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PRAKTFULLA HJÄLMAR
– en gång verkliga statussymboler

av Carl-Henrik Larsson 

Vad har Sutton Hoo i sydöstra
England gemensamt med
uppländska Vendel? Jo, på

dessa platser har arkeologerna
funnit praktfulla hjälmar och
andra föremål från 600-talet
som påminner om varandra.
Vi skall här med frimärkenas

hjälp se närmare på dessa
fynd – och inte minst de prakt-
fulla hjälmarna – och se vad
de har att berätta om denna

spännande tidsålder.

Hjälmen är kriga rens at -
tribut och har en myck-
et lång historia. Den har

också fyllt mer än ett syfte.
Först och främst gav den na-
turligtvis bäraren ett skydd un -
der striden, men på de forntida
slagfälten symboliserade dess -
utom en hjälm rikedom och
makt, och visade att ägaren in-
te var vem som helst. Hjälmen
var en ägodel som den enkle

kri garen helt enkelt inte hade
råd att in förskaffa. 

Dessutom spelade hjälmen
en viktig roll inom den religiö-
sa kulten, där den fungerade
som ett sammanlänkande före -
mål mellan bäraren och gudar-
na. 

Influenser från
Medelhavet 
Att skydda sitt huvud med en

hjälm när man krigar är alltså
ingen modern företeelse. Den
första typen av hjälm som an -
vändes var tillverkad av tjockt
läder som formats till en hätta,
oftast förstärkt med djurben. 

När människan lärt sig att
hantera och forma koppar och
brons, så dröjde det inte länge
förrän kulturerna kring Medel -
havet under 1500-talet f.Kr. och
framåt, började tillverka hjäl-

Det suggestiva brittiska frimärket ovan som är från 2003 och har tryckts i fotogravyr, visar prakt-
hjälmen från Sutton Hoo. Hjälmen är ett ypperligt exempel på den hantverksteknik som blomstrade
i Nordeuropa under denna period (vendeltid 550–800 e.Kr.) Liknande fynd av hjälmar har gjorts i
bl.a. Nederländerna, och samtliga bär vissa drag från senantika romerska hjälmar. Hjälmen från
Sutton Hoo är dock exceptionell i sitt slag med sitt heltäckande ansiktsskydd. En teori är att den
har tillhört kung Raedwald av East Anglia, som man vet hade täta handelsförbindelser med Norden.
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På detta FDC utgivet 1957 till
150-årsjubileet av grundan-
det av National museum i
Köpenhamn, kan man på
vänstra sidan se en bronssta-
tyett från bronsåldern (1800–
500 f.Kr.) Det intressanta med
statyetten är den hornprydda
hjälmen som också dyker
upp på hällristningar från
bronsåldern. Dessa hjälmar
med ursprung i Sydeuropa
torde alltså inte ha varit allt-
för ovanliga inom den religiö-
sa kulten. Trots det lyser hjäl-
marna med sin frånvaro
bland de arkeologiska fynden
i Norden, och det enda paret
av denna typ av hjälmar som
går att beskåda finns på Nationalmuse um i Köpenhamn.

Stämpeln från 1967 visar en av de tre hjälmar man fann i båtgravar-
na vid Vendels kyrka i slutet av 1800-talet. Denna hjälm fann man i
grav tolv och den är något enklare i utförandet än den hjälm man
fann i grav fjorton och som finns avbildad på frimärke i denna arti-
kel. Den tredje hjälmen man hittade var endast i form av fragment.
Däremot fann man ännu en praktfull hjälm från samma tidsperiod
när man grävde ut gravarna i Vendels by. 

på fund från 1800-talets natio-
nalromantik. 

En folklig metall 
Under århundradena före Kris -
tus började järnet dyka upp i
Norden. Om bronset varit de
besuttnas metall, så kom jär-
net att få en mer allmän sprid-
ning. Järnet var lättare att
framställa, billigare att impor-
tera, och dessutom mycket mer
användbart till vapen- och red-
skapstillverkning. 

Dessutom lärde sig nordbor -
na snart att själva fram ställa
järn från sjö- och myrmalm.
Där för kan man säga att järnet
blev en mer folklig metall än
det ovanliga och dyra bronset. 

Men en viktig sak förändra-
des inte – hjälmen. Den var fort -
farande en statussymbol för
hövdingarna och andra uppsat -
ta. Även under järnåldern fick
alltså det stora flertalet av kri-
garna nöja sig med enklare hu-
vudskydd. 

Sensationella fynd
De järnåldershjälmar som finns
bevarade, och det är ett litet
antal, visar tydligt genom sina
utsmyckningar på ägarnas ri-

kedom och status, samt på att
människorna i Norden utbytte
tankar och idéer med andra
områden i Europa. 

