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Högen som försvann. Tolkning av fynden från Drottninghögen i V. Vemmerlöv.
The mound that disappeared. Interpretation of the finds from the Queens mound in V.
Vemmerlöv.
Abstract
On two occasions, one in 1923 and one in 1926 the cart maker Nils Österlind removed earth
from a Bronze Age mound with the intention of making a garden. The archaeological finds
were sold to the historical museum in Lund. But no full archaeological survey was possible to
be made when the mound destroyed. The artefacts that was saved are numerus and they
include a short bronze sword, a gold bracelet, a bronze belt buckle, golden spiral rings, bronze
neckcollar, glass beads and much more. A long with the archaeological material a row of
correspondence between the archaeologist Bengt Engström, who visited the site and professor
Otto Rydbeck in Lunds University still exists. A few maps that Bengt Engström made are also
preserved and depicts the site of the finds. Because of the dominantly female related finds the
former mound was given the name, the queen’s mound. Over the years the finds have been in
storage on Lunds historical museum but are now lent to the museum of Trelleborg who
moved to new building and hurriedly hade to build up new exhibitions. Here it is presented as
a single Bronze Age female burial and not much more is known about the mound since there
has been no real analysis of the finds since they were found in the 1920´s.
The purpose of this paper is to analyse the archaeological finds and the written material that
still exists, to try and piece together what the mound in V. Vemmerlöv contained and who or
whom was buried in it and what was there social status? What can new studies and research of
this old archaeological material lead to?
Keywords: Västra Vemmerlöv, The queens mound, bronze age burial, female grave, burial
mound.
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1 Inledning
Av alla fornlämningar i södra Skandinavien, är de otaliga bronsåldershögarna de mest
iögonfallande. Trots det stora antalet, har merparten tyvärr ändå gått förlorade under tidens
gång. De högar som arkeologiskt undersökts med modern teknik och metod är en påfallande
liten skara. Den stora merparten undersökningar skedde kring förra sekelskiftet, eller under
1900-talets första hälft. Undersökningarna och fyndmaterialen är ofta bristfälligt
dokumenterade, om de ens existerar, och i ytterst få fall har modern teknik kunnat användas
på dessa fynd för att öka på den kunskapsbas vi idag besitter. Dagens förhållningssätt, som
går ut på att bevara fornlämningar för framtida arkeologer, har också resulterat i att det i nutid
grävts ytterst få gravhögar. När jag därför fick veta att det i Västra Vemmerlöv, i Trelleborgs
kommun i Skåne, existerat en gravhög som grävts bort av lokalbefolkningen, ville jag titta på
det fyndmaterial som finns bevarat för att se om inte här kunde finnas en källa till ny kunskap.
I sammanhanget är det också av visst intresse hur sådana bortgrävningar kunde gå till.
Fornminneslagen gällde ju även då! Delar av fynden från Drottninghögen i Västra
Vemmerlöv är sedan 2014 utställda på Trelleborgs Museum. De är i sin tur utlånade från
Historiska museet i Lund. De visas i Museets nya förhistoriska utställning tillsammans med
en modell där man ser hur smyckena i kvinnograven antas ha använts. Någon genomgång
eller närmare analys har museet dock inte haft möjlighet att göra på materialet.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med Uppsatsen är att utöka den kunskap vi idag har om Drottninghögen och se i vilken
mån nya studier och forskning kan vidga vår förståelse om detta för länge sedan framgrävda
arkeologiska material.
I uppsatsen kommer jag att med hjälp av det existerande arkeologiska materialet sträva efter
att besvara följande frågeställningar.
Vad har gravhögen i V. Vemmerlöv egentligen innehållit, många gravar har det funnits i
högen och kan de med hjälp av fynden dateras?
Vad var de gravlagda personernas kön och ställning i samhället?
Finns det moderna analysmetoder som skulle kunna appliceras på materialet för att ytterligare
utöka vår kunskap?

1.2 Material och metod
Uppsatsen bygger i huvudsak på litteraturstudier men jag använder mig också av gamla
fotografier och korrespondens som förts mellan framför allt de inblandade arkeologerna på
1920-talet. Det finns en väl bevarad korrespondens mellan dels arkeologen Bengt Engström
och professor Otto Rydbeck men även korrespondens med Landsfiskalen i Vellinge. En del
bevarade fotografier från grävningen finns också bevarade liksom två ritningar som Bengt
Engström gjort över fyndområdet. För att få en topografisk överblick har jag granskat gamla
kartor och när det kommer till empiriskt material har jag tittat på de fynd som kopplas till
högen i västra Vemmerlöv. Den litteratur som används vid tolkning av det empiriska
materialet är Montelius typologi (1895, 1986). För att få tillgång till det arkeologiska
materialet har jag fått hjälp av Trelleborgs museum och jag har även med deras hjälp kunnat
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ta del av den bevarade korrespondensen. För att få tillgång till kartmaterial och
tidningsartiklar har jag fått hjälp av Kungliga Biblioteket i Stockholm. Förfrågning om hjälp
gällande empiriskt material och kartor har även gjorts till Lunds Universitets Historiska
Museum, de har dock inte återkommit med något svar. Jag har även besökt Historiska Museet
i Stockholm för att få information om ett guldarmband som påträffades i Vellinge på 1800talet. Detta armband är identiskt med det som påträffats i Möllebacken.

1.3 Källkritik
All skriftlig information angående Drottninghögen i V. Vemmerlöv kommer från
korrespondens mellan arkeologen Bengt Engström, professor Otto Rydbeck i Lund och
landsfiskalen i Vellinge. Denna är från 1923 och 1926. Att korrespondensen är gammal
behöver i sig ej vara negativt men det finns däremot en möjlighet att allt skriftligt material ej
är bevarat och att jag därför har missat något. Det finns tex lösfynd som förknippas med
högen men det är oklart var de kommer ifrån och när de inlämnades på Lunds historiska
museum. Det kan alltså finnas korrespondens som ej är bevarad eller bristfälligt
dokumentation från Lunds historiska museum. Detta är en klar nackdel. Mycket av den
information som presenteras av Engström är även andrahandsuppgifter, som han i sin tur fått
berättat för sig av vagnmakare Nils Österlind, en man utan några arkeologiska eller historiska
kunskaper. Det var även i Österlinds intresse att tona ner fynden eller om möjligt helt dölja
dem då han riskerade åtal för brott mot fornminneslagen. Detta påverkar såklart
tillförlitligheten i den korrespondens som uppsatsen vilar på. Både äldre och ny litteratur har
studerats för att öka förståelse kring materialet. Att använda sig av äldre litteratur kan ses som
negativt då teorier och tolkningar utvecklas med tiden och det är jag medveten om. Av de
studier som presenteras i den litteratur jag genomgått kan det även finnas felaktigheter. Även
detta är jag medveten om, men här får jag förlita mig på den vetenskapliga integriteten hos
skaparna av gängse studier.

1.4 Avgränsning
Enbart det material som förknippas med Drottninghögen i V. Vemmerlöv kommer att
analyseras och jag kommer inte göra något försök till att tolka högen i ett geografiskt
samband med de övriga bronsåldershögarna som ligger i dess närhet. Jag är medveten om att
analyser av omgivande högar ur en geografisk synpunkt hade kunnat ytterligare öka
kunskapen om de gravlagda i Drottninghögen. På grund av detta arbetes begränsade
omfattning får denna analys inte plats men kan vara ett spännande ämne för ytterligare
forskning. Av det jämförande material som jag använder så dateras det till Montelius period
1-3, vilket är de perioder då Drottninghögen troligen har brukats. När det gäller sökning av
lösfynd som kan bidra med kunskap angående fynden i V. Vemmerlöv har jag ej haft någon
geografisk avgränsning.

1.5 Definition & Begrepp
Tutuli, är ett begrepp som används för små cirkulära bronsplattor med en mer eller mindre
uppstickande central spetts. Dessa hade ett dekorativt syfte och syddes eller fästes med hjälp
av läderremmar fast på klädedräkten. De förekommer oftast som i par men det finns fynd där
så många som ett helt dussin har påträffats i samma grav (Kristiansen 2013:758).
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Fransbeslag är de små bronsrör som används för att smycka en snörkjol. Ett plagg som består
av ett flertal tvinnade snören som hänger lodrätt ned från ett midjeparti. Den övre delen vilar
på höften och lindas två gånger runt midjan. Det är dessa lodrätt hängande snören som försätts
med bronsrör (Bergerbrant 2007:54f).
Den periodindelning som jag kommer att använda mig av är den som skapades av Oscar
Montelius. Han delade in bronsåldern i sex perioder med en justering a bronsålderns början
från 1800 till 1700 f.Kr., enligt Göran Burenhult (1999:409).
Äldre bronsålder:
Period 1: 1700-1500 f.Kr
Period 2: 1500-1300 f.Kr
Period 3: 1300-1100 f.Kr

Yngre bronsålder:
Period 4: 1100-900 f.Kr
Period 5: 900-700 f.Kr
Period 6: 700-500 f:kr

2 Tidigare forskning
2.1 Bakgrund
Följande bakgrund är en sammanfattning av den information jag fått ut av brevväxlingen
mellan Professor Otto Rydbeck och arkeologen Bengt Engström.
Våren 1923 kontaktades professor Otto Rydbeck i Lund om att det i Västra Vemmerlöv, en by
strax norr om Trelleborg, påträffats ett bronssvärd och en armring, Det konstaterades att
armringen var av guld och det misstänktes att det rörde sig om gravfynd från bronsåldern. Det
beslutades snabbt att en undersökning skulle göras på fyndplatsen. Arkeologerna Bengt
Engström och Olof Källström for till Västra Vemmerlöv och besökte fyndplatsen som visade
sig vara en gravhög. Den kallades för Möllebacken, då byns stubbmölla stått på platsen fram
till dess den brann ned år 1911. Gravhögen var belägen på en sydsluttning av en höjd i byns
nordvästra del. På gravhögens nordvästra del fanns även ett större trähus, som ägdes av
vagnmakaren Nils Österlind. Nils Österlind hade börjat gräva bort kullen, för att anlägga en
trädgård. Nils Österlind berättade att han hittat bronssvärdet och guldringen under en
”stenbunke” under kullens högsta punkt. När han fortsatte att gräva fann han en stenkista, som
innehöll skelettrester av en människa. Stenkistan hade dock tyvärr blivit förstörd under
Österlinds grävande. Nils Österlind flyttade på eget bevåg kvarlevorna till kistans östra del
där även en del av kraniet påträffades
Nils Österlind ville nu, efter det att Bengt Engström och Olof Källström var klara med sina
undersökningar, ta bort resten av den kvarvarande högen, något som han sökte tillstånd för.
Detta tillstånd beviljades med villkor att ytterligare arkeologiska undersökningar måste
komma till stånd. Österlind inväntade dock inte detta utan tog självsvåldigt bort stora delar av
högen innan arkeologerna kommit dit. Sommaren 1926 informerade professor Otto Rydbeck
riksantikvarien att två guldringar och ett antal bronser påträffats i samband med Österlinds
grävande i Möllebacken, och att högen nu var helt borttagen. Riksantikvarien, Sigurd Curman
reagerade starkt på den fortsatta förstörelsen av högen och landsfiskalen i Vellinge
kontaktades för att undersöka misstänkt brott mot fornminnesförordningen. Våren 1925 hade
Österlind givit två bönder tillstånd att ta jord från högen till sina tomter. Sista gången var
sommaren 1926. Det var nu som ytterligare fynd gjorts i högen och det verkade som att
Österlind var rädd för de kostnader som han skulle behöva betala för en arkeologisk
utgrävning och att de nya fynden kommit som en obehaglig överraskning för honom menade
bönderna. Arkeologen Bengt Engström undersökte sommaren 1926 jordmassorna från
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gravhögen och fann då två guldringar, en sönderslagen halskrage, en trasig tutulus, en trasig
fibula, ett fragmentariskt knivblad och ett 60-tal fragment av fransbeslag i brons. Vid nästa
besök påträffades ytterligare omkring 200 fragment av fransbeslag, två mindre bitar av
halskragen, två bitar av knivskaftet av brons, ett mindre tygfragment på ett par
kvadratcentimeter i storlek, samt 7 benfragment från en människa, samt en framtand.
Det har tidigare inte gjorts någon sammanställning av materialet från högen i Vemmerlöv.
Den är alltså inte officiellt daterad. Inte heller är det fastställt hur många som kan ha varit
begravda i den. Arkeologen Bengt Engström har så noggrant han kunnat, dokumenterat
fynden och fyndplatsen, men mer än så har inte gjorts. Varken Lunds Historiska museum eller
Trelleborgs Museum, som har delar av materialet utställt i en utställning benämnd Öga mot
Öga, har gjort några djupare analyser av fyndmaterialet.
Vad det gäller bronssvärd så har olika teorier har tagits fram om svärdens betydelse och hur
de kan tolkas in i ett dualistiskt ledarskap under bronsålder, där svärdets utseende och typ
avspeglar bärarens ställning i samhället (Kristiansen. 2011:201ff). Armbandstypen som
påträffades i högen består av en vriden guldstav med släta ändar. Denna armbandstyp har
påträffats i Danmark, Tyskland och även i Norge och det finns teorier om att dessa armringar
skulle vara en sorts alliansringar (Nordenborg Myhre. 1998:176f).

