhäva sina ambitioner och 

skapa allianser. Allt stordådigt som troligen kom med begravningsritualen som bålbränning, 

djuroffer, festmåltider och dyra föremål visade omgivningen att släkten var en källa för 

rikedom och makt. Även efter uppförandet kvarstår storhögen som maktsymbol i egenskap av 

monument. Den strategiska biten lär ha kommit i nyttjandet av storhögarna som mer än bara 

maktsymboler genom att sätta storhögarna i andra förhållanden genom ceremonier, religiösa 

ritualer, tingsförhandlingar och nya begravningar i stående storhögar (Bratt 2008: 112, 114-

115). Storhögarnas fyndmaterial är som nämnt varierande och består av kategorier som bl.a. 

spik, järn nit, förvaring, mat och dryck, spelutensilier, redskap, personlig hygien, 
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dräktdetaljer, smycken, mynt, skyddsvapen, vapen, verotterié cloissoné samt ädelmetaller som 

brons, silver och guld (Bratt 2008:80,106).  

 

Föremål ansedda att inneha hög status är de fem vanligaste kategorierna i storhögarna enligt 

Bratts material: spelutensilier, glaskärl, guldföremål, vapen och skyddsvapen. I samband med 

rov/jaktfåglar i fyndmaterialet menar Bratt att dessa fynd bör förstås som högstatusföremål 

som ska kopplas till en järnålderselit (Bratt 2008:83).  

 

Föremålskategori Högar 3-10m  Högar 11-19m Storhögar 20-67m 

Guld 0 4 8 

Spelutensilier 10 15 13 

Glaskärl 3 11 12 

Vapen 5 10 2 

Skyddsvapen 2 5 3 

 

(Tabell 4. Föremål vedertagna som högstatusobjekt i högar och storhögar redovisat i antal per 

hög/diameter). 
 

Nedan följer en kortare presentation av dessa föremål. 

Guldföremål presenteras som en symbol för rikedom och makt. Dess sällsynthet resulterade i 

att värdet ökade. Under bronsåldern användes ädelmetallen främst till tråd, smycken och 

vapendetaljer, under yngre romersk järnålder ökar importen av ädelmetallen främst från 

Romarriket. Guldets pik var under folkvandringstid för att sedan kraftigt sjunka under 

Vendeltid, och sedan öka igen under vikingatid. Främsta perioden för guldet var alltså under 

yngre romersk järnålder (ca 200-600e.kr.) (Bratt 2008: 83-84). 

 

Vapen & skyddsvapen ses som en självklar maktsymbol. Historiska källor porträtterar kungar 

och hövdingar med svärd – den yttersta symbolen för en ledande makthavare. I mitten av 

första årtusendet är denna symbol ytterst stark och svärd daterade till perioden med guld och 

granatcloisonné ses stärka bilden och även lyfta idén om att svärden använts som 

stormannagåvor inom politiska allianser. Våld och eventuellt hot om våld förstärker bilden av 

vapen och skyddsvapen som maktsymbol och stöds av äldre järnålderns vapengravar som 

tyder på att en vapenidentitet ska ha varit viktig under järnåldern för den nordiska eliten. 

   23 högar innehåller vapen och skyddsvapen i Bratts totala material, sett till endast 

storhögsmaterialet ändras den totala siffran till 5 stycken (tabell 4). Fynden består främst av 

olika fragment från sköldar och hjälmar, eller svärd och svärdsbeslag men det förekommer 

även hela fynd. I det totala högmaterialet är 10 av 17 vapengravar osteologiskt undersökta 

varav 7 är könsbestämda till män vilket enligt Bratt resulterar i att vapen tydligt kan kopplas 

till mansgravar. I storhögsmaterialet är alla 5 osteologiskt undersökta varav 3 är 

könsbestämda till man och kvinna, 1 till kvinna och 1 obestämd (Bratt 2008: 86-87, bilaga 1).  

 

Spelutensilier likt brädspel, tärningar och spelpjäser kan förekomma i olika material, allt från 

sten, trä, ben/horn, glas och elfenben. Spelutensilier gjorda utav trä förmultnar till skillnad 

från resterande material vilket resulterat i att bräden tidigare setts som sällsynta. Romarriket 

ses som inspirationslandet för brädspel i Norden, spelutensilierna tolkas därför som fynd 
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kopplade till makt och social status framförallt under romersk-järnålder då män med hög 

status tack vare sina kontakter tagit brädspelen till landet. Från romersk-järnålder till vendeltid 

ska spelutensilier främst höra till mansgravar för att sedan förekomma i både mans- och 

kvinnogravar under vikingatid (Bratt 2008:88). Spelutensilierna finns i 16 gravgömmor i 13 

storhögar och dateringen varierar mellan 500–1000-tal. 

 

Glaskärl kopplas till sociala eliter av flera olika anledningar. Historiska källor som 

Beowulfkvädet och även bildstenar på Gotland framhäver hur glaskärl använts under rituella 

dryckesceremonier hos den germanska eliten under järnåldern. I norden fanns ingen 

glasblåsning förrän 1400-1500-talet, alltså är fynd av glaskärl innan dess föremål som fraktats 

utifrån. Sällsyntheten och hantverket bidrar till att föremålen ses som både unika och dyrbara 

(Bratt 2008:89).  

 

Vad gäller fyndens karaktär som grund för en arkeologisk könsbedömning har Bratt använt 

sig av Bo Petrés (1984) könsbedömningsunderlag från utgrävningen på Lovö. Manliga gravar 

ses främst i vapen/skyddsvapenföremål och kvinnliga i dräktspänne/nål samt 

pärluppsättningar innehållande fler än 3 stycken pärlor (Petré 1948:109). Användandet av 

sådana generella indelningar vid könsbedömningar kritiseras bl.a. av Hans Bolin (2004) som 

diskuterar i vilken utsträckning fynden kan ge svar om den begravdes kön eller status (Bolin 

2004: 182-183) För en närmare överblick av storhögarnas olika fyndkategorier se bilaga 1 och 

för fullständigt innehåll se bilaga 2.  
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3. MATERIALANALYS 

 

I detta kapitel skall det presenterade materialet från förra kapitlet analyseras och diskuteras 

utifrån den frågeställning som presenterats i inledningskapitlet.  

 

 Vilka tolkningsperspektiv har dominerat i diskussionen om storhögar och vad har de 

fått för betydelse? 

 Vilket fyndmaterial innehåller storhögarna och i vilken utsträckning ger fynden stöd 

åt den etablerade synen på storhögarna? 