Under 1930-talet samt vid
ett antal senare tillfällen, ut-
förde arkeologerna utgrävning -
ar i ett område beläget vid flo-
den Deben i sydöstra England,
även kallat Sutton Hoo. De fynd
man gjorde var sensationella
och i yppersta världsklass! 

I Sutton Hoo fann arkeolo-
gerna en anglosaxisk begrav-
ningsplats, som varit i bruk
från 600-talet och ett antal
hundra år framåt. Det intres-
santa med gravarna i Sutton
Hoo var att de representerade
olika typer av gravformer. 

Den mest framträdande var
båtgra ven, en grav i vilken tro-
ligtvis en kung begravts i sitt
skepp. Av skeppet fanns det
inte mycket kvar, träet hade
mer eller mindre förmultnat i

mar både för militärt och religi -
öst bruk i dessa metaller. Från
Medelhavskulturerna spreds
sedan kunskapen till Norden. 

I början av 1940-talet fann
man vid torvbrytning nära Fre -
derikssund på norra Själland,
två rikt utsmyckade hornför-
sedda hjälmar som använts i
ceremoniellt syfte. De var off-
rade som ett par, vilket inte är
ovanligt när det gäller offer-
fynd från just bronsåldern. Ar -
keologerna har bland annat
fun nit ceremoniyxor och brons -
lurar offrade parvis. 

In tressant med de hornför-
sedda hjälmarna, som finns av -
bildade på det danska häftes -
omslaget till Nationalmu se ums
200-årsjubileum 2007, är att
de är helt unika arkeologiska
fynd i Norden. Men liknande
hjälmar finns avbildade både
på hällristningar och i form av
bronsfigurer. Alltså måste det
ha funnits fler av dessa hjäl-
mar, som med största sanno-
likhet importerades från Syd -
europa. 

Hornprydda hjälmar använ -
des under bronsåldern, men al -
d rig av vikingarna som många
tror. Den föreställningen är ett
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Denna stämpel från 1975 är mycket intressant eftersom den av-
bildar ett sköldbeslag i form av en fågel daterad till vendeltid
(550–800 e.Kr.) Detta sköldbeslag som är tillverkat i förgylld
brons, fann arkeologerna inte i båtgravarna vid kyrkan, utan i en
grav i den intilliggande byn Vendel. Det är ett av ett par. 

Nästan helt identiska och samtida sköldbeslag fann arkeolo-
gerna i Sutton Hoo vilket visar på nordbornas nära kontakter med
människor utanför närområdet. Jämför sköldbeslaget i denna
stämpel med den som finns på Postens officiella stämpel, som
också avbildas i artikeln, så ser man stora likheter. 

➥

På postens officiella stämpel till frimärksserien Vendeltid 1975
kan man se ett sköldbeslag, daterat vendeltid, som arkeologerna
fann vid utgrävningar av gravarna i Vallstenarum vid Vallstena på
Gotland. Precis som de inte helt olika sköldbeslagen som kom-
mer från fyndplatserna i Vendel och Sutton Hoo, är den tillverkad
av förgylld brons. Den visar tydligt på den s.k. vendelstilen, som
kännetecknas av sina tillsnirklade djur och mytologiska väsen.

den sura jorden. Utifrån spå-
ren i jorden kunde arkeologer-
na konstatera att skeppet va-
rit upp emot 30 meter långt och
klinkbyggt, en båtbyggartek-
nik där bordläggningsplankor-
na lades omlott, och där bord-
gångarna var fastsatta i span-
ten med så kallade dymlingar
(träplugg). Flera forskare me-
nar att detta sätt att bygga bå-
tar har sitt ursprung i Norden. 

Men det mest sensationella
med fyndplatsen var inte spå-
ren av båten, utan de välbeva-
rade gravgåvor som följt med
på den sista färden. 

Den praktfulla hjälmen
Den uppsatte, enligt vissa teo-
rier kung Raedwald av East
Anglia, hade fått med sig en
stor mängd föremål i graven.
Förutom mycket vackra klädes -
utsmyckningar i guld, fanns
där bland annat ett svärd med
gulddetaljer, en sköld med
vack er och tidsenlig djurorna-
mentik (träet hade förmult-
nat), en dryckesbägare och inte
minst höjdpunkten, den prakt -

fulla och otroligt påkostade
hjäl men, som har placerat Sut -
ton Hoo på kartan vad gäller
arkeologiska fyndplatser. 