2.2 Forskning om bronsåldershögar
I folkmun har högen kallats för Drottninghögen. Men vad är det då för individer som fått sin
sista vila i gravhögen? Ett antal väl bevarade och dokumenterade gravar med snarlika
offergåvor är funna i Danmark. Egtvedkvinnan är ett bra exempel på en sådan välbevarad
grav. Egtvedkvinnans grav hittades 1921 och hon begravdes i en ekkista som är daterad till ca
1370 f.Kr. Kläder, hår och gravgods av organiskt material i graven hade bevarats och har
tillsammans med andra liknande fynd lett till en ökad förståelse för hur dåtidens klädedräkter
kunnat se ut, samt vilka gravföremål som kunde följa med den avlidne i graven (Fielding
2015:5ff). Isotopanalyser som gjordes 2015 på Egtvedkvinnan har visat att hon härstammar
från södra Tyskland (Fielding 2015:11). Precis som Egtvedkvinnan begravdes kvinnan i
Vemmerlöv med en snörkjol. En annan välbevarad grav är kvinnan i Skrydstrup som också
hon har stora likheter med kvinnograven i V. Vemmerlöv (Glob 1971:53ff).
I Sverige, under 1970-talet, utfördes av Riksantikvarieämbetet ett antal räddningsgrävningar
där bronsåldershögar höll på att gå helt förlorade till böndernas plogar. Exempel på sådana
utgrävningar utfördes i Öremölla, Barsebäck, St. Köpinge nordöst om Ystad och Valleberga.
Men även andra delar av södra Sverige har varit i fokus för räddningsgrävningar. Detta flertal
undersökningar av gravar har lämnat viktig information om tidens gravskick och sociala
strukturer (Burenhult 1999:433ff).
Danska undersökningar har visat att kvinnliga gravar endast förekommer hälften så ofta som
mansgravar (Burenhult 1999:424). Forskning som rör det manliga och kvinnliga under
bronsåldern har traditionellt fokuserat på den manliga sfären och kvinnas roll i samhället har
ofta fått en sekundär ställning när det gäller makt och inflytande. Sophie Bergerbrant vid
Göteborgs universitet är en forskare som här bör nämnas. Bergerbrant har bland annat
fördjupat sig i genus under bronsålder och även specialiserat sig i textilproduktion. Hennes
avhandling Bronze Age identity: Costume, conflict and contact in Northern Europe 16001300 BC (2007), behandlar bland annat dessa frågor på djupet.
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Professor Kristian Kristiansen är en annan forskare som bidragit enormt när det rör sig om
forskning kring bronsålderns samhälle, struktur och individer. Ett flertal av hans publikationer
har bidragit till och givit ovärderliga insikter i tidsepoken som går under benämningen
bronsåldern.
Analyser av arkeologiskt material har sällan ett annat syfte än rent dateringsmässigt. Det är
först när forskarvärlden finner ett specifikt fynd intressant, som ytterligare undersökningar av
föremålet görs. Exempel på sådana undersökningar som utförts i vårt grannland Danmark är
strontiumanalyser av den ovan nämnda Egtvedkvinnan och nyligen även på en välbevarad
kvinnograv i Skrydstrup, den så kallade Skrydstrupkvinnan (Price Persson 2017). Resultaten
här visar att båda har invandrat till Danmark. Några liknande fynd som de av
jordomständigheterna, välbevarade gravarna i Danmark har ej gjorts i Sverige. Men gravar
med samma rika fyndmaterial har gjorts så samma kultur har existerat över de gränser som
människan under senare tid har skapat (Rosborn 1999:88ff). Den moderna inställningen att
ingen arkeologisk utgrävning skall utföras om det inte är nödvändigt har dock lett till att
väldigt få bronsåldershögar har grävts ut med moderna arkeologiska metoder och mycket av
dagens forskning och kunskap måste utvinnas ur redan tidigare uppgrävt material.

3 Presentation av materialet
3.1 Bronsålderns gravhögar
Under bronsålderns inledning hade södra Sverige adapterat den nordvästeuropeiska
traditionen med monumentala ensamgravar. Den äldre bronsålderns gravhögar och rösen är än
idag en fornlämningstyp som präglar landskapet i sydskandinavien. Dessa gravmonument är
nästan alltid anlagda på en höjd och ibland har flera högar placerats intill varandra som ett
pärlband. Det äldre vägnätet kan även ge en indikation om att flera av gravarna placerats intill
gamla kommunikationsleder (Åkesson & Lindahl 2016:20f). Dessa vägsträckor bör ha
slingrat sig fram på högt belägna och väl dränerade partier i terrängen för att på så sätt
undvika de sumpiga och svårforcerade dalgångarna (Burenhult 1999:426).
Att idag bestämma om en grav härstammar just från äldre bronsålder kan med säkerhet endast
göras utifrån en arkeologisk undersökning av högen. Erfarenheten säger dock att stora högar
som härstammar från en annan period än bronsåldern är väldigt få i jämförelse. Det är därför
brukligt att anta att en hög som har dimensionerna 10-25 meter i diameter och en höjd på
mellan 1,5 till 3 meter härrör från bronsålder (Olausson 1992:259). Även om landskapet i
stora delar av Sverige är översållat med gravrösen och högar från bronsålder får det antas att
mängden gravar alls inte är densamma som mängden ursprungliga gravhögar. Det påstås till
exempel att enbart 10-20% av högarna i vissa delar av Danmark finns kvar. Den gängse
uppfattningen är att monument som är anlagda på matjord är särskilt utsatta och riskerar att
försvinna, detta på grund av långvarigt och utbrett jordbruk i området. När det gäller Halland
kan man se att av de gravmonument som är utmärkta på en karta från 1890, har
50% försvunnit år 1967 (Olausson. 1992:260).
Det var under den äldre bronsåldern (1700-1100f.Kr) som bronsåldershögarna anlades. Då
övergavs successivt de senneolitiska hällkistorna för att helt försvinna ur bruk runt 1500 f.Kr.
Att finna en hällkista i botten av en bronsåldershög är alltså inte ovanligt. En hällkista är som
namnet antyder utformad som en kista av sten. Kistan kan dock variera väldigt i storlek och
täcktes oftast av ett stenröse, eller av en hög av jord eller torv som även den kunde variera i
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storlek (Åkesson & Lindahl 2016:24) (Burenhult 1999:385). I bronsåldershögarna, uppbyggda
av jord eller torv, kunde de döda under äldre bronsålder begravas i kistor av ek eller sten. Det
är vanligt att man påträffar flera av dessa ekkistor (eller dess lämningar) och stengravar i
gravhögarna. Det är även vanligt att högarna byggts på utifrån centralgraven. Det innebär att
högen var betydligt lägre i sin ursprungliga form. Efter hand som gravhögen fick agera
viloplats till fler individer, och då även byggdes ut, försågs den med en ny kantkedja av sten.
Det är inte ovanligt att en gravhög fått flera kantkedjor, dessa kan liknas vid årsringar i ett
träd, i takt med att gravhögen har byggts ut. Det är oklart vilken funktion dessa kantkedjor
haft. Kanske har de utgjort en symbolisk gräns som stänger graven (Åkesson & Lindahl
2016:24). Men de kan även ha varit den visuella gränsen mellan de levande och de döda. Eller
också har de fyllt ett rent funktionellt behov att hålla jordmassorna på plats.
Vad gravhögarna symboliserar och varför ligger de där de ligger är frågor som det spekulerats
mycket kring genom åren utan att något definitivt svar har kunnat ges. Vad som dock står
klart är att högarna måste ha haft stor betydelse för bronsålderssamhället. Med deras
monumentala utformning gjorde sig gravplatserna alltid påminda och utgjorde på så sätt en
del av den religiösa och ideologiska föreställningsvärlden. Kanske var även högarna ett sätt
att hålla ihop samhället. De har säkerligen utgjort viktiga rituella platser och befäste även de
efterlevandes ställning. Troligen var det enbart samhället toppskikt som fick den sista vilan i
en hög och valet av att planera dem på höjder torde vara betydelsefull. Kanske var det så
enkel som att de skulle synas och på så sätt markera äganderätt till territorium (Åkesson &
Lindahl 2016:24).
Sättet att begrava de döda kom att förändras under bronsålderns gång. Under senare delen
övergick man till att kremera de döda. Detta var inte en helt ny företeelse i Skandinavien, och
den var väldigt vanlig längre söderut på Kontinenten. I Skandinavien kom kremering dock att
bli den dominerande traditionen först under sen bronsålder. Högarna fortsatte att användas
som begravningsplats för de kremerade, men nu kom de att begravas i urnor av keramik. Trots
att begravningstraditionen förändrades, kvarstod alltså högarnas funktion och lokalisering
som begravningsplats (Åkesson & Lindahl 2016:24).

3.2 Beskrivning av gravarna
Engström beskriver fyndplatsen på följande vis. Fyndplatsen består av en kulle, en halv mil
norr om Trelleborg och havet, 375 meter NNV om V. Vemmerlövs kyrka och 100 meter väster
om landsvägen mellan V. Vemmerlöv och Haglösa. Från kullen har man en vid utsikt över
Söderslätt, åt norr till den ändmorän som sträcker sig från Arrie till Börringesjön och om
Vemmerlövs by inte legat hindrande i vägen, skulle man i söder ha sett havet, åt väster ända
bort mot Kämpinge och i öster till Gislöv, en strandsträcka på närmare två mil. Inom synhåll
har man ytterligare sju högar. Från högen, som ligger omkring 35 m över havsytan, sluttar
marken svagt åt alla sidor. 150 meter västerut flyter en bäck som sedan mynnar ut omedelbart
väster om Trelleborg stad. (Engström 12 Mars 1923:2)
Grävningsrapport 12 mars 1923, B Engström:
Det som återstår af kullen består huvudsakligen av lera, genomdragen af olika nivåer
belägna ljusare och mörkare parallella skikt. Lagerföljden i en i sydväst blottad profil (vid
skelettgrafven) var.
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Lerblandad mylla, tegelbrockor, glas och kullersten,
troligen pålagd efter kvarnbranden 45cm
Lerblandad mylla 15cm
Ljusgul lera 4cm
Lera 36cm
Svart jord 3cm
Ljusgul lera 27cm
Orörd brandgul lera (Engström12 Mars 1923:2f).
Söder om nuvarande högen fanns ett 29 cm, över 0- punkten liggande stenblock, vilket väl i
likhet med två sådana af jordägaren funna VNV om detta utgöra rester af den forna fotkedjan
(Engström 13 April 1923:2).
Av de fynd som beskrivs av Engström är dessa rader de enda som omnämner en möjlig
kantkedja, eller fotkedja som han kallar det. Utifrån beskrivningen låter det som att det endast
existerat en kantkedja tillhörande högen och indikerar att högen alltså aldrig utvidgats.

3.3 Grav 1
Utifrån Engströms redogörelser och ritningar drar jag slutsatsen att det i högen existerat tre
stycken separata gravar. För enkelhetens skull döper jag dem till grav 1, 2 och 3. Grav 1
utgörs av den grav som ligger centralt och djupast i högen så som det beskrivs av Engström.
Vid fortsatt afschaktning anträffades en stenkista innehållande skelettrester, vilka af
jordägaren hopsamlats till kistans östra ända, hvarest han hittat ett stycke av kalotten. Även
kistan hade före undersökningen blifvit till större delen förstörd. Skelettet hade legat på den
orörda brandgula leran utan stenunderlag på ett djup under kullens högsta punkt af 159,5
cm, alltså 37 cm djupare än ringen och svärdet. Öfver skelettet hade varit ett lager kullersten
samt på dess sidor en sättning större stenar bildande en rektangulär ram. Ovanpå denna
hade öfver östra och västra sidan legat två stora stenblock med ca 80 cm i diameter. Hvad
som vid undersökningen var orördt utgjordes af kistans östra och norra sida, hvarjämte ett
39,5 cm långt stycke af lårben kvarlåg in situ i kistans västra del. I den löshackade jorden
nere i kistan, vilken var blandad med slagna flintor, hittades en krukskärfva med färska
brottytor. Flera sådana kunde trots ifrigt sökande inte anträffas (Engström 12 Mars 1923:3).
I korrespondens från Engström beskriver han hur vid grundligare arkeologisk undersökning
av grav 1, endast påträffats små fragment av benrester samt att graven är gravt fuktskadad.
Engström skriver: Röset låg ungefär 25 cm ovanför bottenleran och utgjordes af ett enkelt
stenlager, under vars mitt funnos obetydliga rester af ben, skifvor ej mycket mer än
milimetertjocka och inga så långa som en cm. Anmärkas bör att den svartgrå lera, hvari
dessa benrester hvilade var avsevärt vattenbemängd. Troligast är väl att dessa benrester
härröra från en skelettgraf (Engström. 13 April 1923:2).
Orienteringen av graven är ej tydligt beskriven av Engström men utifrån hans kartskisser (se
figur 1) ser graven ut att ligga i öst – västlig riktning.
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Figur 1:
Kartskiss av
Gravhög V.
Vemmerlöv.
Bengt Engström
12 mars 1923.
ATA diar nr:
416/23
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3.4 Grav 2

Figur 2: Kartskiss av Gravhög V. Vemmerlöv. Bengt Engström 12 mars 1923. ATA diar nr: 416/23

Grav nummer 2, så benämner jag graven där svärdet och guldarmbandet påträffades. Den
beskrivs av Engström enligt följande. Enligt hittarens uppgifter låg öfver guldringen och
svärdet en ”stenbunke”. Svärdet låg med dess längdriktning i nordväst – sydost och ringen
13

väster om detsamma. Fyndet låg på ett djup under kullens högsta punkt af 122,5 cm
(Engström 12 Mars 1923:3). (se figur 2)
Tyvärr förstördes den grav som jag givit nummer 2, av Österlind. Allt som återstår är
Österlinds beskrivning av platsen och de två fynd som hör till denna grav, ett svärd och en
armring i guld. Graven var belägen i högens södra del och ligger högre upp i högen än
centralgraven som ju vilade på bottenleran. Engström beskriver den enligt följande: Enligt
hittarens uppgifter låg öfver guldringen och svärdet en ”stenbunke”. Svärdet låg med dess
längdriktning i nordväst – sydost och ringen väster om detsamma. Fyndet låg på ett djup
under kullens högsta punkt af 122,5 cm (Engström 12 Mars 1923:3).
Armring
Armringen (se figur 3) i guld
är skadad av en hacka. Den
väger 22,4 gram och har en
ytterdiameter på 7,3 cm.
Tjockleken är 3 mm. Den
påträffades enligt upphittaren
väster om svärdet vilket ger
indicier om att den burits runt
höger handled. Armringen är
tillverkad av ett fyrkantig
guldstång som vridits för att
skapa mönstret. Ändarna
lämnades dock släta och
jämnades ut till cylindrar
Figur 3: Armring, guld. V.Vemmerlöv. Foto, Lunds Historiska Museum.