I materialpresentationen redovisas att alla registrerade storhögar i Mälardalen innehåller 

brandgravskick vilket innebär att gravläggningarna skett via bränning av den avlidne. Dessa 

gravritualer ska ha innehållit påkostade föreställningar där rikedom och makt visades upp för 

omgivningen i form av festmåltider och gravgåvor samt djuroffer som brändes tillsammans 

med den döde. Som materialet visade kan dock både ben- och fyndmaterial ha komprimerats 

på olika sätt, antingen på grund av den höga värmen från elden eller genom eventuella ritualer 

som ben deponering och krossning/spridning av ben vilket gör att det aldrig går att få absoluta 

svar om hur situationen egentligen såg ut innan bränningen ägde rum (Bratt 2008:69, 78-79). 

Djurben finns registrerat i 11 storhögar. Arterna i dessa varierar men dem vanligaste enligt 

materialet är: hund (11), häst (10), får/get (8), nöt (8) och svin (8). Detta kan tyda på att den 

gravlagda kommit från en välställd släkt där familjen haft råd att offra djur i gravbålet (Bratt 

2008:75). Denna teori känns dock mest användbar i de fall djurbenen utgjort en ansenlig 

mängd, gärna i samband med rov/jaktfåglar som enligt både Bratt (2008) och Sten & 

Vretemark (1988) skall tolkas som gravfynd kopplade till social elit. Materialet visar även att 

18 storhögar (varav fyra saknar gravgömma) inte har några registrerade djurben, detta kan 

indikera att somliga inte har fått samma generösa gravgåvor med sig på bålet vilket stärks av 

att många av storhögarna som antingen helt saknar eller har en liten mängd djurben även 

saknar så kallade högstatusfynd (se exempelvis RAÄ 8, där alla gravgömmor utom en saknar 

högstatusfynd). Majoriteten av storhögarna som innehåller djurben har dock en ansenlig 

mängd vilket stärker antagandet om välbärgade familjer (se bilaga 2). Social status ansågs av 

Bratt kunna kopplas till rov/jaktfåglar i storhögarna då jakt med dessa fåglar sågs som mycket 

exklusivt. Antalet storhögar innehållande rov/jaktfåglar hamnar dock på 5 stycken av 29 

vilket är en relativt låg siffra precis som vapen och skyddsvapen som tillsammans också 

endast finns i fem storhögar. Förklaringen till dessa fyndkategoriers låga antal kan vara att 

större delen av vapenfynden i Bratts totala material kommer från högar med en diameter om 

11-19m (se bilaga 2 samt Bratt 2008: 82-83). Gällande rov/jaktfåglar kan det vara så att om 

fler storhögar skulle undersökas kanske antalet skulle komma att öka men det kan också vara 

så att eftersom detta var en ovanlig typ av jaktform då det krävdes mycket tid och skicklighet 

för att lyckas dressera dessa fågelarter så är det inte ett väldigt vanligt fynd i gravmaterialet.  

 

Storhögar behöver i mitt tycke även diskuteras utifrån ett genusperspektiv då tidigare 

forskning ofta vill framhäva männens roll i dessa anläggningar. Elisabeth Arwill-Nordbladh 

diskuterar bl.a. varför genusperspektivet är nödvändigt inom arkeologi och menar att 

forntiden ofta används som ett sätt att fortsätta upprätthålla de förutfattade meningar om 

könsroller som finns genom att hävda att det alltid sätt ut på ett visst sätt. Arwill-Nordbladh är 
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också tydlig med att förklara att även om arkeologi främst handlar om att förstå den forntida 

människan baserat på dem materiella lämningar som finns kvar, men genom att försöka tolka 

och tyda dessa är det också väldigt viktigt att ha med sig hur forskningen präglas av vår egen 

syn och det samhälle vi befinner oss i och ur vilken vår kunskap skapas. Att ha ett 

genomgående genusperspektiv i det arkeologiska arbetet kan därför bredda vår förståelse och 

ge förslag åt nya tolkningar (Arwill-Nordbladh 2001: 10-11). 

 

Ett sätt att applicera ett genusperspektiv i denna diskussion blir att titta närmare på 

storhögarnas fyndinnehåll. Dels för att titta på vad de faktiskt innehåller och om innehållet är 

tillräckligt som grund för den etablerade synen, men också för att synliggöra hur fynden 

använts som en central roll i könsbedömningarna.  

   För att börja med storhögarnas innehåll går det efter materialpresentationen att konstatera att 

storhögarnas fyndkategorier är varierande och att en stor del även förekommer i mindre högar 

som exempelvis ädelmetall. Bratt hävdar att guldförekomsten i storhögarna är det mest 

absoluta tecknet för makt under järnåldern men guldet förekommer både i högar som är 11-

19m i diameter samt storhögar. Resterande fyndkategorier som vedertagits som 

högstatusobjekt, alltså vapen, skyddsvapen, glaskärl och spelutensilier förekommer även dem 

i mindre högar, till och med så små som 3-10m i diameter (se tabell 4). Att dessa fynd också 

förekommer i mindre högar tyder på att högens storlek inte nödvändigtvis spelat en sådan 

centrall roll i gravläggningen som det ofta antyds. Det innebär även att så kallade 

högstatusfynd faktiskt inte förekommer i alla de 29 undersökta storhögarna vilket stärker 

antagandet om att dessa inte nödvändigtvis behöver kopplas till elit och rikedom. Detsamma 

gäller vad som ofta benämns som manliga högstatusfynd likt vapen och skyddsvapen som ju 

bara finns i fem av Mälardalens storhögar. Att majoriteten av Mälardalens undersökta 

storhögar alltså saknar både högstatusfynd och manligt kopplade högstatusfynd leder till 

frågan om det då går att fortsätta upprätthålla denna syn om storhögarna som monument för 

hövdingar eller makt- och elitgrupper under järnålder baserat på dess innehåll? John 

Ljungkvist (2006) diskuterar i sin avhandling En hiar atti rikR. Om elit, struktur och ekonomi 

kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder bl.a. hur man går tillväga för att hitta en 

social elit bland gravfynden och menar att det dels inte är särskilt enkelt, framförallt inte 

gällande gravar med brandgravskick på grund av komprimeringen, men också för att 

gravföremålens värde kan variera mellan olika perioder. Detta till trots menar Ljungkvist att 

det kan vara möjligt att hitta sociala statusgrupper i gravinnehållet om man placerar gravarna i 

rätt sammanhang genom att främst göra större jämförelser med andra gravar samt se till hela 

gravfältskontexten. I linje med tidigare forskare skriver Ljungkvist också att typiska elit-

föremål, eller så kallade högstatusföremål innefattar vapenuppsättningar, hästutrustning eller 

glaskärl och för kvinnor gäller det främst smyckesuppsättningar och glaskärl. Han framhåller 

dock en del invändningar när det kommer till vapengåvor eftersom att vapen i gravar inte 

ensamt bör ses som tecken på en begravd elit eller makthavare. Ljungkvist hänvisar till 