Hjälmen som är tillverkad
av järn och brons är ett mäs-
terverk vad gäller hantverks -
skicklighet, och måste ha tagit
månader för en skicklig hant-
verkare att tillverka. 

Huruvida hjälmen är tillver -
kad på de brittiska öarna el ler
någon annanstans i Nord eu ro -
pa är det ingen som vet. Den
kan vara av nordiskt ursprung
eftersom man vet att anglosax-
arna vid denna tidpunkt hade
täta handelsförbin delser med
områdena på andra sidan Nord -
sjön. 

Dessutom påminner både
hjälmen och de andra föremå-
len i båtgraven, otroligt myck-
et om de fynd man gjort i upp-
ländska Vendel. 

Båtgravarna i Vendel
I slutet av 1800-talet gjorde
man vid Vendels kyrka i Upp -
land en fantastisk upptäckt.
Fjorton båtgravar från 600-ta-
let e.Kr! Några av gravarna var
plundrade, men i två av dem
gjorde arkeologerna otro liga
fynd. I grav tolv och fjorton hit-
tade man två prakthjälmar som
bär stora likheter med hjälmen
i Sutton Hoo. Hjälmen i grav
fjorton, och som är avbildad på
ett frimärke i denna artikel, var
den mest praktfulla med sina
otroligt vackra prydnader av

pressat bronsbleck föreställan-
de bland annat guden Oden. 

Hjälmen var försedd med si-
doskydd för ansiktet samt nack-
skydd, och är precis som hjäl-
men från Sutton Hoo ett bevis
på dåtidens hantverksskicklig-
het. 

En annan mycket intressant
sak som visar likheter mellan
Vendel och Sutton Hoo är de
fågelliknande sköldbeslag man
fann i byn Vendel, men inte i
båt gravarna. Dessa sköldbeslag
är näst intill helt identiska med
sköldbeslag man funnit i Sut -
ton Hoo. Ett av sköldbeslagen
från Vendel finns avbildat på
en stämpel i artikeln

Den intressanta
Vendeltiden
Perioden 550–800 e.Kr. har i
svensk historieforskning fått
benämningen vendeltid, efter
de prakt fulla fynden i Vendel
(i övriga Norden kallas perio-
den för germansk järnålder).
Vad är det då som känneteck-
nar denna period?

Jo, under de föregående år-
hundradena hade omvälvande
händelser på kontinenten skett.
Under slutet av 300-talet e.Kr.
delades romarriket i en västlig
och en östlig del styrda från Rom
respektive Konstantin opel. Del -
ningen sammanföll med att ger -
manska och slaviska stammar
vällde in över det tidigare så
oslagbara romarrikets gränser,
och år 476 föll Rom i germaner-
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hall byggnader, som skiljde sig
genom storlek och utseende
från allt som nordborna sett ti-
digare. I dessa hall byggnader
höll storbönderna och hövding-
arna fester och offer ritualer. 

Båtgravar och vacker 
ornamentik 
Även gravskicket genomgick till

➥

Frimärket utgivet 1975 i serien Vendeltid, visar ett av de
hjälmbleck av brons som pryder den hjälm man fann i
grav fjorton vid Vendels kyrka, och som finns avbildad i
artikeln. Hjälmblecket visar guden Oden ridandes på en
något trött Sleipner, kanske på väg hem till Asgård efter
strid. Denna tidiga framställning av Sleipner visar dock
inte åtta ben som brukligt är inom mytologin. Även fåg-
larna Hugin och Munin finns avbildade på blecket.
Notera även att Oden bär en prakthjälm. Tryckmetod är
ståltryck. 

Vendels kyrka i Uppland är avbildad på detta frimärke utgivet 1997 samt på ett fotografiskt vykort
som visar kyrkan från luften. Det var precis intill kyrkan som man under slutet av 1800-talet fann
fjorton båtgravar i vilka stormän och storbönder blivit begravda i sina båtar tillsammans med sina
vapen och rikligt med andra föremål. Främst bland fynden är de två hjälmarna som man fann i grav
tolv och fjorton. På grund av de otroliga fyndens särart inom arkeologin fick platsen ge namn åt 
perioden vendeltid 550–800 e.Kr. Tryckmetod för frimärket är kombination offset/ståltryck. 

nas händer. Östrom (By sans)
levde vidare fram till 1453 då
riket besegrades av osmanerna.

Även nordbor var bevisligen
inblandade i dessa händelser.
Romarriket dränerades på si-
na rikedomar som spreds över
kontinenten. Guld och andra
dyrbara föremål kom nordbor-
na till del genom handel och di-
rekt deltagande, och därför har
den föregående perioden till
ven deltiden (folkvandringsti-
den 375–550 e.Kr.) ofta kallats
för guldåldern.  