Svärd
Svärdet som påträffades i Grav två (se figur 4) var placerat i längdriktning i nordväst – sydost.
Det är i dagsläget i ganska dåligt skick och består av sex bitar. Svärdet är cirka 50 cm långt
och klingans största bredd är fyra centimeter. Spetsen, samt delar av svärdets tånge, som
utgjort handtaget, saknas. Denna typ av svärd finns med i ”Minnen av vår forntid” av Oscar
Montelius och dateras till period 3.

Figur 4: Svärd, V. Vemmerlöv. Foto, Lunds Historiska Museum.
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3.5 Grav 3
Grav nummer 3 (se figur 5) är den grav där halssmycket och tutulin påträffades. Ur
Engströms rapport: vid den första bortschaktningen hade inga fynd gjorts trots att Möller
ivrigt övervakade urlastningen, vid den andra däremot hade på den plats, som å bifogade
kartskiss är utmärkt, påträffats på mindre än en meters djup under högens yta två st ringar av
guld,
en

Figur 5 Kartskiss av Gravhög V. Vemmerlöv. Bengt Engström 28 September 1926. ATA, Diar nr:3972/26
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sönderslagen halskrage, en söndrig tutulus, en söndrig fibula, ett fragmentariskt knivblad och
omkring ett 60-tal fragment av fransbeslag, allt av brons. Vid mitt besök den 26 Juli ökades
det förut funna med omkring 200 fragment av fransbeslag, två mindre bitar av halskragen, två
mindre bitar av knivskaftet av brons, ett mindre tygfragment om ett par kv:cms storlek samt 7
benfragment av människa och en framtand. Föremålen upptogs ur den jord som innevarande
sommar bortförts till en sank äng å Vemmerlöf nr 1. Samtliga föremål hade tillhört en grav.
Att endast ett fåtal skeletten nu påträffats, beror på att Österlind på just detta ställe för ca 15
år sedan vid grävning för nedsättande av ett fundament upptagit åtskilliga ben. Enligt
Österlinds uppgifter hade kring graven icke påträffats vare sig röse eller trärester (Engström
2 okt, 1926:1f.)
3.5.1 Smycken och klädedräkt
Spiralringar
Guldringarna (se figur 6) som
påträffades skulle varit placerade en på
var sida om kraniet. De är av typen
spiralringar och har en diameter på 33
mm och består av dubbel guldtråd som
är lindad ca två varv. Ändarna är
hopdragna utan synlig skarv och bildar
på så sätt en obruten spiral. Diametern
på ringarna är 33 mm.

Figur 6: Spiralring, V. Vemmerlöv. Foto, Lunds Historiska Museum.

Halskrage
Halskragen är i sitt nuvarande skick i tre bitar.
Den är 20 cm i diameter och försedd med en
rad utåtbuktande vulster. I nacken är den
utsmyckad med spiralornamentik och har
avslut med upprullade ändkanter. På Engströms
skiss (se figur 7), som baserades på Österlinds
beskrivning, kan man även se att den, som
namnet antyder, burits runt den avlidnas hals.

Figur 7: Skiss av grav 3. V. Vemmerlöv. Bengt Engström 2
oktober 1926. ATA, Diar nr: 3972/26 A
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Bältesplatta
Bältesplattan (se figur 10) är 130 mm i diameter och är dekorerad med cirklar som blir mindre
ju närmare mitten av plattan de kommer. Plattan är försedd med en utstickande spets som
avslutas i en knapp. Knappen är dekorerad med vad som kan tolkas som en femuddig stjärna.
På baksidan är den försedd med en tvärslå som fungerar som upphängningsanordning. Både
på plattan samt på knappen kan man se spår efter slitage. I förhållande till tvärslån så är detta
slitage antingen på plattans över- eller underkant.

Figur 10: Bältesplatta,
V. Vemmerlöv, foto
Lunds Historiska
Museum.

Bronsrör/Snörkjol
De över 200 bronsrör som påträffades bör ha tillhört en snörkjol, ett klädesplagg med väldigt
lång historia. Exemplar gjorda av växtfiber är kända från Zürich från neolitisk tid. Från
bronsålder är enbart ett exemplar bevarat i sin helhet och det är från Egtved i Danmark. Detta
är ett plagg som består av ett flertal tvinnade snören som hänger lodrätt ned från ett
midjeparti. Den övre delen vilar på höften och lindas två gånger runt midjan. Det är dessa
lodrätt hängande snören som försätts med bronsrör (Bergerbrant 2007:54f).
Tygfragment
Det tygfragment (figur 11) som kan kopplas till graven
i V. Vemmerlöv, är bara några kvadratcentimeter i
diameter, och består av brun ull utförda i slöjväv. Det
är en öppen lös väv och kan ha använts antingen som
en huvudbonad eller sjal. Det är i sin nuvarande form
väldigt hårt åtgånget och av fyndomständigheterna är
dess funktion omöjlig att säga något om
Figur 11: Tygfragment, V.Vemmerlöv.
Foto Lunds Historiska Museum.
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Fibula
Fibulan (se figur 14) är i nuvarande skick ca
4 cm lång. På grund av dess dåliga kondition
är det svårt att helt fastställa hur den
ursprungligen sett ut, men den kan troligen
dateras enligt Montelius, till antingen period
två eller tidig period tre. Spännen av denna
sort har burits av både män och kvinnor,
vilket många gravfynd antyder. De är relativt
Figur 14: Fibula, V. Vemmerlöv. Foto, Lunds Historiska
vanliga, särskilt i södra Skandinavien och
Museum.
framförallt i Danmark (Montelius 1987:42).
Det exakta användningsområdet för fibulan är omöjligt att fastställa, men troligtvis har den
tillhört klädedräkten. Den kan då ha använts antingen som en ren prydnad, eller för att hålla
ihop olika tygstycken. Den kan även ha använts i hårnätet som placeringen av en fibula i
graven i danska Skrydstrup antyder (Bergerbrant 2007:73).
3.5.2 Vapen och redskap
Ramgreppskniv
Kniven (se figur 12) i graven är daterad till period 3 och är 96 mm lång. Denna typ av
eneggade knivar uppträder både i mansoch kvinnogravar, och räknas allmänt som
toalettillbehör. Dessa knivar kan dock
variera i storlek. De minsta som påträffats
är endast 6 cm i längd men det har
påträffats ramgrerppsknivar som är hela
29 cm långa (Broholm 1943:156).
Figur 12: Ramgreppskniv, V.
Vemmerlöv. Foto Lunds
Historiska Museum.

Dolk
Dolken som antas tillhöra grav tre är i väldigt dåligt skick (se figur 13). Dess ursprungliga
form är svår att helt fastställa men troligen har den bestått av ett dolkblad av brons med ett
fastnitat handtag av organiskt material. Dolken har ej daterats och det har inte fastställts
vilken typ av dolk den ursprungligen har varit. Dolkens form kan dock liknas vid en
Wohldedolk. Alltså en dolktyp som påträffats som gravgods i Wohlde i norra Tyskland
(Bergerbrant 2007:21). I dess nuvarande form är bladet ca 10 cm långt, med tre av
ursprungligen fyra nitar, ännu synliga vid bladets bas.
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Figur 13: Dolk, V.
Vemmerlöv. Foto
Trelleborgs Museum.

3.5.3 Benfragment
De benfragment som finns bevarade är de som kopplas till grav tre. Tyvärr är de få,
sönderbrutna och fragmentariska. Ingen information kan okulärt utläsas ur dem och inga
analyser av benmaterialet har heller genomförts.

3.6 Övriga fynd
Det är oklart när dessa föremål lämnades in till Lunds historiska museum och under vilka
omständigheter de upphittats. I arkiven står det att dessa föremål troligen härrör från högen.
Det kan röra sig om senare fynd som gjorts i de bortschaktade jordmassorna från högen. Ett
annat alternativ är att det är Engström som lämnat in dem, men att han inte räknade med dem i
fyndmaterialet av en eller annan anledning. På grund av denna uteblivna dokumentation måste
alla tolkningar som kan dras av dessa fynd ses med en viss skepticism.
Flintspets
Flintspetsen (se figur 15) kan ha tillhört vilken som helst av de tre gravarna och är även
väldigt svår att datera.

Figur 15: Flintspets: V.
Vemmerlöv. Foto Lunds
Historiska Museum.
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Glaspärlor
Det är två glaspärlor som
anses ha koppling till
gravhögen i V.
Vemmerlöv. Båda är blå i
färgen (se figur 16) men en
är ljusblå och den andra
mörkblå, nästan svart i
färgen. Den första har en
diameter på 8mm och den
andra är 10mm i diameter.
Figur 16: Glaspärlor, V. Vemmerlöv. Foto Lunds Historiska Museum.

Bryne
Brynet (se figur 17) är lite över 8 cm
långt och saknar hål eller andra synliga
spår av att ha burits som ett hänge.
Figur 17: Bryna, V.
Vemmerlöv. Foto,
Lunds Historiska
Museum.

Bronsten
Bronstenen är nästan sju cm lång och tycks vara skarpt avbruten i båda ändar (se figur 18).
Den är även prydd med någon slags utsmyckning som tycks vara likartad i båda ändarna. Den
ena sidan har dock varit avbruten längre tid än den andra och tycks nästan ha nötts helt slät.

Figur 18: Bronsten, V. Vemmerlöv. Foto, Lunds Historiska Museum.
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4 Diskussion och tolkning.
4.1 Ledarskap
Fynden i grav 2 och 3 härstammar båda i huvudsak från period 3. Det får därför antas att
dessa gravar härstammar från denna period. Det är en period som i viss mån markeras av
tydliga förändringar i samhällsstrukturen vilket sedan blir ännu tydligare i påföljande
perioder. Det handlar främst om framväxten av en tydlig ledarkategori som står över de lokala
ledarna och hövdingarna, en så kallad överhövding. Orsaken till denna förändring tros bero på
flera faktorer. En av dessa och som det delvis kan ses spår av i det arkeologiska materialet är
en ideologisk förändring. Samtidigt har det skett en omvandling av samhället på ett inre plan,
med befolkningstillväxt som lett till ett relativt tättbebyggt bondesamhälle. Denna
befolkningsökning kan i vissa fall ha nått en jämnvikt men kan på andra håll lett till
överbefolkning. Vissa forskare menar även på att det under period 3 kan ses en nedgång i
bronsfynd. Detta kan tolkas som en kris i bronstillförseln, vilket då kan ha utnyttjats för att
centralisera den lokala maktutövningen ytterligare. Troligen har en så kallad överhövding
varit närvarande redan tidigare men man menar att funktionen rent materiellt, blivit mer
synlig i period tre. Överhövdingen har då haft ett inflytande över ett större område och har
förmodligen knutit de mindre hövdingarna och ledarna till sig med hjälp av gåvor i form av
tex guld, eller genom giftermålsallianser (Lindström 2010. Sid:79ff). Den gängse
uppfattningen är att det enbart samhället toppskikt som fick den sista vilan i en hög (Åkesson
& Lindahl: 2016:24). De tre personerna som är gravlagda i Drottninghögen i V. Vemmerlöv
torde alltså ha utgjort någon form av ledargestalter inom samhället, under sin respektive
levnadstid.
Kristiansen & Larsson (2005:274f) har en teori om den svärdbärande aristokratin och det
dubbla ledarskapet. Detta får till viss del stöd i fyndmaterial av tex de små figurerna med
hattar som upphittades i Stockhult i Sverige och i Grevensvänge i Danmark. Även i Schernen
i Polen har man hittat ett exemplar av en sådan figur. Figurernas klädedräkter slutar på
framsidan i ett tygstycke som hänger ner som en flik under bältet. På statyernas baksida
avbildas något som kan liknas vid en svans. Kristiansen och Larsson hävdar att ett tygstycke
som anses vara just en tygflik som avbildas på figurerna har påträffats i en gravhög från
period 3, tillsammans med svärd, rakhyvlar, pincett och en kniv. Den begravde hade även en
bältesväska som innehöll amuletter och det var också i den som pincetten och rakhyveln låg
(Kristiansen & Larsson 2005:274f). Tyvärr redovisas inte vilken grav det är eller var den
påträffats.
Dessa figurer antas efterlikna tvillinggudar och denna tvillingsymbolik eller dualitet
genomsyrar hela den religiösa strukturen och även den materiella kulturen. Det kan röra sig
halskragar, statyetter, lurar, yxor eller andra föremål som hittas parvis. Spår av dessa gudar
förekommer inte bara där bronsföremål hittats parvis. På hällristningar syns ibland yxor i par,
fastsatta på långa skaft, som skulle kunna symbolisera tvillinggudarna. I skriftliga källor,
bland annat Rigveda som är en samling av fornindiska hymner som skrevs ner på 600-talet f
Kr, men som troligen har uppstått ungefär tusen år tidigare, kan man läsa om ett par
gudomliga tvillingar som är söner till himmelsguden och har en syster som är solgudinnan.
Dessa tvillingar färdas i en guldvagn, dragen av en vit häst som ibland avbildas med vingar då
den färdas över himlen. När de färdades till havs, var det i ett skepp med hundra åror. De var
ljusets gudar och de representerade morgon- och kvällsstjärnan, de helade och hjälpte sjuka
men även sjömän och krigare. Enligt Rigveda var ett av tvillinggudarnas attribut två träpålar.
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Kristiansen och Larsson menar att denna tvillingsymbolik eller dualism även återspeglats i det
politiska ledarskapet där den ene ansvarade för det religiösa och vardagliga styret medan den
andre ansvarade för det krigiska (Kristiansen & Larsson 2005:238ff).

Figur 19: Tvillinggudar, Stockhult i Skåne.
Montelius period 2. Foto, Historiska museet
Stockholm.

