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The Insignificant
Fish-head pendants, Social structures and Change, 600-1200 AD

 

Abstract:

Fish-head pendants are one of the characteristic Gotlandic Late Iron Age artefacts. This object has 
been rather neglected and mainly considered as an insignificant embellishment, normally worn as a 
neck-collar and seen as an artefact include in the typical Gotlandic set of female jewellery. 
   The fact that the fish-head pendant has a very long life span, which stretches from grave-finds in 
the Early Vendel Age to hoards in Viking Age as well as secondary usage as brooches in the Early 
Middle Ages, makes the artefact an excellent starting point for discussions on social practices and 
change through material culture. It's shown in this study that, contrary to previous beliefs, the 
normal usages for fish-head pendants is as solitary pendants and not as neck-collars. Neck-collars is 
shown to have an intricate relation to inhumations for young individuals, whereas solitary pendants 
are found in cremation deposits for adult individuals, something that relates to a fixed social 
practice mainly in the period 700-900 AD and that develops from the cremation funeral practice. 
This particular social practice relates to aspects of attraction and protection and continues in to the 
10th century outside of funeral structures, which is shown by the composition of hoard-finds from 
the 10th century, but is totally absent when the pendants is given a secondary usage as brooches in 
the end of the 11th and beginning of the 12th century. Hence the material also gives the possibility to 
discuss the division among pre-historic periods.  
   This paper is divided into six chapters. Chapter 1 gives the prerequisites. Chapter 2 provides a 
theoretical framework; concerning aspects such as agency, structuralism, social structures, change 
and material culture. Chapter 3 discusses questions of chronology and typology. In chapter 4 fish-
head pendants and their practices of usage and social practices are discussed in the grave-material 
from the period 600-1000 AD. Chapter 5 concerns hoards and amber-pendants during the 10th to 
12th century, and finally chapter 6 discusses the effects and reasons seen in the social practices 
defined in chapters 4 and 5, as well as the implication of social practices on pre-historic periods. 
The material is further presented in four catalogues, chapters 10-13.  
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1. Förutsättningar
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1.1 Inledning 

När man ska skriva en inledning till en text ska man antingen göra det alldeles i början av projektet, 
när man är entusiastisk inför verkets potential och vill sätta dess ton, eller så ska man göra det mitt i 
projektet, när man vill berätta och lyckats skala bort ytan och därunder upptäckt att potentialen i 
projektet var så mycket större än vad man ursprungligen trott. Det man absolut inte ska göra när 
man ska skriva en inledning är att vänta tills slutet av projektet, när man klivit utanför det och 
intagit en mer reflexiv position, när man vet vad det blev och börjat distansera sig, förflyttat sin 
entusiasm till andra texter, andra projekt. 
   Att inleda en text på det här sättet är naturligtvis att erkänna ett misslyckade, att man inte lyckats 
upprepa den praktik som att skriva en inledning utgör. Men å andra sidan så är det en omöjlighet att 
upprepa en praktik, det kommer alltid att bli en liten differens, något som inte ska ses som ett 
misslyckade utan en förändring. Det är just dessa teman som denna text ska beröra, praktiker och 
förändring. Rampljuset i den här texten är riktat mot den materiella kulturen och huvudrollen spelas 
av det fiskhuvudformiga hänget. En av de artefakter som finns i den säregna gotländska 
smyckesfloran från yngre järnålder. En artefakt som befunnit sig i en undanskymd tillvaro i 
järnåldersdiskursen, så undanskymd att den omnämns som ”obetydliga bronsfragment” i en av 
fyndrapporterna från de otaliga gravar Gabriel Gustafsson undersökte i slutet av 1880-talet. Det 
fiskhuvudformiga hänget är en artefakt som varit betraktad som något sekundärt, på sin höjd en del 
av den gotländska identiteten uttryckt genom den materiella kulturen. Ett intet sägande 
massmaterial som ackompanjerat de gotländska kvinnornas pärluppsättningar som en halskrage, 
alltid buren på samma sätt. En obetydlig utsmyckning. 
   Gabriel Gustafsson får förlåtas sin benämning, bland de fascinerande upptäckter som Gustafsson 
gjorde under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet framstår några små bronsfragment som 
obetydliga. Men frågan är om det verkligen finns något obetydligt? Om inte också de allra minsta 
fragment är av betydelse? Om det inte rent av är i dessa tillsynes obetydliga fragment, i det lilla 
repetitiva, i de återkommande kombinationerna, formerna och motiven, som de stora svaren speglar 
sig. Precis som att varje litet ord och dess kombination, dess montage till andra ord, är av betydelse 
för texten. Det är kombinationen i språket, ordföljden, den fonetiska semantikens syntagmatik som 
bildar meningen. Likaså talar den materiella kulturen genom kombinationen, genom praktiken. Det 
är inte i det stora spektakulära utan i det lilla repetitiva, som de sociala strukturerna avslöjar sig. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att behandla den materiella kulturens ”språk” och dess förhållande till 
social strukturering. Som utgångspunkt har det fiskhuvudformiga hänget valts. Det eftersom detta 
något negligerade objekt har en fascinerande historia att berätta, en historia som också belyser hur 
tingen används för att definiera kosmologin. Att idéen om det fiskhuvudformiga hänget bibehålls, 
men med olika utformningar och praktiker för dess användning, under en så pass lång tidsram som 
ca 600-1200 e. Kr., ger också att möjlighet att här diskutera de sociala praktikernas förhållande till 
klassificering av förhistoriska epoker. Det vill säga att syftet inom detta arbete är inte bara att 
definiera och belägga den materiella kulturens funktion inom sociala praktiker, utan att också belysa 
hur dessa praktiker förändras och hur denna förändring kan användas vid förståelsen av epokerna; 
vendeltid, vikingatid och medeltid.  