Vendeltiden var en betydligt

fredligare period än sin före -
gångare. Många av de fornbor-
gar, bland annat Eketorps bor -
gen på Öland, som byggdes un-
der föregående period övergavs.
Det vendeltida samhället var
ett samhälle som kanske inte
skiljde sig så mycket från var-
ken föregående eller efterföl-
jande perioder. 

Men någonting hän -
de i Nor den. En makt -
elit växte fram som ma -
nifesterade sin status
och makt genom att lå -
ta upp föra stor slagna
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Detta danska frimärke från 1993, tryckmetod kombination
offset/ståltryck, visar en s.k. ”guldgubbe”. Dessa guldgub-
bar består av tunnpressat guldbleck, och motiven är myto-
logiska. Flertalet av dessa guldgubbar är daterade från ven-
deltid, men deras syften är höljda i dunkel. Troligtvis har de
spelat en roll inom kulten. Arkeologerna har kunnat påvisa
ett större antal fynd av guldgubbar på vissa platser, så som
på Bornholm och i Uppåkra utanför Lund, där hallbyggna-
der har funnits.

En av de vackra vendelhjälmarna (den från grav fjorton)
finns avbildad på detta frimärke från 1975 ur serien
Vendeltid. Tryckmetod är ståltryck.  Hjälmen som har
många likheter med den från Sutton Hoo, visar på den 
rikedom och makt som fanns i Uppland vid denna tid.
Hjälmen på frimärket har avtagbara sidoskydd för ansik-
tet samt nackskydd, vilket inte finns med på gravyren. I
närområdet, i Gamla Uppsala, Ultuna och Valsgärde, har
arkeologerna funnit båtgravar från vendeltid innehållan-
de maktelitens föremål i form av svärd, hela eller delar
av hjälmar, importerat glas och andra föremål.

viss del en förändring under
ven deltiden. Precis som tidigare
så kremerades de flesta män -
niskorna och begravdes anting -
en i gravhögar eller i gravfält.
Men stormännen och de som
ha de råd, lät begrava sig till-
sammans med vapen och and -
ra till hörigheter i sina båtar. 

Detta var ett nytt begrav-
ningssätt som fick spridning i
Nordeuropa. Precis som med
hjälmarna symboliserade bå-
ten makt. Vem som helst hade
inte möjlighet att bli begravd i
en båt. 

Dessutom visar båtbegrav-
ningarna på att den nordiska
härskarklassen utbytte tankar
och idéer med sina gelikar på
andra ställen i Europa. Det var

den omfattande han-
deln med bland annat
de brittiska öarna,
som bidrog till att
stormännen i Vendel

kunde bygga upp sina rikedo-
mar. 

Vendel var nämligen en vik-
tig plats under denna period,
precis som de två närliggande
orterna Valsgärde och Gamla
Upp sala, där man också grävt
ut båtgravar. Även i Valsgärde
har man funnit en välbevarad
hjälm. 

Genom Fyrisån hade män-
niskorna i området en farled
till Mälaren, och därifrån vida-
re till Östersjön. Vad en prakt-
hjälm kostade i form av slavar,
pälsar, guld och silver kan man
idag bara spekulera i. Troligen
ofant ligt mycket.  

Vendeltid på frimärken 
De nordiska postverken har
in te gett ut särskilt många fri -

märken på temat vendel-
tid, trots att flera av de
före mål man funnit i gra-
varna i bland annat Ven -
del, Valsgärde och på and-
ra platser i Norden, skul -
le läm pa sig mycket väl
för frimärks utgivning. 

Endast ett tiotal frimär-
ken har getts ut på områ-
det, där den svenska seri-
en Vendeltid från 1975

måste framhållas. Två av fri -
mär kena i serien finns med
som illustrationer i denna arti-
kel. Därtill kan man lägga ett
antal stämplar och FDC. 

Att det svenska postverket
inte med ett enda frimärke har
uppmärksammat Upp åkra ut -
an för Lund, som var Nordens
största stadsliknande plats, och
idag det mest fyndrika områ-
det i Norden, anser jag är an-
märkningsvärt. 

I min samling ”Nordisk forn -
tid på frimärken” är vendelti-
den naturligtvis ett mycket vik -
tigt område, trots de få utgivna
fri märkena på området. 

Det engelska frimärket som
visar hjälmen från Sutton Hoo
ingår dock inte i min samling,
eftersom jag valt att avgränsa
mitt samlande till att endast
omfatta frimärken utgivna i
Nor den. 

Någonstans måste man ju
dra gränsen för att inte drunk-
na i alla utgåvor. ❑
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