I Mellanöstern var spetsiga hattar en symbol för
gudomlighet, medan den låga rundade hatten/mössan
var ett ämbetsmärke för den världslige ledaren. Bland
hettiterna kunde de höga spetsiga hattarna även
smyckas med horn. I Norden har fynd av låga runda
mössor/hattar gjorts i bland annat Guldhöj och
Trindhöj i Danmark. Dessa fynd tillsammans med
statyetterna (se figur 19) som bär spetsiga hattar talar
för att seden att bruka en rundad hatt som ämbetsmärke
även kan ha existerat i Skandinavien. Det är dock
viktigt att poängtera att ledarens/ ledarnas mössor är
rundade och bäraren räknas alltså inte som gudomlig,
något som ju faraonerna i Egypten ansågs vara.
Kristiansen drar även paralleller mellan dessa
huvudbonader och tutulis och bältesplattor (Kristiansen
& Larsson 2005:271). Bältesplattan är som jag
kommer att beröra nedan i stycket om bältesplattor, på
sid 31, troligen en religiös symbol. Kan det vara så att
bältesplattan var den kvinnliga version av
huvudbonaden som de manliga ledarna bar. Frågan
ställs då om kvinnor även kunde vara ledare på samma
villkor som männen eller om kön inte spelade någon
roll ur ledarskapsaspekt. Eller var kanske bärarna av
bältesplattorna rent religiösa personer i form av
prästinnor, eller stämmer ingenting av detta?

Under bronsåldern skiljde man troligen inte mellan
värdsliga och andliga fenomen. Den skillnaden vi idag ser mellan vardag och ritual, profant
och sakralt är troligen inte densamma som under bronsåldern. Fenomenen behöver inte vara
varandras motsatser. Bronsålderns vardag existerade inom det vi kallar riter. Vardagen och
riterna befann sig alltså inte på olika sidor av en gräns, utan var förenade i en helhet (Dahlin
2014:36). Enligt Kristiansen och Larsson förkroppsligades de två hövdingarna som de
gudomliga tvillingarna. Alltså både den som ansvarade för det religiösa och vardagliga styret,
och den som ansvarade för det krigiska. De två hövdingarna, menar Kristiansen, antogs bli
inkarnationer av dessa tvillinggudar, framför allt i samband med utövandet av ritualer.
(Kristiansen & Larsson 2005:265).

4.2 Guld
I Sverige är fynd av guld som härstammar från bronsåldern mycket sällsynt, och av de fynd
som påträffats är en ytterst liten del fackmannamässigt tillvarataget. Totalt är drygt 2,6 kg
guld känt och upphittat i det som idag är Sverige. Detta kan jämföras med de danska fynden
där drygt 7 kg guld är återfunnet enbart från den yngre bronsåldern – Bornholm ej inräknat.
Som ett resultat av att materialet är så pass ovanligt i Sverige har guldfynd heller inte fått
någon större uppmärksamhet i litteraturen. Spridningsbilden av fynden i Sverige framställer
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Skåne som det guldrikaste området under äldre bronsålder. Denna spridningsbild ändras dock
under yngre bronsålder, till området längs med Sveriges västkust och Västergötland, samt
Gotland och Mälardalen. Det anses troligt att maktförskjutning och en förändring i
allianssystemen har påverkat distributionskanalerna (Eriksson. 2008:218). Guldet användes
under bronsåldern, precis som under merparten av mänsklighetens historia, för att markera
status. Föremålet i sig behöver dock inte indikera en högstatusmiljö. Guldet har använts för
såväl högtidliga som vardagliga föremål. Materialet förekommer på svärd, dolkar, pincetter,
rakknivar och yxor och påträffas av arkeologer ofta i gravar där både uppbyggnad och
gravinventarium tyder på makt och rikedom. Guld uppträder även i gedigna föremål som
armringar, spiralringar i olika storlekar och dryckesskålar. Även dessa föremål är
statusföremål, det är dock inte ovanligt att dessa föremål påträffats som lösfynd eller under
osäkra förhållanden (Eriksson 2008:223). Som nämnts tidigare, ur ett hierarkiskt perspektiv
innehas den högsta rankingen av män med svärd och gedigna armringar med spiralvridet
mönster. En beskrivning som stämmer bra in på mannen i grav 2. Efter dem kommer män
med svärd och spiralringar av tråd. Till denna grupp hör även kvinnor som begravs med
mindre guldspiraler och bältesdosor (Eriksson 2008:212ff). Någon bältesdosa har ej påträffats
men kvinnan i grav 3 begravdes med spiralringar av guld och torde därför sälla sig till denna
kategorin.
Ringen kan med sin spiralliknande form ha stått som en symbol för det eviga kretsloppet. I sig
är även guldet, genom sin oförstörbarhet, en symbol för evigheten. Dess lysande färg kan
även ha associerats med solen och fått symbolisera solens ständiga återkommande och
livgivande kraft (Eriksson 2008:224).

4.3 Grav 1
Under senneolitisk tid utvecklas hällkistan som gravform. Hällkistan är uppbyggd av
kantställda stenhällar och har ofta, men inte alltid, en nord-sydlig orientering. Utformningen
kan dock variera. I Skåne återfinns hällkistor framför allt i den östra delen av landskapet,
medan de senneolitiska gravarna i sydvästra Skåne oftare utgörs av långsmala stenramar
innanför vilka en, eller ibland två individer begravts i träkista. En del av dessa gravar har
sedan täckts av stenar och tagit formen av stenrösen eller jordtäckta rösen (Länsstyrelsen
Skåne, 2017). Det finns flera fall där den av tidigare generationer byggda stenkistan har fått
ingå i den senare bronsåldershögen. Denna första grav bör ha varit en sådan (Åkesson &
Lindahl 2016:24). Det förefaller troligt att grav 1, centralgraven, ursprungligen bestått av ett
röse med eller utan överliggande jordlager, antingen senneolitiskt eller från tidig bronsålder.
När det gäller orienteringen av graven, ser den ut att ligga i öst – västlig riktning. Alexander
Sjöstrand sammanställer i sin masteruppsats, The Stone Cist Phenomenon, 106 stycken
stenkistor belägna på Gotland, vilka
daterats till sen neolitisk tid och tidig
bronsålder. Av dessa visar sig en stor del
vara orienterade i öst-västlig eller
nordöst-sydvästlig riktning (Sjöstrand
2011/2012:5ff). Inga fortsatta tolkningar
görs dock av Sjöstrand i frågan om
gravarnas orientering, men den stora
variationen mellan gravarnas orientering
Figur 20: Keramik, V. Vemmerlöv. Fotografi, Lunds Historiska Museum.
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tyder på att det under denna tidsperiod inte var konsensus i vilket väderstreck graven skulle
placeras efter. Att centralgraven i V. Vemmerlöv är placerad i öst-västlig riktning utesluter
den alltså inte från att härstamma från tidig bronsålder eller sen neolitisk tid.
Vid sitt första besök i V. Vemmerlöv beskriver Engström hur skelettrester påträffats i graven.
Av dessa nämner han en del av ett kranium samt en del av ett lårben med en längd av 39,5
cm. En krukskärva samt en del slagen flinta påträffades också i graven. Av dessa fynd är
krukskärvan det enda som idag går att återfinna. Tyvärr lämnar dessa beskrivningar av
fragmentariska ben inga indikationer på om det var en man eller kvinna som legat i graven
och inte heller om eventuell ålder på den gravlagde personen. Det kan dock uteslutas att det
rör sig om ett barn, med tanke på lårbenets längd. Inte heller kan den slagna flintan, som nu
dessutom saknas, sprida mer ljus över detta. Det får dock antas att den gravlagda haft en hög
ställning i samhället då personens begravts i just en hög.
Keramikskärvan, (se figur 20) är 42 mm lång, utan synlig dekor. Den är svart i färgen och är
strax under en cm tjock. Inga analyser har gjorts och det har ej heller gjorts några försök till
att datera den. Mössbauerspektroskopi är en metod som används framför allt för att bestämma
vad ett föremål är gjort av och tekniken kan ge svar på vid vilken temperatur som keramik
bränts till och om bränningen varit reducerad eller oxiderad. På keramik kan Mössbauer
tillsammans med andra analysmetoder som röntgen, mineralogiska undersökningar (tunnslip),
kemisk samt elektronmikroskopering, ge en komplett bild av keramiken. Information som
geografiskt ursprung, produktionsmetod och uppbyggnad kan sen utläsas. Denna information
tillsammans med den kunskap som arkeologin besitter kan resultera i ytterligare tolkningar
som tex datering (Geologiska institutionen, 170409). Dessa analyser hade varit intressanta att
göra på den lilla keramikbiten i grav 1 för att på så sätt kanske kunna göra en mer exakt
datering av graven, om keramiken nu tillhör graven. Denna analysmetod skall dock inte
förväxlas med en kemisk analys, som analyserar den totala mängden av ett ämne.
Det finns bara spår av en kantkedja i högen. Innebär detta att högen restes redan när
centralgraven anlades, eller betyder det att högen enbart förstorats en gång? Med tre gravar i
högen borde den logiskt ha förstorats två gånger. Kan det vara så att högen förstorades med
avsikt att förvara två personer. Detta kan i så fall ses som att personerna i grav 2 och 3 levt
samtidigt. Det troliga är dock att högen restes redan över centralgravens stenröse och att
kantkedjan anlades samtidigt. Högens form har sedan fått kvarstå, utan att utvidgas, trots att
ytterligare två personer senare gravlagts i den. Att högen restes redan över centralgraven kan
motiveras med att grav två är placerad högre i förhållande till grav ett. Hade där enbart
existerat ett stenröse över grav ett borde alltså grav 2, logiskt sätt, placerats på marknivå och
ligga på samma djup som grav ett. Varpå sedan högen rests för att innefatta alla gravar.
Istället har troligtvis ett hål grävts i den befintliga högen och grav två hamnade då 37cm högre
upp en centralgraven.

4.4 Grav 2
Det påträffades inga benrester i grav 2, vilket kan tyckas märkligt. Alternativet är att de
förmultnat. Ett annat alternativ är att Österlind helt enkelt valde att hålla tyst om eventuella
ben, då det kunde ställa honom i dålig dager om han uppger att han trots fynd av mänskliga
kvarlevor fortsatt gräva. Det som beskrivs som en stenbunke har troligen agerat antingen tak
eller omslutit graven, men detta blir spekulationer då storleken, varken på stenarna eller själva
stenbunken, inte omnämns. Det kan även vara så att stenarna lagts runt och över kistan som
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sedan förmultnat. Ytterligare information om den gravlagde får utrönas från de två fynden.
4.4.1 Armringen
Sedan tidigare är fyra stycken liknande armringar funna i Sverige, alla i södra Skåne;
Vellinge, Bjäresjö, Nöbbelöv och södra Mjällby. De är upphittade antingen under sent 1800tal eller tidigt 1900-tal. Dessa fyra ringar är alla utställda i guldrummet på Historiska Museet i
Stockholm. Där har de en väldigt bred datering till 1700-1100 f.Kr. Montelius omnämner
dock dessa armringar i sin skrift om guldarbeten från bronsålder och han daterar dem till
period 3. Två av dessa armringar är upplockade ur gravhögar, en tredje är funnen i en
jordbacke och Montelius tolkar det som en möjlig gravhög. Den fjärde är ett lösfynd. Den
enda armringen som upphittades med andra föremål och inte enbart benrester är den från
Bjäresjö som upphittades 1898 i en överhöljd gravhög. Den låg tillsammans med ett svärd, en
dubbelknapp, samt bitar av en kniv och ett spänne (Montelius 1916:2ff).
Förutom dessa, nu fem till antalet svenska ringar, så har två stycken påträffats i Norge. En i
Reheia och en i Hodne. Dessa båda är funna i vad som enligt Lise Nordenborg Myhre,
betecknas som statusgravar. I en av dessa gravar påträffades även ett fullgreppssvärd med
helgjutet grepp. Svärdet kan dateras till period 3. Enligt analyser av guldet innehåller de
mycket silver och lite koppar. Enligt professor Axel Hartmann har ett 40-tal föremål med
samma metallsammansättning hittats på Irland och han drar därför slutsatsen att materialet till
ringarna kommer därifrån. Tyvärr har ingen analys av metallsammansättningen gjorts på de
svenska armringarna så om även deras material kan härstamma från Irland är ovisst
(Nordenborg Myhre 1998:176f).
Från Danmark har det påträffats nästan 40 armringar av samma utseende. Merparten av dem
är funna tillsammans med svärd eller andra vapen. Utbredningen av dessa fynd har en västlig
orientering och är framför allt koncentrerad till området söder om Limfjorden. Den sydliga
gränsen för dessa ringar är Schleswig- Holstein och Niedesachsens nordliga delar. Lise
Nordenborg Myhre tolkar armringarna som en sorts alliansringar. Hon hävdar därför att de
norska fynden är ett bevis för politiska och religiösa allianser söderut. Hon menar också att de
markerar den nordliga gränsen för dessa allianser (Nordenborg Myhre 1998:176f).
Nordenborg Myhre baserar dock sina tolkningar på två källor, Broholm 1943 och Kristiansen
1982. Inte i något av dessa material omnämns dessa ringar som alliansringar. Tolkningen är
alltså helt och hållet Nordenborg och frågan är då om det här kan röra sig om förväxlingar
med de så kallade edsringarna som först ansågs vara vikingatida, men sedan visade sig
härstamma från bronsålder. Dessa armringar är även de öppna ringar, fast med trattformade
ändar. Benämningen edsringar började användas under 1800-talet och då med hänvisning till
de isländska sagorna och man menade att dessa armringar användes när en ed avlades vid
tinget. Namnet har stannat trots att de inte har något med vikingatiden att göra
(Nationalmuseet 170409). Det är dock en spännande tolkning som framtida forskning kanske
kan ge mer information om.
4.4.2 Svärd
På grund av svärdets dåliga kondition är det svårt att uttala sig om huruvida fästet
ursprungligen har varit av metall eller om det har bestått av organiskt material, som ben eller
trä, med den ornerade svärdsknappen ditsatt ovanpå. Det kan även ha varit en kombination av
olika material. Det går inte heller att avgöra om svärdet bär spår av strid. Denna typ av svärd
finns med i ”Minnen av vår forntid” av Oscar Montelius och dateras till period 3.
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Kristian Kristiansen (2011:202ff) lägger fram teorier om vilka personer det var som bar svärd
och vilken funktion dessa kunde ha haft i samhället. Han berör det dualistiska ledarskapet där
han menar på att de kan ha existerat en ledare för krig och en ledare som ansvarade för
religiösa ritualer och också de mer fredliga aspekterna av samhällets organisation, samt även
kontakter med andra folkgrupper. Dessa olika ledare, eller hövdingar om man vill kalla dem
det, karaktäriserades av olika symboler för sitt ämbete. Den ”rituella” hövdingen kunde i
graven åtföljas av föremål som dekorerats med solsymboler. Kristiansen menar att
spiraldekorationer var uteslutande till för dessa ledare då utsmyckningen var en symbol för
soldyrkan. Även rakknivar och pincetter förknippas ofta med rituella ledare. Svärden som
bars av dessa ledare var ofta helhandssvärd. Alltså svärd med antingen en smal tånge (se figur
22) eller ett helgjutet handtag. Dessa svärd skulle varit bättre lämpade för symboliskt bruk än
för verklig strid. Dessa svärd menar Kristiansen, var sällan slipade och bär sällan spår av att
ha blivit använda. Den krigiske ledaren däremot, bar ett högst funktionellt och ofta odekorerat
grepptungesvärd (se figur 21).