Heinrich Härkes undersökning om anglosaxiskt gravmaterial som visade att det kan finnas 

olika förklaringar till vapengravar beroende på region, exempelvis vem som innehade rätt att 

bära vapen och skillnader mellan sociala och etniska grupper. I Bratts material syftar han till 

att vapengravarna främst skall kopplas till en krigarideologi inom den sociala eliten vilka 

förekommer i det han benämner som mellanstora högar, alltså 11-19m i diameter medan 
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storhögarna utgör den förnämsta formen av monumentalitet och elit (Ljungkvist 2006: 37-38, 

40-41; Bratt 2008:112). Detta i relation till Bratts teorier om att storhögarna kan ha uppförts 

som maktdemonstrationer för att sända signaler till omgivningen för att berätta om närvaron 

av en mäktig släkt exempelvis i krigstider, väcker olika frågor. Behövde man invänta ett 

dödsfall innan byggnationen kunde börja, eller byggdes storhögen först för att senare 

användas som grav när någon högt uppsatt slutligen avled? Och behövde den döde vara högt 

uppsatt eller inneha ett stort maktkapital för att överhuvudtaget få begravas i storhögen? 

Materialpresentationen visar att så inte alltid behövde vara fallet, åtminstone inte baserat på 

storhögarnas totala innehåll eftersom att majoriteten endast innehåller enklare föremål även 

om en del även rymmer föremål knutna till makt och social elit. 

   När det kommer till fyndens roll kopplat till kön och genus nämner Bratts material inget 

specifikt om kvinnliga högstatusfynd förutom den indelning som lånats av Petré (1984) om 

minst tre pärlor och dräktspänne/nål. Det är dock inget ovanligt inom arkeologisk forskning 

att kvinnorna hamnar i skymundan, framförallt inte i gravkontexter. Ljungkvist diskuterar 

detta kort och nämner ett par möjliga orsaker till detta. Han tar bl.a. upp att manliga gravar 

helt enkelt varit mer intressanta än kvinnliga men också att kvinnor skulle ha mindre gravar 

och även färre antal djur än männen samt att det ska vara svårare att finna rangindikerande 

föremål i kvinnogravarna (Ljungkvist 2006:41–42). Det finns också ett problem i hur 

artefakterna används som underlag, som tidigare presenterats skiljer sig den arkeologiska och 

osteologiska könsbedömningen åt bland vissa storhögar (se tabell 3) och skillnaderna i vad 

bedömningarna kan grunda sig i är intressanta att titta närmare på.   

   Se exempelvis Up, Sundbyberg i Rissne, RAÄ 9 som osteologiskt bedömts till eventuell 

man, Bratt håller dock inte med utan motsäger sig bedömningen på grund av de 7 pärlorna 

som finns bland fynden. Detta är anmärkningsvärt eftersom det även finns bevis på 

spelbrickor av jet och glas i samma grav, vilket är intressant då ”kvinnliga fynd” ihop med 

spelutensilier förekommer i fler gravgömmor som bedömts annorlunda, bl.a. Sö, Botkyrka i  

Norsborg RAÄ 8, gravgömma 10.6 som arkeologiskt har bedömts till en eventuell 

dubbelbegravning innehållande man och kvinna. Bedömningen baseras på att gravgömman 

som förutom guldarmband även innehåller spelbricka och därav menar Bratt att det troligen 

även borde förekomma en man i graven (Bratt 2008:213, 254)  

 

Gamla Uppsala, Östhögen har tidigare bedömts osteologiskt till kvinna, men detta motsäges 

av Bratt som istället hävdar att det ligger en man begravd på grund av fyndmaterial såsom 

hjälm och sköld (Bratt 2008:242).  

 

I Up, Vendel i Husby, Ottarshögen har benresterna bedömts av osteologer till att tillhöra en 

man och en kvinna. Bratts arkeologiska könsbedömning är dock att det endast finns en man, 

grunder till denna invändning saknas. Min tolkning är att Bratt baserar detta utifrån att 

Ottarshögen innehåller spelutensilier men saknar pärlor samt dräktspänne/nål 

(Bratt.2008:262)   

 

   Dessa exempel tydliggör att det inte finns någon klar skillnad mellan kvinnliga och manliga 

gravar i storhögsmaterialet, även om skillnader förekommer är det svårt att se någon olikhet 

som är tillräckligt förekommande för att det ska gå att fastställa en absolut könsbedömning. 
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Liknande svårigheter går att se i diskussionerna om Osebergsgraven, eller Osebergshögen 

som ligger i Tønsberg kommune, Slagen sogn, i Norge. Det förekommer mycket 

spekulationer kring vilket kön som ska ha varit det primära vid gravläggningen för just denna 

grav. Storhögen omsluter ett skepp och har en diameter om 40m och är dendrologiskt daterad 

till 834 e.Kr. (Gansum & Risan 1999:62; Androshchuk 2005:116). Graven innehåller två 

individer som osteologiskt har bedömts till kvinnor, där den ena bedömts till adultus (ca 30-40 

år) och den andra till senior (ca 60-70 år). Osebergsgraven har därför ofta tolkats som en 

drottningsgrav men det är fortfarande oklart vem av dessa två kvinnor som i så fall ska ha 

varit den primära. Gansum & Risan presenterar olika förklaringsmodeller för detta. En är att 

den yngre kvinnan var huvudperson och den äldre träl vilket grundas på skelettdelarna i 

gravgömman. Den yngre kvinnans skelett tyder på att hon avled först och att hon då sannolikt 

kan ha begravts i en medeltida grav som ett första led i begravningsritualen medan 

högbyggandet pågick. En andra tolkning är istället att den äldre var huvudperson och den 

yngre träl eller offer. Gansum och Risan föreställer sig ett scenario där den äldre kvinnan 

fungerat som en viktig individ inom kult- och religiösa utövningar vilket givit henne makt och 

stort inflytande på tillvaron, exempelvis som völva. Vad gäller den yngre kvinnan visar 

skelettdelar att kvinnans huvud har spräckts antingen innan, troligen vid dödstillfället, eller 

vid tidpunkten för högbygget och kan således inte bero på trycket från jordmassorna. Detta 

menar dem visar på ett våldsamt behandlande av kroppen och drar paralleller till Ibn Fadlans 

berättelse som illustrerar hur en trälkvinna mördas som offer (Gansum & Risan 1999:69). Det 

har dock förekommit invändningar mot detta bl.a. av Fedir Androshchuk som antyder att den 

yngre kvinnan, som tolkats till Drottning Åsa inte nödvändigtvis behöver ha varit den primära 

för gravläggningen. Han menar istället att även en manlig individ kan ha förekommit i graven 

men att denne ska ha blivit förflyttad under den plundring som skedde någon gång under 

forntiden där kropparna flyttades runt (och möjligen stals) och gravgåvor togs. Androshchuk 

menar även att fynd likt betsel och sadel som funnits i Osebergsgraven tyder på att en man ska 

ha förekommit i graven (Androshchuk 2005:116, 120). 