Figur 21. Grepptungesvärd. Kalmar museum.

Figur 22 Svärd med tånge. (Broholm. 1944. Sid 151)

Dessa grepptungesvärd är vitt spridda över kontinenten och påträffas från södra Centraleuropa
till Skandinavien. De visar ofta tecken på slitage, eggen har slipats om och de bär ofta märken
som skapats i strid. Begravningsformerna dessa hövdingar emellan är dock väldigt snarlika.
Det enda som Kristiansen menar skiljer dem åt är att krigsledaren sällan begravs med de
objekt som utmärker just den rituella ledaren. Annars bär båda samma kläder och de begravs
båda i högar. Kristiansen lyfter även fram en tredje grupp vilken kan utmärkta sig genom sitt
svärd, och det är personer som kan knytas samman med handel eller metallurgi. Dessa
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individer begrovs ofta med svärd med oktagonala handtag, en svärdstyp som har sitt ursprung
i södra Tyskland, men som även skapades i Danmark av migrerande smeder. Precis som den
krigande ledaren, saknar även dessa personer, i sina gravar, de rituella föremål eller
dekorationer som knyts till de rituella hövdingarna (Kristiansen 2011:202ff).
4.4.3 Möjligt saknade gravgåvor i grav 2
År 1886 gjordes ett fynd i en av Danmark största gravhögar, Løfthøj, vid Jægersborg, norr om
Köpenhamn. Gravgåvorna var saker som troligtvis har använts för magi och trolldom eller
som amuletter. Endast svaga spår av den döde fanns kvar. På hans bröst vilade ett svärd med
tånge och runt hans vänstra handled hade det suttit en snodd guldring av samma modell som
hittades i Västra Vemmerlöv. Mitt för svärdsfästet, på bröstet över hjärtat, låg en läderväska,
en dubbelknapp av brons fäst i en rem, samt en 17 cm lång bronsnål som hade använts för att
stänga väskan. I väskan förvarades de föremål som tolkats som föremål med magiska
egenskaper. Det rörde sig om en träpinne omvirad med skinremsor, två hylsor av läder
omlindade med snören, och ett tillhugget, mycket spetsigt flintblad, insytt i läder. Förutom
dessa, i huvudsak organiska föremål, låg även en liten bronskniv, en trasig rakkniv och en
pincett i läderväskan. Ett snarlikt fynd kommer från en gravhög i Kongens Lyngby, endast
800-900 meter norr om Løfthøj. Tillsammans med ett svärd påträffades även här en
läderväska som förslutits med en lång bronsnål. I väskan låg, en bit av en bärnstenspärla, en
mindre snäcka, samt ett fragment av en större snäcka, en fyrkantig träbit, en flintflisa, flera
hoptorkade rötter, ett stycke bark, svansen av en snok, en falkklo, en liten smal bronspincett,
en bronskniv, en rakkniv, en liten flintkniv insydd i en tarm eller blåsa, samt en liten, fyra
centimeter lång läderhylsa som innehöll underkäken av en ekorrunge, samt slutligen en tarm
eller blåsa innehållande en del småsten. Från Danmark känner man till drygt 30
bronsåldersgravar där bältesväskor med liknande innehåll påträffats (Glob 1971:91ff).
Armringen i guld har i ovan beskrivna grav burits på vänster handled, till skillnad från den i
västra Vemmerlöv, där den troligen bars på höger arm. Detta kan tolkas som att det inte har
funnits några regler om vilken sida armringarna skall bäras på. Det som knyter samman
graven i Västra Vemmerlöv med de danska fynden, är just närvaron av guldarmbandet och
även svärdet med en smal tånge. Kan det då vara möjligt att det i grav 2 även legat en pincett,
rakkniv och dubbelknappar? Kanske även organiska föremål som små amuletter instoppade i
en bältesväska?
De båda hövdingagravarna i danska Muldbjerg och Trindhøj, där klädedräkten är bevarad,
kan möjligen ge lite information om hur mannen i grav 2 i västra Vemmerlöv varit klädd. I de
båda danska gravarna har de gravlagda varit klädda i långa höftskynken eller livkläder, vilka
burits upp med hjälp av läderhängslen över axlarna. Klädnaderna är hopsydda av nio
tygstycken som alla är vävda i tuskaft. Över axlarna bar de njurformade, rundskurna mantlar
och på huvudet runda mössor (Burenhult 1999:456). Låt oss tolka gravarna i Mulbjerg och
Trindhøj utifrån Kristiansens teori om två hövdingar, där den ene är krigarhövding och
utmärks av sitt grepptunge- /skafttungesvärd, och den andre är prästhövding, och utmärks av
sitt helgjutna svärd, eller svärd med smal tånge (Kristiansen 2011:202ff). Då ska den
gravlagde i Trindhøj tolkas som prästhövding och den i Mulbjerg som krigarhövding. Det
verkar alltså inte ha rått någon skillnad i klädedräkten, hövdingarna emellan. Kanske kan
hända har även mannen i grav 2 i Västra Vemmerlöv, även han burit en liknande dräkt som i
de danska gravarna, därtill med den för hövdingar avsedda runda mössan.
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4.4.4 Konklusion
Vi kan med hjälp av gravgåvorna, svärdet och armringen, dra slutsatsen att det är en vuxen
man som ligger begravd i grav 2 samt att han med största sannolikhet begravdes under period
3. Professor Henrik Thrane hävdar att den högsta rankingen hade män med svärd och gedigna
armringar med spiralvridet mönster (Eriksson 2008:212ff). Detta tillsammans med
Kristiansens teorier om det dubbla ledarskapet och den svärdsbärande aristokratin skulle
innebära att den gravlagde kan ha varit en form av prästhövding med ansvar för samhällets
dagliga drift samt att sköta det rituella för att behaga gudarna. Han var däremot ej inblandad i
den krigiska aspekten. Avsaknad av benfragment från graven gör det svårt att utvinna
ytterligare information via analysmetoder. Kemisk analys skulle kanske kunna ge en
indikation var materialet eller föremålen kommer ifrån. Om de skapats lokalt eller är de
importerade.

4.5 Grav 3
Denna grav är placerad i högens nordliga del, under vagnmakare Österlinds ursprungliga
verkstad (se figur 5). Den beskrivs som lokaliserad på mindre än en meters djup under högens
yta. Tyvärr ger denna knapphändiga information inte någon exakt indikation på gravens
lokalisering visavi bottenlagret av högen. Det är från denna grav som merparten av fynden i
högen troligen härrör ifrån. Tyvärr kunde inte Engström undersöka denna grav utan han
tvingades förlita sig på vittnenas utsago, förutom att han genomsökte de bortfraktade
jordmassorna efter ytterligare fynd. Märkligt nog har en skiss av graven ritats upp, efter
Österlinds beskrivning (se figur 6). Detta till trots att han hävdade att graven i stort förstördes
redan när han anlade huset flera år tidigare. Av skissen framgår det att graven skulle varit
placerad i nord-sydlig riktning. Enligt Österlinds uppgifter fanns det kring graven varken röse
eller trärester. Här förlitar sig Engström återigen på vittnesutsagor från Österlind. Reservation
måste därför göras över exaktheten och sanningshalten i dessa uppgifter. För det första var
Österlind inte utbildad i att tolka spår i marken efter en förmultnad träkista. Österlind kanske
även försökte skydda sig själv juridiskt, genom att hävda att fynden var mindre iögonfallande
än vad de egentligen varit.
Tyvärr går det inte att utläsa hur grav 3 är placerad höjdmässigt i förhållande till de två övriga
gravarna. Att grav 1 beskrivs som fuktskadad behöver inte betyda att den legat exponerad
under enbart ett stenröse till en början och att högen anlades vid ett senare tillfälle. Även grav
2 är ju i dåligt skick. Faktum kvarstår ju att det har legat en mölla samt ett verkstadshus på
högen. Kanske är det dessa byggnaders närvaro som lett fukt ner i högen och därmed förstört
fyndmaterialet. Den avlidne i grav 3 bör ha blivit begravd i någon form av kista, kanske en
ekkista så som varit vanligt i flertalet andra gravhögar. Jag håller detta för troligt då det annars
helt saknas något som skulle avskärma eller omslutna den döde från de kringliggande
jordmassorna. Enligt dokumentationen påträffades inga spår av trä men samtidigt var det ickearkeologiskt utbildade personer som grävde där. Med tanke på det bevarade fyndmaterialets
dåliga skick, anser jag det troligt att kistan förmultnat ihop med övrigt organiskt material i
graven, långt innan den på 1920-talet blev söndergrävd. Ett alternativ till kistor är annars att
de döda lindats in i fällar eller djurhudar och lagts ner med dessa som skydd mot
jordmassorna. I flertalet av de påträffade danska ekkistegravarna har den döde även varit
insvept i djurhudar. Men det kan kanske vara så att man ibland besparade sig besväret med att
skapa en ekkista, och istället enbart använde sig av en svepning?
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4.5.1 Spiralringar
Diametern på 33 mm betyder att ringarna är för stora för att vara fingerringar, men för små för
att vara armband. Deras placering tyder dessutom på att de har burits antingen i öronen, i en
huvudbonad, eller i sidohåret likt Skrydstrupskvinnan (se figur 23), som har daterats till
början av 1100-talet f.Kr. Dessa ringar har dock en något större diameter på 5 cm (Eriksson
2008:211f). Denna form av spiralringar av dubbel guldtråd är vanligt förekommande i
Sverige, Norge, Danmark samt i norra Tyskland. Men även i mellersta Europa har liknande
spiralringar påträffats (Montelius 1916:35f). I de danska fynden har denna typ av ringar
daterats till både period 2 och 3. I Sverige anses de dock ha varit närvarande även under
period 4. De spiralringar som haft en större diameter, har även de oftast påträffats parvis, och
då i mansgravar, medan de som har en mindre diameter ofta ligger i kvinnogravar. Den
danske professorn Henrik Thrane hävdar att en social skillnad kan utläsas med hjälp av dessa
spiralringar. Den högsta rankingen har män med svärd och gedigna armringar med
spiralvridet mönster. Efter dem kommer män med svärd och spiralringar av tråd, och till
denna grupp hör även, hävdar han,
kvinnor som begravs med mindre
guldspiraler och bältesdosor (Eriksson
2008:212ff).
En vanlig uppfattning kring
spiralringar är att de skall ha utgjort
ett monetärt värde och använts som
betalningsmedel på samma sätt som
bitsilvret under vikingatid. Som
argument för detta används bland
annat guldtrådarna ofta förekommer i
fragment i danska fynd. Dessa
fragment av guldtråd är dock inte
något som står att finna i det magrare
svenska materialet. Ett annat
argument är själva guldvikten. Här
framförs det teorier om att det under
bronsålder skulle funnits en
Figur 23: Skrydstrupkvinnan. Ntionalmuseet Köpenhamn.
viktenhet för bronser och guld som
motsvarade en romersk uncia, den
viktenhet som användes för guld. Många av de påträffade guldfynden har en vikt som på ett
eller annat sätt kan knytas till detta viktsystem. En uncia var 1/12 libra och vägde mellan
26,84 och 27,3 gram. Den romerska uncian ska i sin tur ha haft en äldre förebild i den
egyptiska beqa. En uncia är två beqa som vägde mellan 12,18 och 13,61 gram. Beqa var det
viktsystem som användes för att väga guld i Egypten under faraonsk tid (Eriksson. 2008. Sid
218ff). Att det kan ha existerat ett värdesystem under bronsåldern behöver i sig dock inte
nödvändigtvis betyda att spiralringarna använts som betalningsmedel, det kan istället vara så
enkelt och logiskt som att guldet inhandlats på basis av viktsystemet.