   Att det är både svårt och krångligt att utföra könsbedömningar är alltså inget ovanligt. Men 

det är viktigt att komma ihåg att använda sig av både osteologiska och arkeologiska grunder i 

eventuella försök till könsbedömningar. Det räcker oftast inte att endast använda sig av den 

ena eller den andra. Båda bedömningssätten bör samspela med varandra för bäst resultat 

(Bolin 2004:177).   

 

Förekomsten av kvinnliga och manliga storhögar varierar och i tabell 3 går det även att se att 

den osteologiska och arkeologiska könsbedömningen skiljer sig. Vad gäller fördelningen 

mellan kön i storhögarnas gravgömmor visar den arkeologiska bedömningen att av de 29 

undersökta storhögarna i Mälardalen (här inräknat varje gravgömma) innehåller 14 stycken 

män. Fem, varav en osäker, innehåller kvinnor. Fyra, varav en osäker, är dubbelbegravningar 

med man och kvinna och 14 stycken är obestämda. Enligt den osteologiska bedömningen är 

det endast två, varav en obestämd, som innehåller män. En innehåller en kvinna. Fyra stycken 

är dubbelbegravningar med man och kvinna och sex stycken är obestämda. Det svårt att få ut 

något konkret av denna fördelning av olika anledningar. Först därför att den arkeologiska och 

osteologiska skiljer sig åt men framförallt eftersom att majoriteten av storhögarna inte blivit 

osteologiskt undersökta.  
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   Detta gör att större vikt läggs vid fyndmaterialen vilket kan vara problematiskt därför att en 

stor del information saknas för att kunna göra en helhetsbedömning. Inte heller alla fynd går 

att koppla till ett specifikt kön som exempelvis statusföremål likt glas- och metallkärl 

(Ljungkvist 2006:143).  

 

Gällande förekomsten av dubbelbegravningar bland Mälardalens storhögar antyder Bratt att 

mannen vanligtvis skulle vara den som är menad att gravläggas och att detta ska ha skett 

tillsammans med en kvinna som offrats i egenskap av träl, under en form av änkebränning 

eller tillsammas med en kvinna som dött i sorg, men eftersom att dessa förklaringsförsök 

mestadels grundar sig i historiska källor är underlaget inte vidare övertygande. Detta av den 

orsaken att de tidigaste litterära omnämningarna av änkebränning inte sker förrän vid 900-

talet och senare igen vid 1200-talet går det heller inte att veta om just änkebränning varit 

aktuellt för storhögarnas dubbelbegravningar vilka är daterade till mellan 500-950 (Bratt 

2008:57). Och eftersom fyndmaterialet inte alltid kan ge någon information om den dödes kön 

eller statustillhörighet som exempelvis vid glaskärl är det svårt att kunna fastställa vem som 

ska ha varit den primära i gravläggningen. Bratts resonemang som bl.a. kommer från den 

historiskt nedskrivna texten av Ibn Fadlan känns inte aktuell att applicera på samtliga 

dubbelbegravningar. Istället anser jag att antaganden om att mannen ska ha varit den primära 

medan kvinnan endast fungerat som följe frankt skrivet borde ses som bottenlösa antaganden. 

I vissa fall kan detta möjligtvis stödjas i fyndinnehållet exempelvis om det finns så kallade 

typiskt mansbetingade föremål men inga kvinnliga. Dock bör det här tas i beaktning att 

kvinnliga statusföremål är mycket svårare att hitta på grund av hur tidigare forskning har 

förts, samt att vissa kvinnogravar (ex Osebergsgraven) innehåller djur och föremål som 

traditionellt brukar kopplas till män (Ljungkvist 2006:41,143). Dessa tolkningar ter sig mer 

vara nära förestående i androcentriska värderingar där mannen fungerat och fortsätter att 

fungera som norm vilket bidrar till att befästa de fördomar som finns om kvinnliga och 

manliga relationer där mannen fortsätter att vara primär och kvinnan sekundär (Arwill-

Nordbladh 2001:25). Baserat på detta material anser jag att det inte är omöjligt att den 

primära i gravläggningen till lika stor del istället kan vara en kvinna och ledsagaren en man 

och eftersom att det inte går att se några absoluta bevis i storhögarnas innehåll är båda 

teorierna ur min synpunkt lika rimliga.  
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4. SAMMANFATTNING 

Detta arbete har undersökt huruvida fyndinnehållet i Mälardalens storhögar ger stöd åt den 

etablerade syn som finns idag. Detta har gjorts genom en litteraturanalys av Peter Bratts 

avhandling Makt uttryckt i jord och sten – stora högar och maktstrukturer i Mälardalen under 

järnålder där jag har fokuserat på att närmare undersöka Bratts storhögsmaterial för att sedan 

analysera detta med stöd i annan forskning.  

 

Genomgången av storhögarnas fyndinnehåll visade att majoriteten av Mälardalens storhögar 

inte innehåller så kallade högstatusföremål och inte eller manligt kopplade högstatusföremål, 

att majoriteten av storhögarna istället innehåller fynd av enklare slag resulterar i tolkningen att 

den etablerade synen som finns om storhögar inte nödvändigtvis stöds baserat på 

fyndinnehållet. Då endast 10 av de 29 undersökta storhögarna har undersökts osteologiskt 

saknas en stor del av det osteologiska materialet, vilket är beklagligt. Det som dock finns att 

tillgå visar att 11 av de 29 storhögarna (inräknat gravgömmor) innehåller djurben varav sju 

innehåller en ansenlig mängd vilket också indikerar att den döde fått ett rikt bränningsbål, 

samtidigt som 18 stycken helt saknar djurben. Anledningen till detta är svår att svara på men 

en teori kan vara att en del helt enkelt inte fått något större brännbål med varken gravgåvor 

eller djur. Detta innebär inte att storhögarna aldrig har använts som gravform för människor ur 

högre sociala grupper då de fynd som kopplas till makt och social status är knutna till detta på 

goda grunder. Dock kan det nog vara nyttigt att försöka utveckla denna vedertagna syn som 

finns om storhögar och utforska möjligheten att dessa storhögar kan ha använts för människor 

ur olika sociala klasser och inte endast för social elit. Materialet har även visat att 

könsbedömingen varierar beroende på om den gjorts på arkeologiska eller osteologiska 

grunder samt att den arkeologiska könsbedömningen främst grundar sig ur ett androcentriskt 

perspektiv med underliggande föreställningar om kön och könsroller. Detsamma gäller 

diskussionen om storhögarnas dubbelbegravningar som tros innehålla man och kvinna där 

mannen historiskt har setts som den primära medan kvinnan endast fungerat som följe. Detta 

behöver dock inte vara fallet utan materialanalysen visar att mannen kan ha fungerat som följe 

medan kvinnan varit den primära i gravläggningen. 