29

4.5.2 Halskrage
Halskragen (se figur 8) av brons är som nämnts ovan i tre delar. Smycket klassas som ett
kvinnligt föremål och
återfinns i flertalet
kvinnliga högstatusgravar.
Det kan dateras enligt
Montelius till period 2 och
3. Halskragarna kan delas
in i två olika typer. Den
första, som den i V.
Vemmerlöv tillhör, är
utformad med en rad
utåtbuktande vulster och i
nacken är den utsmyckad
med spiralornamentik och
har avslut med upprullade
ändkanter. Detta är den
vanligast förekommande
typen av halskrage och
återfinns på Själland,
nordöstra Tyskland och
västra Skåne. Den andra
typen saknar vulster och
har istället
Figur 8: Halskrage. V. Vemmerlöv. Foto,Trelleborgs Museum.
spiralornamentik över hela
ytan. Denna variant har en mer östlig utbredning och påträffas framför allt i östra Skåne,
Nordtyskland och på Bornholm (Larsson 1999:355). Halskragen var ett dyrbart smycke som
slukade mycket brons. Troligen var det enbart kvinnor som tillhörde samhällets elit som hade
möjlighet att bära dessa smycken.
Det förekommer även fynd av
halskragar som depåfynd och då
främst tillsammans med andra
kvinnliga föremål. Att dessa
smycken även används vid
rituella offernedläggningar i
depåer kan ha betytt att de hade
en särskild roll i
kommunikationen med gudarna.
Susanne Selling anser att detta är
en indikation på att bäraren av
dessa smycken bör ha haft en
relativt självständig status i
samhället, då dessa depåer skapar
Figur 9: Halskrage. V. Vemmerlöv. Foto,Trelleborgs Museum.
personlig prestige för kvinnan.
Selling menar även att de stora kvinnliga smyckena var ett sätt att förmedla identitet och
grupptillhörighet. Vikten av att visa grupptillhörighet skulle ha varit som störst i de områden
där handel och kontaktfrekvensen var som högst (Selling 1999:398ff). Larsson hävdar i sin
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artikel att halskragen med vulster skulle vara ett smycke som bars av prästinnor. Anledningen
är den fysiska likhet som han upplever finns med de egyptiska menithalsbanden. Dessa var
stora, flerradiga pärlhalsband vilka förknippades med modergudinnan Hathor. Flertalet
forskare och däribland Montelius menar dock att vulsterna på halskragen är en efterliknelse av
flera på varandra liggande gedigna halsband. Detta sätt att bära halsringar förekom i
Centraleuropa redan under 2000-talet f.Kr. Larsson menar dock att denna teori inte förklarar
varför många halskragars ornamentik vill ge intryck av spridplattor (se figur 9)
på sidorna (Larsson 1999:355f). Larssons teori är intressant men han är inte helt övertygande.
Hans påstående om att det enbart skulle vara prästinnor som bar halskragen menar jag faller
på hans egen teori. Det är nämligen drottningar i Egypten som avbildas med menithalsband.
Drottningen var i och för sig i sin dubbla natur även gudomlig och kunde ta rollen som
prästinna. Den egyptiska kulturen med sin otroligt komplexa samhällsapparat och religion var
dock ej närvarande i Skandinavien. I stället anser jag det troligt att om halskragarna skall
likna menithalsband så är det i egenskapen att utstråla både världslig och andlig makt.
Kvinnan i fråga, ska då inte ses som uteslutande en prästinna. För övrigt, har man i
Wittenberg i Tyskland påträffat två intressanta armband som dateras till sen period 2 eller
tidig 3. Det är armband med likadana vulster som de på halskragen (Bergerbrant 2007:29).
4.5.3 Bältesplatta
Bältesplattor är vanliga under period 2 men de ändrar utseende under period 3 till att få en
längre utstickande spets vilken avslutas i en knapp. Även det så dominerande spiralmönstret
går succesivt ur modet på bältesplattorna för att mera likna orneringen på de mindre tutulis
som brukades under period 2, om nu än i en större skala. Även utformningen av plattans
baksida ändras. Från att ha haft en ögla som upphängningsanordning får plattan nu i stället en
tvärslå som bältet kan dras igenom. Denna likhet mellan bältesplattor och tutulis, under period
3, kan göra det svårt att skilja dem åt. Det brukar dock fastslås, att om enbart ett exemplar
påträffas i en grav, så har föremålet använts som en bältesplatta. Tutulis fästes annars oftast på
en rem och kunde användas flera stycken på rad som dekoration. Ibland syddes de även fast
på klädedräkten. I enlighet med detta bör Engströms gamla benämning tutuli på föremålet
från V. Vemmerlöv, ändras till bältesplatta.
Vilka var det då som bar denna typ av smycke? Det kan fastslås att bältesplattan inte var ett
smycke som enbart placerades hos den döda i graven. Det ter sig även föga troligt att den
enbart bars vid speciella högtider. Detta baseras på de fynd av bältesplattor som uppvisar
betydande slitage, både i upphängningsanordningen och på själva plattan. Därför är det troligt
att det var en utsmyckning som bars mer eller mindre dagligen (Kristiansen 2013:757ff).
Plattans runda form kan associeras till soldyrkan och just denna koppling, mellan den
cirkulära formen och solen, är vanlig under bronsåldern och då inte enbart i Skandinavien.
Kristiansen gör tolkningen att kvinnor som begravts med bältesplattor har varit prästinnor av
ett eller annat slag. För att styrka sina belägg för detta drar han paralleller mellan flertalet
olika gravar av kvinnor med bältesplattor och arkeologiskt material i form av figurer samt
hällristningar med personer som avbildas med vad som tolkas som solsymboler, ett kors eller
hjul, över magen. Kristiansen menar även att flertalet liknande symboler och attribut kan ses i
andra kulturer under bronsåldern med kopplingar till kult och soldyrkan. Solgudinnan är ett
exempel på detta. I flertalet indoeuropeiska myter, samt i grekisk mytologi kör solgudinnan
solen i en vagn över himmeln. Solgudinnan representeras då av just en soldisk (Kristiansen &
Larsson 2005:294ff). Kristiansen framför väldigt starka argument för sin sak i att bältesplattan
skulle vara ett attribut för prästinnor. Om man skall vara något kritisk i sitt tänkande så
behöver dock inte bärandet av en religiös symbol vara ett tecken på att personen i fråga är
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central för religionens utförande. Ett exempel kan dras till personer som bär ett kristet kors
runt halsen. Merparten av dessa är ej aktiva som präster och flertalet kan nog inte heller
räknas som troende, utan bär korset enbart som ett smycke eller modeaccessoar. En tolkning
kan alltså vara att plattan enbart bärs som ett smycke, om än ett religiöst laddat sådant. En
annan tolkning är den som Kristiansen gör och det är att bärarna av dessa smycken är en form
av prästinnor. En tredje tolkning kan vara att kvinnorna innehar en hög social ställning och till
positionen hör att kvinnan har ett ceremoniellt och religiöst åtagande inom gruppen.
Bältesplattan är då främst en statussymbol som dagligen bärs som en indikator på social rang,
men den är även en påminnelse om personens förmåga och skyldighet att medla med gudarna.
Slitage på bältesplattan, både på plattans kant och på knappen, indikerar åratal av användning.
Det kan därför lätt antas att bäraren bör ha varit en något äldre kvinna. Slitaget kan ha uppstått
dels av att helt enkelt användas, men också av att nötas mot ett kraftigt tyg. Kvinnan bör i så
fall ha ägt även den långa kjoltyp som är hög i livet, och där faller fram och över bältet. Eller
kan det vara så att bältesplattor och halskragar gått i arv? I så fall kan det vara förklaringen till
det omfattande slitaget. Självklart kan det senare inte uteslutas men detta betyder i så fall att
en del kvinnor av hög status begravs utan sina smycken för att i stället låta dem gå i arv,
såvida de inte ägt mer än en uppsättning av smyckena. Att låta någon begravas utan sina
smycken låter föga troligt med tanke på hur viktigt det varit att visa upp sin ställning och makt
genom just gravgåvorna.
Att ens reflektera över att låta något gå i arv betyder rimligen även att den som ägt föremålen
bör ha uppnått den ålder då hon fått barn, vilka kanske i sin tur troligen överlevt barnaåren.
Men även äldre kvinnor, som fått storhögsbegravningar, har gravar rika på gravgåvor och de
har begravts med sina smycken. Å andra sidan kunde kvinnorna säkert äga mer än en
bältesplatta, och då välja att låta en av dem gå i arv. Fynd visar även på att de föremål som
begravs inte alltid behöver vara de finaste, utan kanske mer verkar fylla en symbolisk och
visuell funktion gentemot antingen gudarna eller åskådarna. Man använde gamla omoderna
dolkar och ibland har dolkar gömts i svärdsskidor för att se ut som svärd. Kanske är det de
gamla slitna bältesplattorna som fått följa med i graven, medan de fina och moderna plattorna
behållits av de efterlevande. Det blir alltså svårt att bedöma kvinnans ålder enbart genom det
slitage som uppvisas på bältesplattan.
4.5.4 Glaspärlor
Pärlor av glas är sällsynta under äldre bronsålder. Vid de tillfällen de påträffats rör det sig
framförallt om kvinnogravar. Dessa pärlor är runda till formen och de har mörkblå, ljusblå
eller gul färg (Broholm 1943:129). Det kan därför antas att pärlorna i V. Vemmerlöv tillhör
kvinnan i grav 3. Detta trots att de inte nämns av Engström bland hans fynd. Glaspärlor av
samma typ som de från Vemmerlöv, dateras ofta till andra hälften av period två, eller period
3. Alltså mellan 1300-1100 f.Kr. I Danmark finns 23 glaspärlor från perioden vilka upphittats
på olika platser i landet. De har också analyserats, i hopp om att komma deras ursprung på
spåren. Av dessa pärlor kan två kopplas till Amarna i Egypten, medan de övriga 21 pärlorna
troligen har sitt ursprung i Mesopotamien. Om man utgår från de fynd av pärlor som gjorts i
Danmark, så ser det ut som om pärlorna antingen har burits i ett halsband eller som armband
och då högt upp på överarmen, så som fyndet av ekkistegraven i Ölby antyder (Glob
1971:32)(Varberg et al 2015:169ff). Huruvida glaspärlorna kommit hit i färdigt skick via
handel, eller om de kom hit i form av glastackor för att sedan tillverkas av lokala hantverkare
är svårt att avgöra. Några tecken på glashantverk i Norden så här tidigt har jag inte kunnat
hitta några belägg för. En sak som är säker är att det har krävts ett omfattande handelsnätverk
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för att glaspärlorna, i en eller annan form, ska lyckas leta sig hit upp. Detta faktum gör dem
till troliga lyxartiklar och de sparsamma fynden av glaspärlor talar också för att det inte var
gemene man som gick omkring med denna typ av smycken. Kvinnan i grav 3, som bar
åtminstone två glaspärlor bör alltså ha haft tillräckligt med makt, inflytande och tillgångar för
att inneha dessa pärlor.
En kemisk icke invasiv analys av samma sort som företogs i Danmark skulle kunna appliceras
på de två pärlorna från Vemmerlöv. Denna analysmetod innefattade laserablation tillsammans
med plasma mass spectronomi (LA-ICP-MS) och är ej skadlig för glaspärlorna (Varberg et al
2015:169). Svaren av analysen skulle kunna ge en fingervisning om av glaset härstammar
ifrån. Kan även dessa pärlor kopplas till antingen Egypten eller Mesopotamien?
4.5.5 Bronsrör/Snörkjol
Av hela klädedräkter finns det enbart sju exemplar bevarade och alla dessa kommer från så
kallade ekkistebegravningar. Av dessa dräkter har fyra tolkats som manliga och tre som
kvinnliga. Klädedräkten som kvinnorna burit har upptill bestått av en kortärmad magkort
ylletröja. På underkroppen ha de burit antingen en snörkjol som nått ner till knäna eller ett
långt tygstycke som virats runt underkroppen som en kjol. Denna har i sin tur hållits uppe av
ett bälte och tygstycket övre del vikts ner över bältet (Bergerbrant 2007:54f)
Traditionen med ekkistebegravningar sträcker sig över en period på ca 150 år med start runt
1400 f.kr men skulpturer har påträffats som visar att klädmodet varade en betydligt längre
period än så. Alla de större plaggen från perioden är gjorde av en ylleväv och det verkar
enbart ha funnits en typ av ull. Det finns inga indikationer på att tyget skulle ha varit färgat
(Bergebrant & Fossöy 2013:24f). Fåren som ullen kommer ifrån har varit brun- och
vitspräckliga i färgen, vilket har lett till att kombinationer av dessa färger använts. Den bruna
färgen har varit dominerande, liksom den varit i fårpälsen (Bergebrant 2007:48).
Totalt har fragment av ett femtiotal snörkjolar påträffats. Det stora antalet beror på att många
av kjolarna försågs med bronsrör som fästes runt snörena i kjolen. Detta mode, att dekorera
snörkjolen med bronsrör, har förekommit i de södra delarna av Skandinavien. Brons
överlevde tidens tand lättare än tyg, därför är rören överrepresenterade jämfört med
textilmaterial. Vad som är intressant är också att det i en grav från Trindhöj påträffades ett
litet barn, mellan fyra och sju år gammalt, tillsammans med rester av snören som tolkats som
att barnet bar snörkjol. Med tanke på det stora antalet fynd som anknyter till snörkjolar kan
det antas att plagget varit ganska vanligt under äldre bronsålder. Snörkjolen har tidigare setts
som ett plagg utan inbördes variation, men analyser visar nu att det funnits större skillnader
snörkjolar emellan än vad man tidigare antagit. De kan vara med eller utan bronsrör, längden
på kjolen varierar, liksom tjockleken på snörena. Även tekniken, hur kjolen är konstruerad,
varierar.
När det kommer till skillnader i bronsbeslag handlar det dels om tjockleken på bronsrören,
dels var de är placerade. Rören har placerats i vågräta rader runt kjolen, ofta högt upp mot
linningen. De har dock även kunnat sitta långt ned på kjolen, eller i upp till tredubbla rader.
Det fans alltså stort utrymme för lokala och/eller personliga variationer av snörkjolen.
Bronsrören bör ha skapat ett klingande ljud när bärarinnan rörde sig, och detta ljud bör ha
varierat beroende på om rören suttit uppe vid höfterna eller nedtill. Kanske berodde alltså
placeringen på respektive ägarinnas önskemål om uppmärksamhet. Detta kan tolkas som ett
uttryck för individualitet och kreativitet. Detta uttryck för kreativitet är unikt i bronsålderns
textiltillverkning, alla andra plagg visar nämligen på stark uniformitet i hur plaggen är
skapade, i allt från trådtäthet till plaggens storlek (Bergebrant & Fossöy 2013:24ff).
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När det först började spekuleras kring snörkjolen handlade det primärt om tre teorier; kjolen
var en dräkt som bars av ogifta kvinnor, den var en sommardräkt, och slutligen, en sorts
ceremoniell dräkt. Den sistnämnda teorin har i senare tid blivit allt mer populär. Enligt den
förstnämnda teorin skulle den korta snörkjolen symbolisera fertilitet hos ogifta kvinnor,
medan den långa yllekjolen skulle vara en dräkt för mödrar eller gifta kvinnor. Motsatsen har
dock också föreslagits, det vill säga att snörkjolen var till för gifta kvinnor. Bergebrant menar
att dessa teorier är baserade på otillräckliga data då det endast är två eller tre gravar som
ligger till grund för teorin (Bergerbrant 2014:83). Hon tar även upp det faktum att endast 3,3
% av Skandinaviens bronsåldersbefolkning levde fram till 50 års ålder, och att detta kan vara
en bidragande orsak till att arkeologer inte funnit några kvinnor över 30 som begravts i
snörkjolar. De gravlagda individerna har dessutom enbart i ett fåtal fall kunnat ges en
ungefärlig ålder, varför kopplingen mellan snörkjolar och bärarens ålder, enligt Bergerbrant är
omöjlig att göra (Bergerbrant 2014:84).
Så till teorin om sommardräkt. Det har konstaterats att både Egtvedkvinnan, och den kvinna
som hittades i Skrydstrup, begravdes under sommarhalvåret. Egtvedflickan bar en snörkjol
och en magkort, kortärmad tröja, båda vävda i brunt ullgarn. Kvinnan i Skrydstrup bar en
ylledräkt, inte helt olik den som Borum Eshøjskvinnan bar, en liknande magkort tröja men en
vävd kjol som nådde ner till fötterna. Kjolen har hållits uppe med ett bälte runt midjan där
överkanten på kjolen fått hänga ner över bältet. Här är alltså två kvinnor som blivit begravda
under samma årstid, men som bar olika kläder. Slutsatsen man kan dra av detta är att om
plagget var kopplat till sommaren så var det trots allt inte alla som valde att bära det.
Bergerbrant menar att snörkjolar troligen har burits året runt. De avlidna har i alla fall iklätts
plagget, även om det varit under årets kallare period. Hon menar att klädesplagget inte kan
knytas till en specifik årstid, baserat på det sparsamma material som existerar (Bergerbrant
2014:81f).
Bergerbrant (2014:87) lägger även fram empirisk data som tyder på att snörkjolen varit
mycket vanligare än vad man tidigare trott. Hon visar hur lämningar av snörkjolar återfunnits
i gravar med rika bronsfynd, men även i gravar fattiga på fynd. Detta skulle peka på att
användningen av snörkjolar inte var knuten till vissa sociala eller ekonomiska grupper.
Faktum kvarstår dock att alla fynd utom två har gjorts i högar och bruket får därför antas vara
något sånär knutet till en social elit. De övriga två fynden är båda flatmarksgravar där den ena
är begravd bredvid en hög och har rika gravgåvor. Den andra har inga gravgåvor, men kjolen
har varit smyckat med bronsrör.
När det kommer till teorin, att kjolen enbart skulle vara ett rituellt plagg, menar Bergerbrant
att det inte finns någonting som tyder på att så varit fallet. Slutsatsen att snörkjolen skulle vara
ett rituellt plagg baseras på ett fåtal bronsfigurer. Figurerna bär snörkjolar och de kan sättas i
ett ceremoniellt perspektiv. Bergerbrant poängterar dock att det troligen är de smycken som
dessa figurer bär, inte kjolen, som är de ceremoniella symbolerna. Snörkjolen, menar hon, har
troligen varit ett vanligt plagg, helt utan ceremoniell innebörd (Bergerbrant 2014:87ff).
4.5.6 Tygfragment
I kvinnograven i Borum Eshøj, där kvinnan anses vara mellan 50 och 60 år gammal,
påträffades ett hårnät av lös slöjväv. Det är tillverkat av fin ull och har flätats i en teknik som
heter språngning. Tekniken har varit i bruk i stora delar av Europa fram i järnålder men den
förekom också i Egypten. Även i kvinnograven i Skrydstrup bar kvinnan, som när hon
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begravdes var mellan 18-20 år, ett hårnät. Formen på detta hårnät är dock ej känt då textilen är
i väldigt dåligt skick. Det var dock tillverkat av hästhår, vilket inte är fallet för hårnätet i V.
Vemmerlöv. I dessa båda danska gravarna bar kvinnorna långa kjolar, alltså inte snörkjolar
.(Broholm 1943:74)(Bergerbrant 2007:54f).
Egtvedkvinnan, som enligt senaste undersökningar har givits en ålder mellan 16 och 18 år,
och som alltså bar snörkjol, hade enbart ett band i håret, men det låg ett hårnät i ett bronskärl
som placerats vid flickans huvud. Alla tre kvinnorna bar dock samma midjekorta, kortärmade
tröja.(Broholm 1943:74)(Bergerbrant 2007:54f)(Felding 2015:7f).
Isotopanalyser av tygfragmentet skulle kunna ge information om var ullen som använts
kommer ifrån. Vid Isotopanalyser kan man mäta strontium. Strontium är ett kemiskt ämne
som finns i jorden och därför tas upp med det som människor och djur äter och dricker.
Nivåerna skiljer sig mellan olika regioner och halterna kan avläsas i ben, hår och tänder. Man
kan alltså avläsa var en person eller ett djur befunnit sig under uppväxten. Isotopanalyser av
Egtvedflickan klädedräkt visar tex att ullen inte är lokal utan har importerats, kanske på grund
av den lokala ullen var av för dålig kvalitet (Felding 2015:2ff).
C14- datering eller Kol-14 metoden som den också kallas är en radiometrisk dateringsmetod
som utvecklades på slutet av 1940-talet. Metoden innebär att man i organiskt material kan
mäta den mängd Kol-14 som tagits upp av materialet. När en organism dör absorberar det inte
längre Kol-14, istället omvandlas Kol-14 långsamt till kväve med en halveringstid på 5730 år.
På så sätt kan en ungefärlig ålder på det organiska materialet skattas. Tyvärr förstörs
provmaterialet men för analysen behövs inte mer än ett tusendels gram (Renfrew & Bahn
2016:146ff). Genom att applicera denna metod på resterna av hårnätet hade alltså en relativt
exakt datering av grav 3 kunnat fastställas.
Det textila fyndet väljer jag att tolka som att kvinnan i Västra Vemmerlöv bar hårnät. Detta då
det finns hårnät av liknande material från andra kvinnogravar. Detta tillsammans med
spiralringarna som burits antingen i håret eller i hårnätet och närvaron av den lilla fibulan som
kanske även den burits i hårnätet. Hårnätet, baserat på tidigare fynd, kan inte säga så mycket
om kvinnans ålder. Det går heller knappast att säga att det finns en koppling mellan hårnät
och övrig klädedräkt då olika fynd antyder att hårnät burits ihop med både lång och kort kjol.
Troligen har hårnätet inneslutit en avancerad frisyr likt kvinnan i Skrydstrup. Hårnätet bör ha
burits som ett modeföremål som kunnat avspegla bärarens sociala makt i samhället. Troligen
bör hårnätet med frisyren och guldföremålen, kopplas mer till status än att föröka göra
kopplingar till den övriga klädedräkten. Jag låter det vara osagt om hårnätet skulle markera
om kvinnan var gift eller ej. Kvinnorna i de tre nämnda danska gravarna, Borum Eshøj,
Skrydstrup och Egtved, är alla av en ålder där de skulle kunnat vara knutna i någon form av
partnerskap, men Egtvedkvinnan bär ändå enbart ett hårband. Kan detta bero på att hon ännu
inte är gift, eller har det alls inget samband med huvudbonaden?
4.5.7 Dolk
Det finns ingen knapp som avslutat dolkhandtaget. Det behöver dock inte betyda att det inte
existerat någon sådan. Tolkning av dolkens möjliga utseende och därmed dess datering
lämnas därför med ett stort utrymme för tveksamheter och möjliga feltolkningar. Den tillhör
dock troligen den typ som av Monetlius beskrivs som korta, tveeggade dolkar med rundad
bas. Bladen är ofta breda och triangulära till formen. Denna dolk dyker först upp under period
1 men fortlever relativt oförändrad under period 2. Klingan nitades fast vid handtaget som
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varit av trä, ben eller horn. Det är inte ovanligt att nitarna är väldigt tjocka och de kan var två
eller fler till antalet (Montelius 1987:32).
I en studie som gjordes av Susanne Selling (1999:395ff), undersöktes förekomsten av vapen i
högstatusgravar för kvinnor. Det Selling tittar på är kombinationen av bältesplatta, halskrage
och något vapen. Studien är från år 1999 och innefattar bara svenska gravar. Det förekom då
25 gravar, framför allt från södra Sverige, som hade kombinationen bältesplatta och
halskrage. I 14 av dessa gravar påträffas även någon form av vapen. I 9 fall hade kvinnan en
dolk. I tre gravar har dolken ersatts av en kniv och i två av gravarna påträffades ett svärd
respektive en spjutspets. I fyra fall är kvinnan begravd med flera uppsättningar vapen, till
exempel dolk, spjutspets eller dolk och svärdsspets. Det är enbart i ett fåtal gravar som man
kunnat fastställa personens ålder och av dessa är det enbart den äldre kvinnan i danska Borum
Eshöj som begravts med en dolk. Selling lägger fram förslaget att det kanske enbart var äldre
kvinnor som uppnått en hög position inom släkten, som gravsattes med en dolk som gravgåva.
Genom att begravas med en dolk förmedlades kvinnans tillhörighet till bronsålderns
förmodade krigarelit som kan ha varit dominerande i samhället. Selling spekulerar även i om
dolken enbart var en gravgåva och ej bars av den avlidne i livet (Selling 1999:395ff).
Bergerbrant lägger fram ytterligare en teori angående de dolkar som påträffas i kvinnogravar
och det är att de har ett syfte som rör krig eller försvar. Hon menar att distributionen av dolkar
i kvinnogravar är ojämn över regionen södra Skandinavien och detta anser hon talar för att
dolken troligen burits av kvinnor i områden där det brukade utbryta konflikter. Arkeologiskt
material visar att kvinnor inte var undantagna från att utsättas för dödligt våld, antingen under
räder, krig eller massakrer. Män, kvinnor och barn utsattes alla för dessa fasor. Kan det då inte
vara logiskt att en kvinna bar dolk för att försvara sig? Att distributionen är ojämn menar
Bergerbrant ytterligare talar för att dolken inte hade ett enbart rituellt syfte. (Bergerbrant
2007:100ff).
Om Sellings teorier om vapen i kvinnogravar stämmer så betyder det att det var en äldre
kvinna som begravdes i V. Vemmerlöv. Hon kan även ha varit en del av den styrande eliten,
kanske en form av matriark för sin släkt eller en form av ”drottning” över det närliggande
området. Det faktum att man i vissa gravar, både i Sverige och Danmark, har lagt ned en
avbruten svärdsspets gör att man kanske kan spekulera i om förekomsten av en vass klinga
kan ha spelat en viktig roll i själva gravritualen. Det är väl föga troligt att kvinnorna har burit
på en avbruten svärdsspets till vardags. I graven i V. Vemmerlöv rör det sig heller inte om ett
trasigt svärd eller spjutspets utan istället är det en gammal omodern dolk som följt kvinnan i
graven. Även här är det föga troligt att kvinnan burit runt på en uttjänt dolk av gammal
modell. Vapnets roll har i så fall enbart varit av vikt vid själva begravningen. Antingen för att
signalera makt och position, en form av ämbetsmärke, gentemot de som närvarar vid
jordsättningen. Eller genom att vara den avlidne till hjälp i livet efter detta. Personligen håller
jag det första som troligast. Ett fynd som kan anses stärka denna teori gjordes i Borum Eshöj i
Danmark. Där begravdes en ung man i en ekkista och fick en spånask, en benkam samt en
lång svärdsskida med ett svärd med sig i graven. När svärdet skulle plockas ut ur skidan
visade det sig att det enbart var en liten dolk som stoppats i skidan (Rosborn. 1999. Sid 93).
I vissa gravar får kvinnorna också med sig en yxa, eller ibland en spjutspets. Om Bergerbrants
teori att dolkarna är vanliga i möjliga orosområden, stämmer, kan det kanske vara så att de
styrande i dessa områden använder just föremål som är kopplade till våld för att påvisa sin
makt. En kvinna i ett oroligt område kunde då mycket väl tänkas bära någon form av vapen
som försvar. Men dolkens funktion fyllde trots allt troligen en större roll som status- och
maktsymbol.
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4.5.8 Möjligt saknade gravgåvor i grav 3.
Vi vet att kvinnan burit en snörkjol. Det får därför antas att hon, precis som kvinnan i Egtved
med flera, blivit begravd i en magkort tröja som nu har förmultnat. Det är svårt att spekulera
kring vilka föremål som saknas i gravfynden, men en del går ändå att hålla för troligt såsom
förvaringskärl, antingen i keramik eller gjorda av trä eller bark. Enbart två glaspärlor är
upphittade och troligen bar kvinnan fler pärlor av tex horn, ben eller bärnsten. Det är även
möjligt att kvinnan burit någon form av armband i antingen guld eller brons. Hon kanske även
har haft mindre tutulis fastsatta i klädedräkten.
4.5.9 Konklusion
Under Montelius period 3 begravdes en vuxen kvinna i grav 3. Med tanke på hennes rika
gravgåvor, bältesplatta, halskrage, spiralringar av guld, dolk, snörkjol prydd med bronsrör och
troligen även ett armband av glaspärlor mm, har kvinnan troligen haft en hög ställning inom
samhället. Kanske var hon en sorts drottning eller tillhörde den styrande släkten. Teorier har
lagts fram om att kvinnan, med hänvisning till bältesplattan, varit en form av prästinna. Har
hon haft en form av religiös roll håller jag det för troligt att hon haft detta i en kombination
med världsligt ledarskap. Precis som den manliga prästhövdingen kan alltså kvinnan varit
någon form av drottningprästinna. Kanske begravdes hon även i en ekkista likt så många
andra samtida högstatusgravar. Isotopanalyser och KOL-14 hade kunnat ge ytterligare
information om datering och kvinnans ursprung.

4.6 Övriga fynd
Dessa föremål är de som lämnades in till Lunds historiska museum och under vilka
omständigheter de upphittats är oklart. Glaspärlorna tillhör egentligen även de denna kategori
men där de tidigare har påträffats så har det rört sig om framförallt i kvinnogravar (Broholm
1943:129). Därför har jag valt att placera dem i grav 3. De övriga fynden kan dock ej knytas
till någon specifik grav då de kan ses som könsneutrala.
Flintspetsen (se figur 15) som föremål tillför inte särskilt mycket i form av kunskap rörande
den begravde individen. Har den legat i grav ett så kan det ha varit ett vapen som personen
fått med sig i graven. Det kan också röra sig om en amulett eller föremål med magiska
egenskaper, liknade de flintspetsar som påträffats i danska gravar (Glob 1971:91ff).
Brynen (se figur 17) är ett föremål som använts under en stor del av vår historia utan att
nämnvärt ändra utseende. Det är därför näst intill omöjligt att datera en brynsten som
upphittas som lösfynd. Det bryne som kopplas till högen går därför heller inte koppla samman
med någon bestämd grav. Brynen och slipstenars funktion har varit att forma, vässa och slipa
föremål. Dock inte alltid för att skapa ett funktionellt föremål, utan ibland enbart för att skapa
något estetiskt tilltalande. Brynen ses ofta som en personlig ägodel som man kunde bära med
sig som ett hänge eller liknande. Det är därför inte helt ovanligt att de påträffas i gravar
(Lindberg 2014:893).
Det är oklart vad bronstenen kan ha varit, eller rättare varit en del av, men det kan tyckas att
kvaliteten på den bevarade bronsen är i bättre skick än övriga bronsföremål som kopplas till
högen (se figur 18). Kanske är det så att detta föremål inte alls hör till någon av gravarna, utan
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är ett senare föremål som kanske tappats på platsen, eller som kommer från den nedbrända
möllan. Det kan till och med kanske tillhöra vagnsmakarens egen produktion.
En kemisk analys av föremålet skulle kunna berätta vilket material det är gjort av. Den
kemiska samansättning av materialet skulle kanske även kunna ge en fingervisning om
föremålets ålder.