 

Storhögarnas fyndinnehåll kan alltså delvis stödja den etablerade synen samtidigt som 

underlaget upplevs någorlunda tunt och även stödjer idén om att människor ur andra sociala 

skikt också har gravlagts i dessa. En bredare undersökning av storhögar i Norden skulle 

möjligtvis kunna ge ett tydligare svar, samt ett utökande av både utgrävningar och 

osteologiskt underlag. Jag anser att 11 % är en för låg siffra för att kunna säga något generellt 

om Mälardalens storhögar och hoppas därför på att utgrävningarna kommer att öka så att den 

arkeologiska forskningen kan ta sig längre och fortstätta att utveckla sig.  

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

5. LITTERATUR 

 

Androshchuk, Fedir. 2005. En man i osebergsgraven? Fornvännen 100, 115-127. Stockholm 

 

Arwill-Nordbladh, Elisabeth. 2001. Genusforskning inom arkeologin. Högskoleverket. 

Stockholm. 

 

Bolin, Hans. 2004. The absence of gender. Iron Age burials in the lake Mälaren area. Current 

Swedish archaeology, Vol.12, pp.169-186 

 

Bratt, Peter. 2008. Makt uttryckt i jord och sten. Stora högar och maktstrukturer i Mälardalen 

under järnåldern.  Stockholms universitet: Institutionen för arkeologi och antikens kultur. 

 

Gansum, Terje & Risan, Thomas. 1999. Oseberghaugen – en stratigrafisk historie. 

Vestfoldminne 1998/99. Tønsberg. 

 

Gansum, Terje. 2004. Hauger som konstruksjoner: arkeologiske forventninger gjennom 200 

år. Göteborgs universitet: Arkeologiska institutionen.  

 

Hyenstrand, Åke. 1974. Centralbygd-Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa 

huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 

Lindqvist, Sune. 1936. Uppsala högar och Ottarshögen. Stockholm: Wahlström & Widstrand 

 

Lindqvist, Sune. 1945. Uppsala högar. Vår svenska guldålder. Uppsala: J.A. Lindblads 

förlag.  

 

Ljungkvist, John. 2006. En hiar atti rikR. Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och 

Mälaren under yngre järnålder. Uppsala Universitet. Aun 34. Uppsala.  

 

Petré, Bo. 1984. Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 2. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell International. 

 

Sten, Sabine och Vretemark, Maria. 1988. Storgravsprojektet – osteologiska analyser av yngre 

järnålderns benrika brandgravar. Fornvännen 83, 145-156. Stockholm.  

 

Ängeby, Gisela. 1994. Namnlöse Kulle – en storhög från järnålder. Stenskepp och storhög. 

Tore Artelius, Robert Hernek och Gisela Ängeby. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska 

undersökningar. Skrifter No 5. Kungsbacka. 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR 
 Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

Fynd RAÄ 
8/A1
0 

RA
Ä 
8/A
6 

RAÄ 
177 

RAÄ 
59 

RA
Ä 
11
1 

RAÄ 
48 

RAÄ 
356 

RAÄ 
26/A
1 

RAÄ  
26/A2 

RA
Ä 
28 

RAÄ 
123 
Östhö
gen 

RAÄ
123
Mell
an-
höge
n 

RAÄ 
123 
Västhö
gen 

RAÄ 
123 
Tingsh
ögen 

RAÄ 
107 

Ädel-
metall 

X X X X  X X X X  X  X  X 

Verotterié-
cloisonné 

            X  X 

Djur-
ornamenti
k 

X     X          

Vapen      ? X 
svärd 

     X 
Svärd- 
knapp? 

 ? 

Skydds-
vapen 

     X 
sköld 

    X 
hjälm 
sköld 

    

Mynt      X          

Ryttar-
utrust. 

     X          

Smycke X  X X  X X X     X  ? 

Dräkt-
detalj 

X  X X  X X X X  X  X   

Brodd X   X    X        

Hygien X X X X   X X X    X   

Redskap X   X X X  X     X   

Religiös-
symbol 

               

Spel-
utensilier 

X X X X  X  X X  X  X  X 

Mat-dryck Glas-
kärl 

 Glas-
kärl 

Glas-
kärl 

 Glas-
kärl 

 Glas-
kärl 
 

Glas-
kärl 

 Glas-
kärl, 

 Glas-
kärl 

 Glas
kärl 

Förvaring X X    X X X  X X     

Hårlänk           ?     

Järnnit 32 100 9 1  34  90   11  6   

Spik    2  X  X        
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(Översiktstabeller av de 29 undersökta storhögarnas fyndkategorier i Mälardalen) 

Fynd RAÄ 
30 
Gull
hög
en 

RA
Ä 
39 

RAÄ 
33 

RA
Ä 
46 

RAÄ 
30 
Kööh
ögen 

RA
Ä 
45 

RAÄ 
9 

Tierp
/Lun
dby 
D 23 

Tierp
/Lun
dby D 
25 

Tierp
/Lun
dby D 
20 

RA
Ä 
18 

RAÄ 
1 

RA
Ä 
43
1 

RAÄ 
432 

Ädel-
metall 

G, S  G, S, 
B 

  B G, S, 
B 

    G, S, 
B 

 G, S? 
B 

Verotteri
é-
cloisonné 

             X 

Djur-
ornamen
tik 

              

Vapen X 
svär
d 

 ?            

Skydds-
vapen 

           X 
sköl
d 

 Sköld
-nit 

Mynt       X     X   

Ryttar-
utrust. 