4.7 Släktskap
Troligen är både kvinnan och mannen i i grav 2 och 3 begravda under period 3. Det kan vara
så att dessa individer vara släkt med varandra. Om de haft en nära relation och avlidit
samtidigt borde de dock begravts i en dubbelgrav. Det bör hur som helst vara troligt att de
båda haft någon form av relation då de delar samma gravhög. De kan vara far och dotter men
även det omvända. Det kan även röra sig om man och hustru som avlidit med x antal års
mellanrum. Vad som står klart, är att de båda har haft höga positioner i samhället och fått
samma hög som gravplats. Enligt mig, troligen för att poängtera en tillhörighet, kanske genom
släkt eller för att likställas med den som begravts i högen tidigare. I området finns det flera
gravhögar som kunnat användas som begravningsplats. Jag finner det troligt att den lokala
traditionen håller minnet av de gravlagda vid liv, och som så mycket annat förstoras även
dessa personers liv, egenskaper och bedrifter med tiden. Kanske sågs de snart som tidigare
hjältar och mäktiga hövdingar. Det faller sig då ganska naturligt att efterlevande ledare vill
förknippas med dessa tidigare, kanske mytiska, personer, genom att ligga i samma grav.
Kommer kanhända kvinnan i grav 3, precis som kvinnan i Egtved, ursprungligen från en
annan del av Europa? Isotopanalyser av Skrydstrupkvinnan, som ej ännu har hunnit publiceras
i artikelform, visar att även denna kvinna kommer långväga ifrån. Hennes exakta ursprung är
ännu ej helt fastställt, men det är helt säkert att hon inte är från Danmark, menar Karin
Margareta Frei. Det är Frei som utfört analyserna av Skrydstrupkvinnan och hon hävdar också
att till skillnad från Egtvedkvinna, så har hon inte gjort ett flertal långa resor, utan enbart en
lång resa till Danmark när hon var i 13-14 års ålder (videnskap.dk 170409). Kristiansen och
Larssons teorier om släktskapsband mellan bronsålderns hövdingar och kungar talar för att så
kan ha varit fallet. De högättade släkterna antas ha känt större tillhörighet med familjer av
samma rang från andra länder och områden i Europa, än med de lågättade individer de levde
grannar med. Detta kan ha lett till att man letat efter en partner med samma sociala ställning
från andra landområden. Kristiansen och Larsson menar även att det varit viktigt just att gifta
in sig i flera släkter, för att på så sätt skapa allianser och vänskapsband och därmed säkra både
handelsrutter och en fredlig tillvaro (Kristiansen & Larsson 2005:236ff). Isotopanalyser av
benfragmenten från grav 3 skulle kunna berätta var personen härstammat ifrån och visa på ett
möjligt förflyttelsemönster. KOL-14 skulle kanske kunna ge en mer exakt datering av när
kvinnan avled.

4.8 Fortsatt forskning
Arkeologisk forskning går precis som all annan forskning hela tiden framåt, nya upptäckter
görs och nya teorier avlöser varandra. Tekniken för att analysera fyndmaterial utvecklas
ständigt och stora mängder intressant information kan nu med modern teknik hämtas ur det
arkeologiska fyndmaterialet. Varje nytt fynd som görs utgör en pusselbit som låter oss se
helheten lite tydligare. Genom att bygga på andra forskares arbeten och dra nytta av den
information som de utvunnit kan ny kunskap appliceras på gammalt material som legat gömd
i gamla magasin eller arkiv. Detta innebär även att inget material skall ses som uttömt på
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information. Gammal information och kunskap måste omvärderas och frågeställningar kan
omformuleras för att få ytterligare svar. Arkeologiska fynd som gjordes på 20-talet kan i ljuset
av nu nästan ytterligare ett århundrade av arkeologisk forskning få en helt ny innebörd. Det är
alltså av stor vikt att museers magasinerade samlingar görs lättillgängliga för omvärlden så de
som bedriver forskning kan få kännedom om de arkeologiska föremålens existens. Att låta
studenter i sina uppsatser få analysera detta gamla arkeologiska material är även ett billigt och
effektivt sätt för museer att få ytterligare kunskap om sina egna samlingar. Kunskap som de i
sin tur kan sprida till allmänheten.

5 Resultat
Den forna gravhögen i V. Vemmerlöv, Drottninghögen, innehöll troligen tre gravar. Grav 1,
centralgraven bestod av en hällkista lokaliserad centralt i graven med en öst-västlig
orientering. Denna grav anlades troligen under sen neolitisk tid eller tidig bronsålder. Könet
på individen är okänt. Endast fragmentariska benrester påträffades och dessa går idag ej att
återfinna. Vidare analyser av denna person kan alltså ej bedrivas. Det var troligen över denna
grav som högen i des forna form restes och de övriga två gravarna lades i den redan
existerande högen.
Grav 2 var en mansgrav från Montelius period 3. Den placerades söder om centralgraven men
högre upp i högen än grav 1. Graven var täckt av kullersten och orienterad i nordväst – sydost.
I denna grav återfanns ett armband i guld och ett svärd men inget mer. Armbandet är tillverkat
av en fyrkantig guldstång som vridits för att skapa ett spiralmönster. Ändarna lämnades dock
släta och jämnas ut till cylindrar. Smycket dateras till period 3 och är av en typ som kan
återfinnas över ett stort geografiskt område från Södra Norge ner till är Schleswig- Holstein
och Niedersachsen. Analyser på ett identiskt armband i Norge har visat att guldet troligen
härstammar från Irland. Kanske hade analyser av armbandet från V. Vemmerlöv visat samma
ursprung. Ett tångesvärd återfanns också i denna grav. På grund av svärdets dåliga kondition
går det ej att utläsa om det använts i strid men troligen är så ej fallet. Denna typ av svärd,
tångesvärd och även svärd med helgjutna handtag har istället, troligen fungerat som ett
ämbetstecken för ledare som haft en mer ceremoniell funktion. Armbandet tillsammans med
svärdet får indikerar att den gravlagde varit en form av prästhövding.
Grav 3 var en kvinnograv, även den från Montelius period 3. Denna grav var lokaliserad norr
om centralgraven, dock oklart i vilken höjd i förhållande till centralgraven. Graven var
orienterad i nord-sydlig riktning och det är osäkert om graven på något vis varit avgränsad
från övriga jordmassor. Till denna grav kopplas fragmentariska benrester samt ett stort antal
föremål som en halskrage och bältesplatta av brons, båda tillhörande Montelius period 3.
Även ett stort antal fransbeslag/bronsrör återfanns och indikerar att kvinnan burit en snörkjol.
Ett mindre textilfragment har troligen tillhört ett hårnät, och i detta hårnät, eller fäst i hennes
frisyr, bar hon två spiralringar av guld. En ramgreppskniv, period 3, och en dolk som var av
äldre modell, period 1-2, fick kvinnan också med sig i graven. Dolken som vanligen tolkas
som ett manligt föremål kan tolkas på olika sätt. Dels att den fungerat som en statusindikator
och att kvinnan var äldre och haft en högt uppsatt position inom samhället. Dels att V.
Vemmerlöv under bronsålder varit ett oroligt område eller en knutpunkt för handel och att
man gärna gick beväpnad för att skydda sig.
Två blå glaspärlor återfanns också och dessa har troligen en härkomst från antingen
Mesopotamien eller Egypten. Kvinnan, var precis som mannen i grav 2, med största
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sannolikhet en person med hög social status. Kanske hade även hon en religiös ledarroll att
spela i samhället och kanhända var de släkt med varandra och blev därför begravda i samma
hög. Likt Egtvedskvinnan och kvinnan i Skrydstrup kommer kanske även kvinnan från V.
Vemmerlöv långväga ifrån. Hon kan ha varit resultatet av ett alliansgiftermål för att säkra
handelsrutter och knyta samman mäktiga ätter.
Arkeologiska fynd som gjordes i början av förra århundradet kan med dagens forskning och
analysmöjligheter få en helt ny innebörd och lämna ny information. Det är därför av stor vikt
att museernas magasinerade samlingar görs lättillgängliga för omvärlden så de som bedriver
forskning kan få kännedom om de arkeologiska föremålens existens. Att låta studenter i sina
uppsatser få analysera detta gamla arkeologiska material är även ett billigt och effektivt sätt
för museer att få ytterligare kunskap om sina egna samlingar.

6 Sammanfattning
Vid två tillfällen, 1923 och 1926 så transporterade vagnsmakaren Nils Österlind i Västra
Vemmerlöv, Skåne, bort jord från en gravhög från bronsåldern. Detta i syfte att anlägga en
trädgård. De arkeologiska fynden såldes till Lunds Historiska museum men ingen komplett
arkeologisk undersökning gjordes av platsen då gravhögen redan var söndergrävd och till
stora delar bortschaktad. Fyndmaterialet som påträffades i högen är till mestadels gravgåvor
och endast ett litet fragmentariskt skelettmaterial återfanns. Gravgåvorna, som i huvudsak
räknas som kvinnliga föremål, katalogiserades och har sedan de anlände till Lunds Historiska
museum varit magasinerade utan ytterligare undersökningar och analyser. År 2014 lånades
delar av fyndmaterialet från V. Vemmerlöv ut till Trelleborgs museum där de visas i museets
nya förhistoriska utställning. Någon genomgång eller närmare analys av materialet och
gravhögen som nu i folkmun kalls Drottninghögen, har museet dock inte haft möjlighet att
göra.
Syftet med Uppsatsen är att utöka den kunskap vi idag har om Drottninghögen och se i vilken
mån nya studier och forskning kan vidga vår förståelse om detta för länge sedan framgrävda
arkeologiska material.
I uppsatsen kommer jag att med hjälp av det existerande arkeologiska materialet sträva efter
att besvara följande frågeställningar.
Vad har gravhögen i V. Vemmerlöv egentligen innehållit och hur många gravar har det
funnits i högen och hur gamla är dessa?
Vad var de gravlagda personernas kön och ställning i samhället?
Finns det moderna analysmetoder som skulle kunna appliceras på materialet för att ytterligare
utöka vår kunskap?
Fyndmaterialet och det bevarade skriftliga materialet från observationer kring den s.k.
Drottninghögen i V.Vemmerlöv. Visar att högen har bestått av tre gravar. Den första,
centralgraven har bestått av en hällkista och det var över denna som gravhögen restes. Detta
var troligen under sen neolitisk tid eller tidig bronsålder. Det påträffades inga ytterligare fynd
knutna till denna grav som kan ge oss några ledtrådar om en exakt ålder eller vem den avlidna
40

varit. Den andra graven var en mansgrav som var placerad i högens södra del och var
orienterad nordväst – sydost. av de fynd från denna grav som tillvaratogs av vagnsmakaren
Österlind är ett kort trasigt tångesvärd samt en armring av guld. Svärdstypen, menar professor
Kristiansen, bars av prästhövdingar och har ej använts för strid. Kopior av guldarmringen har
påträffats från södra Norge ner till Norra Tyskland. Fynden kommer båda från Montelius
Period 3, 1300-1100 f.Kr. Hur gammal den gravlagde förmodade prästhövdingen varit när han
gravlades går ej att fastställa. Grav 3 som var lokaliserad i högens norra ände och orienterad i
nord-sydlig riktning var en kvinnograv. Denna grav har i sitt fyndmaterial stora likheter med
kvinnogravarna i Egtved och Skrydstrup i Danmark. Kvinnan begravdes med en stor
halskrage och bältesplatta i brons. Över en troligen avancerad frisyr bar hon ett hårnät och vid
hennes öron hängde två spiralringar av guld. På överkroppen bar hon troligen än kortärmad
magkort tröja och på underkroppen bar hon en snörkjol som var utsmyckat med hundratals
bronsrör. Ett armband med blå glaspärlor som kom ända från Mesopotamien eller Egypten,
bar hon runt ena överarmen. En ramgreppskniv och en gammal dolk återföljde henne även i
graven. Även denna grav dateras till Montelius period 3 och gravgåvorna indikerar att
kvinnan även hon innehaft en hög roll i samhället, kanske som ”drottning” eller en medlem av
den styrande familjen. Förutom typologisk datering har inga närmare analyser av materialet
gjorts men KOL-14 och isotopanlyser hade kunnat ge mer information om dessa individer.
Isotopanlyser på kvinnorna i Egtved och Skrydstrup visar att ingen av dem härstammar från
den plats de begravits utan rest långväga för att komma till Danmark. Forskare har tolkat
dessa flyttar som alliansgiftermål och kanske har det varit likadant för kvinnan i V.
Vemmerlöv. Åldern på kvinnan i V. Vemmerlöv har ej kunnat fastställas men Susanne Selling
har en teori om att enbart äldre kvinnor som nått en hög ställning inom släkten begravdes med
vapen. Detta tillsammans med närvaron av slitage på bältesplattan kan indikera att det rör sig
om en äldre kvinna.
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