              

Smycke X  X   X X       X 

Dräkt-
detalj 

X  X    X    X X  X 

Brodd               

Hygien X  X   X X X   X X  X 

Redskap X     X X       X 

Religiös-
symbol 

  ?    X        

Spel-
utensilier 

  X  ? X X 
G 

   X X  X 

Mat-
dryck 

  Glas
-kärl 

  Gla
s-
kärl 

X    Gla
s-
kärl 
 

Glas
-
kärl, 
sked 

 Glas-
kärl, 
sked 

Förvaring X    X      X X X X 

Hårlänk               

Järnnit X  13   17 24    6 1  16 

Spik   X   X X    30?   X 
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Bilaga 2 
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Lsk Socken Gård/by RAÄ nr Namn/
anl nr 

D Gravskick G-hög G-fler G-
över 

G-
sek 

G-
störd 

G-ej Fynd Pärlor Br  
ben g 

Ost-
und 

Kön-A Kön-
O 

Djurben Und år Datering 

SÖ BOTKYRKA   NORSBORG   8  10,1 46 BL   X    TRÅD-B, SKÖLDNIT, 
NIT (100), PÄRLA-GL, 
KRUKSKÄRVOR, 
LERKÄRL 

1 1750  M   1939 700-TAL 

SÖ BOTKYRKA   NORSBORG   8  10,2 46 BL   X    RING-B, BAND-B, 
OVALT SPÄNNE-B, 
PÄRLA-B, KNIV, 
PÄRLA-KRI, PÄRLA-
GL, KAM, LERKÄRL 

12 890  K   1939 700-TAL 

SÖ BOTKYRKA   NORSBORG   8  10,3 46 BL   X    KNIV, KRAMPA-J, 
TEN-J, SÖLJA?-J, 
KAM MED FODRAL, 
BRYNE, LERKÄRL, 
BRÖD 

0 2050  M   1939 750-800 

SÖ BOTKYRKA   NORSBORG   8  I10,4 46 BL X  X    FRAG-B, FÖREMÅL-J, 
BLECK-J, NIT, PÄRLA-
GL, KAM, 
VÄVTYNGD?-STEN, 
LERKÄRL 

1 4360  ?   1939 750-800 

SÖ BOTKYRKA   NORSBORG   8  10,5 46 BL X  X    BLECK-B, KERAMIK 0 870  ?   1939 750-800 

SÖ BOTKYRKA   NORSBORG   8  10,6 46 BL X      ARMBAND-G, 
DRYCKESHORN?-
G+S, TRÅD-G, KULA-
G, KON-B, BLECK-B, 
FRAG-B, KULA-B, 
HÄSTBRODD, NIT (7), 
PÄRLA-GL, PÄRLA-
KRI, RING-J, FRAG-J, 
ISLÄGG? 
SPELBRICKA—BEN, 
SLAGG-J, KAM 

2 7460  K,M?   1939 750-800 

SÖ BOTKYRKA   NORSBORG   8  10,7 46 BL ?  X    FRAG-B, FRAG-J, 
GLASBÄGARE? 

0 2040  ?   1939 ? 

SÖ HUDDINGE   VÅRBY   8  6 20 BRAND-
GRAV 

X    X  NIT (2), FRAG-J, 
TRÄKÄRL?, 
KERAMIK, BRÄND 
LERA 

0 ?  ?   1969-70 800-900-
TAL 

SÖ TROSA 
VAGNHÄRAD 

  SÖDRA HUSBY   177  1 22 BL X      PÄRLA-G, 2 
FINGERRINGAR-G, 
TEN-G, BAND-G, 
TRÅD-G, BLECK-G, 
SKÅLLA-B, FRAG-B, 
NIT (9), FRAG-J, 
KAM, SPELBRICKA-
BEN, GLASBÄGARE, 
PÄRLA-GL, STEN 

58 2233  K   1959 550-600 
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Lsk Socken Gård/by RAÄ 
nr 

Namn/anl nr D Gravskick G-
hög 

G-
fler 

G-
över 

G-
sek 

G-
störd 

G-
ej 

Fynd Pärlor Br  
ben g 

Ost-
und 

Kön-A Kön-O Djurben Und 
år 

Datering 

SÖ VANSÖ   HUSBY  59  INGJALDSHÖGEN 35 BL X      BRICKA-B, FRAG-B, 
STIFT-J, SPIK, NIT, 
BRODD, KLUMP-J, 
PÄRLA-BEN, KAM, 
SPELBRICKA-BEN, 
TÄRNING-BEN, 
ELDSLAGNINGSFLINTA, 
LERKÄRL, GLASBÄGARE 

2 40000 X M ? HÄST, HUND, 
FÅR/GET, 
NÖT, SVIN, 
KATT, 
BERGUV, 
DUVHÖK, 
TAM-
/GRÅGÅS, 
VILDAND, 
TAMHÖNS 

1919 800-TAL 

UP ADELSÖ   BJÖRKÖ  111     ORMKNÖS 21 INGEN 
BEVARAD 
GRAV 

    X  BRYNE 0 -  -   1978-
79 

Ä.ROM.JÄ
Å? VIK? 

UP ADELSÖ HOVGÅRDEN 48 SKOPINTULL 1,1 22 BL X      SMYCKE-G, BLECK-G, 
TRÅD-G, SMYCKE-
S+PÄRLA-GL, MYNT-S, 
SPANN-B, 
HÄNGSMYCKE-B, 
SÖLJA-B, 
REMÄNDEBESLAG-B, 
BETSELTYGBESLAG-B, 
RING-B, KRAMPA-B, 
NIT-B, NYCKELSKYLT-B, 
KÄRL-J, SKÖLD, NIT(34), 
SPIK, PÄRLA-KAR, 
PÄRLA-GL, PÄRLA-SF, 
SPELBRICKA-BEN, KAM, 
BRYNE, FLINTA 

30 33333 X M,K M,K HÄST, HUND, 
FÅR/GET, 
NÖT, SVIN, 
KATT, 
BERGUV, 
DUVHÖK, 
HAVSÖRN, 
TAM-
/GRÅGÅS, 
TAMHÖNS, 
GÄDDA, 
BJÖRNFALAN
G, MÅRD, 
JÄRV, 
ANDFÅGEL, 
TRANA, 
KRICKA, 
FÅGEL 

1917 900-950 

UP ADELSÖ HOVGÅRDEN 48 SKOPINTULL 1,2 22 BL    X   NIT, SPIK, FRAG-J, 
LERKÄRL 

0 ?  ?   1917 900-950 

UP ADELSÖ HOVGÅRDEN 48 SKOPINTULL 1,3 22 BL    X   SKÖLDKANTSBESLAG?-
J, BLECK-J, SPIK, 
LERKÄRL 

0 ?  ?   1917 900-950 

UP BONDKYR
KA 

  HÅGA  356     HÅGAHÖGEN 49 STOCK-
KISTA MED 
BRÄNDA 
BEN I TRÄ-
KAMMARE 

X      SVÄRD-B+G, 
GLASÖGONFORMAT 
SPÄNNE-G+B, 
KNAPPAR-B+G, SPIRAL-
G, PINCETT-B, RAKKNIV-
B, HÄNGE-B, FRAG-B, 
KERAMIK, HARTS 

0 ? X M ? NÖT, 
FÅR/GET, 
HÄST, HUND, 
SVIN, 
EKORRE, GÅS, 
GÄDDA 

1902-
03 

BRÅN-
SÅLDER 
PERIOD IV 
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’ 

 

 

 

Lsk Socken Gård/by RAÄ 
nr 

Namn/anl nr D Gravskick G-
hög 

G-
fler 

G-
över 

G-
sek 

G-
störd 

G-
ej 

Fynd Pärlor Br  
ben g 

Ost-
und 

Kön-
A 

Kön-
O 

Djurben Und år Datering 

UP BÖRJE BROBY 26 1 20 BL X      HÄNGSMYCKE-B, 
RING-B, LIST-B, 
FRAG-B, SÖLJA-J, 
BÄLTEBESLAG-J, 
NIT(90), STIFT-J, 
SPIK, HÄSTBRODD, 
HÄSTSKOSÖM? 
MÄRLA-J, PILSPETS, 
BRYNE, 
FLINTSKÄRVA, KAM, 
SPELBRICKA-BEN, 
TÄRNING-BEN, 
PÄRLA-GL, PÄRLA-
KVARTS, 
GLASBÄGARE, 
LERKÄRL 

8 13704  M,K   1930 600-650 

UP BÖRJE BROBY 26 2 20 BL X      SPELBRICKA-BEN, 
KAM, REMSÖLJA-B, 
BLECK-B, GLASKÄRL 

0 ?  M   1931 750-800 

UP BÖRJE BROBY 28 5 30 BL X    X  LERKÄRL 0 ?  ?   1663 500-1000 

UP GAMLA 
UPPSALA 

GAMLA 
UPPSALA 

123 ÖSTHÖGEN 60 UG MED 
OMGIVANDE 
BL 

X      BLECK-G, 
GRANATINFATTAD 
BÄLTESÖLJA-G, 
HJÄLM-PRESSBLECK-
B, 
SKÖLDPRESSBLECK-
B, BAND-B, PLÅT-B, 
FÖREMÅL-B, NIT 
(11). FÅGELBILD-
BEN, SPELBRICKOR-
BEN, BRYNE, PALETT-
STEN, 
DRYCKESHORN, 
GLASBÄGARE, 
LERKÄRL, HÅRLOCK 

0 ? X M K HUND, 
HÄST, NÖT, 
FÅR, SVIN, 
BJÖRNFAL
ANG, 
FÅGEL 

1846 550-600 

UP GAMLA 
UPPSALA 

GAMLA 
UPPSALA 

123 MELLANHÖGEN 58        INGA REGISTRERADE 
DÅ GRAVGÖMMA EJ 
NÅDDES 

      1847 
1925 

? 
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Lsk Socken Gård/by RAÄ 
nr 

Namn/anl nr D Gravskick G-hög G-fler G-över G-
sek 

G-
störd 

G-
ej 

Fynd Pärlor Br  
ben g 

Ost-
und 

Kön-A Kön-O Djurben Und år Datering 

UP GAMLA 
UPPSALA 

GAMLA 
UPPSALA 

123 VÄSTHÖGEN 67 BRANDGRAV X      SVÄRDSKNAPP-G, SÖLJA-
G, TRÅD-G, FRAG-
FILIGRAN-G, FRAG-
VERROTERIE CLOISSONÉ-
G, ORNERAD CYLINDER-
BENBLECK-B, SKÅLLA-B, 
REMLÖPARE-J, NIT(6), 
ORNERAD CYLINDER-
BEN, SKIVA-BEN, KAMÉ-
HALVÄ-DELSTEN, KAM, 
SPELBRICKA-ELFENBEN? 
BRYNE, FLINTSPÅN, 
GLASBÄGARE  

0 ? X M ? HÄST, 
HUND, 
FÅR/GET, 
SVIN, 
BJÖRN, 
HÖNS, 
GÅS, 
DUVHÖK, 
FÅGEL  

1847 580-600 

UP GAMLA 
UPPSALA 

GAMLA 
UPPSALA 

123 TINGSHÖGEN 50        INGA PÅTRÄFFADE VID 
PROVUNDER-
SÖKNINGARNA 

      1988 
1990 

? Ej helt 
undersökt 

UP HUSBY-
LÅNGHUNDRA 

HJÄLMSTA 107 BRUNNSHÖG
EN 

25 BL X      DRYCKESSKÅL?-GL, 
BESLAG-G, FÖREMÅL-
VEROTTERIE-CLOISSONÉ, 
SVÄRDSKNAPP?-S, 
SKÖLDTORNSSÖLJA-B, 
SPIK, NIT, GLASKÄRL, 
SPELBRICKA-BEN, 
SPELBRICKA-ELFENBEN? 
TÄRNING, KAM, TEXTIL 

0 ?  M   1977 
1980-81 
1990- 
95 

550-600 

UP HUSBY-
LÅNGHUNDRA 

VACKER-
BERGA 

30 GULLHÖGEN 
GRAV A 

31 BENL   X    SPIRALHUVUDNÅL? 
BENKNAPP? 
HARTSTÄTNINGS-RING 

0 549 X K? ? FÅR/GET 1988-92 YNGRE 
FÖR-
ROMERSK 
JÄRNÅLDER 

UP HUSBY-
LÅNGHUNDRA 

VACKER-
BERGA 

30 GULLHÖGEN 
GRAV B 

31 BL   X    ORMHUVUD- 
RING-G, FÖREMÅL-S, 
KNIV, KAM, PÄRLA-
BÄRNSTEN, PÄRLA-GL, 
KERAMIK, BJÖRNFALANG 

2 240 X K ? HÄST, 
NÖT? FÅR, 
FÅR/ 
GET 

1988-92 YNGRE 
ROMERSK 
JÄRNÅLDER
, CA 300 

UP HUSBY-
LÅNGHUNDRA 

VACKER-
BERGA 

30 GULLHÖGEN 
GRAV C 

31 BL X      TVEEGGAT SVÄRD, 
BRYNE, LERKÄRL 

0 1683 X M M,K HÄST, 
HUND, 
NÖT, 
FÅR/GET 

1988-92 CA 900 
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Lsk Socken Gård/by RAÄ 
nr 

Namn/anl nr D Gravskick G-
hög 

G-
SV 

G-
fler 

G-
över 

G-
sek 

G-
störd 

G-
ej 

Fynd Pärlor Br  
ben g 

Ost-
und 

Kön-
A 

Kön-
O 

Djurben Und 
år 

Datering 

UP HÅTUNA SIGNHILDS-
BERG 

39 SIGNHILDS-
KULLE 

26 SAKNAR 
GRAV 

      X        1984- 
86 

EFTER Kr.f. 

UP KALMAR VIBY 33 VIBYHÖGEN 29 BL X       RING-G BLECK-G, 
HYSKA+HAKE-S 
BESLAG-S, 
SVÄRDSDOPPSKO-
S, SMÄLTA-S, NIT-S, 
BLECK-S, BESLAG-B, 
RING-B, ÖGLA-B, 
BLECK-B, FRAG-B, 
STIFT-J, NIT(13), 
SPIK, FRAG-J, 
GLASKÄRL, PÄRLA-
GL, SPELBRICKA-
BEN, KAM, BRYNE, 
KERAMIK   

1 40000 X M M HUND, HÄST, 
NÖT, FÅR, SVIN, 
KATT, 
BJÖRNFALANG, 
LOFALANG, 
HÖNA, GÅS, 
DUVHÖK, 
BERGUV, TORSK, 
KRÅKA, TUPP, 
GÄDDA, 
ABORRE  

1976 BÖRJAN AV 
900 

UP LJUSTERÖ BOLBY 46  22 SAKNAR 
GRAV 

      X PETRIFIKAT, 
HASSELNÖTSSKAL 

      1894 ? 

UP ORKESTA VAXTUNA 30 KÖÖHÖGEN 35 BL?      X  SPELBRICKA, 
LERKÄRL 

0 ?  ?   1724 500-1000 

UP SOLLENTUNA HERSBY 45 38 20,
5 

BL X       TRISKELFORMAT 
BESLAG-B, RING-B, 
NIT-B, KAM, 
GLASKÄRL, KNIV-J, 
NIT-J, SPIK, BRYNE, 
SPELBRICKA-GL, 
SPELBRICKA-BEN, 
SPELBRICKA-STEN  

0 6103 ? M ? HÄST, HUND 1905 700-TAL 

UP SUNDBYBERG RISSNE 9 1 20 BL X X      MYNT-S, BESLAG-B, 
KNAPP-B, BESLAG-J, 
KRAMPA-J, NIT(24) 
SPIK, FRAG-J, 
PÄRLA-GF, PÄRLA-
SF, PÄRLA-GL, 
PÄRLA-KRI? 
SPELBRICKA-JET, 
SPELBRICKA-GL, 
BRYNE, KAM, 
KITTEL-J, 
TORSHAMMAR-
RING, TEN-J, 
BRÄND LERA 

7 4000 X K M? HUND, KATT, 
HÄST, FÅR, 
SVIN, DUVHÖK 

1981 900, EFTER 
925 
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Lsk Socken Gård/by RAÄ 
nr 

Namn/anl nr D Gravskick G-
hög 

G-SV G-
fler 

G-
över 

G-
sek 

G-
störd 

G-
ej 

Fynd Pärlor Br  
ben 
g 

Ost-
und 

Kön-
A 

Kön-
O 

Djurben Und 
år 

Datering 

UP TIERP LUNDBY - 1 23 BRANDGRAV      X  KAM 0 ?  ?   1913 550-600 

UP TIERP LUNDBY - 18 25 INGEN 
GRAVGÖMMA 

     X X  0 -  -   1913 ? 

UP TIERP LUNDBY - 19 20 INGEN 
GRAVGÖMMA 

     X X  0 -  -   1913 ? 

UP UPPSALA.-
NÄS 

STABY 18 STABBY-HÖGEN 
GRAV B 

23 BL X  X     STIFT-J, 
REMTUNGA-J, 
REMBESLAG-J, 
NIT(6) SPIK, KAM, 
SPELBRICKA-BEN, 
TÄRNING-BEN, 
LERKÄRL, 
GLASBÄGARE 

0 ?  M   1921 600-700 

UP UPPSALA.-
NÄS 

STABY 18 STABBY-HÖGEN 
GRAV A 

23 BL X  X     KLUMP-J, KAM 0 ?  ?   1921 600-700 

UP VENDEL HUSBY 1 OTTARSHÖGEN 38 UG MED 
OMGIVANDE 
BL 

X       MYNT-G, TEN-G, 
PLÅT-S, 
SKÖLDNITSSKÅLLA-
B, STIFT-B, STIFT-J, 
NIT(1), BÄLTE-
BESLAG-J, SKED-
BEN, SPELBRICKA-
BEN, KAM, 
GLASKÄRL, 
LERKÄRL, SPANN-
TRÄ 

0 6667 X M M,K HUND, 
FÅR/GET 
NÖT, 
SVIN, 
TAM/ 
GRÅGÅS, 
BJÖRN-
FALANG 

1914- 
1916 

500-550 

VSM VÄSTERÅS LÅNGBY 431 ANUNDSHÖG 68         KERAMIK,  
BRÄND LERA 

0 ?  ?   1998 40 f.Kr.- 
540 e.Kr. 

VSM VÄSTERÅS TIBBLE 432 5,1 22 UG    X    KNIV, KAM, 
HARTSTÄTNING 
TILL KÄRL 

0 ?  ?   1952- 
55 

400-TAL 

VSM VÄSTERÅS TIBBLE 432 5,2 22 UG    X    LERKÄRL, 
HARTSTÄTNINGS-
RING 

0 ?  ?   1952- 
55 

Ä.JÄÅ 

VSM VÄSTERÅS TIBBLE 432 5,3 22 UG    X    SKÄRA-J, PRYL-J, 
SYNÅL-J, 
NÅLFRAGMENT? 
KAM, HARTS-
TÄTNING, 
HARTSTÄTNINGS-
RING 

0 ?  ?   1952- 
55 

0-200 

VSM VÄSTERÅS TIBBLE 432 5,4-5 22 BL (2 
BLANDADE 
BRAND-
GRAVAR) 

   X    SVÄRDSUPPHÄNGN
INGSKNAPP-
G+VERROTERIE 
CLOISSONÉ, TRÅD-
G, BLECK-G, 
PÄRLSPRIDARE-B, 
KNIVBESLAG-B, 
BLECK-B, 
GÅNGJÄRN-B, 
GLASKÄRL, PÄRLA?-
KRITA, PÄRLA-GL, 
NIT(16),  
 

60 ? X M,K M,K HÄST, 
HUND, 
FÅR, GÅS 

1932 
1952- 
55 

550-600 
RESP.700 
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(Tabeller över de 29 

undersökta storhögarna 

i Mälardalen samt 

deras totala innehåll. 

Källa Bratt 2008 bilaga 2) 
 

 

SPIK, TEN-J, 
SPELBRICKA-BEN, 
KAM, SKED?-BEN 
ELLER HORN, 
LERKÄRL 

VSM VÄSTERÅS TIBBLE 432 5,6 22 BL X       BAND-B ELLER S, 
SKÖLDNIT, SKÅLLA-
B, FRAG-B, NUBB-B, 
STIFT-J, NIT, FRAG-
J, GLASKÄRL, 
LERKÄRL, KERAMIK 

0 ?  M   1952- 
55 

500-600 