Frågeställningar:

• Definition av användningspraktiker för fiskhuvudformiga hängen och dess förhållande till 
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gravskick och deposition. 

– Det vill säga ska kraguppsättningar betraktas som den normativa 
användningspraktiken? Eller återfinns det här fler varianter för användning av 
fiskhuvudformiga hängen?

– Hur förhåller sig användningspraktikerna för fiskhuvudformiga hängen till 
gravskicket? Det vill säga återfinns det skillnader mellan fiskhuvudformiga hängens 
användning i brandgravar respektive skelettgravar? Likaledes är det skillnad på 
användningspraktiken för fiskhuvudformiga hängen i gravar och depåer? Och i 
sådana fall hur förhåller sig dessa skillnader till kronologiska aspekter, det vill säga 
kan förändringar spåras?

• Definition av sociala praktiker för fiskhuvudformiga hängen och dess förhållande till social 
strukturering 

– Hur förhåller sig användningspraktikerna för fiskhuvudformiga hängen till social 
strukturering, det vill säga vilken relation råder mellan hänge, gravskick/deposition 
och gruppering? 

–  Hur förhåller sig praktikernas förändring till tiden (kronologin) och förståelsen av 
de förhistoriska epokernas (vendeltid, vikingatid, medeltid) klassificering?

 

1.3 Avgränsningar och definitioner

1.3.1 Fiskhuvudformiga hängen 

Detta arbete berör materialkategorin fiskhuvudformigt hänge. Som fiskhuvudformigt hänge har här 
definierats objekt med v-formad mynning och konisk eller rektangulär kropp. Det gäller i huvudsak 
bronsbleckshängen (Typ A, se vidare kap. 3.2.1) och gjutna bronshängen (Typ B se vidare kap. 
3.2.2), men till materialkategorin har också fogats de så kallade fiskstjärtsamuletterna av bärnsten 
(Typ C se vidare kap. 3.2.3) – då dessa i allra högsta grad instämmer på definitionen av objektet. 
Däremot har inte de vendeltida artefakter som kallas fiskstjärtshängen inkluderats, dessa och deras 
eventuella släktskap med det fiskhuvudformiga hänget är en intressant, men helt annan historia. 
Detsamma gäller kubbstolshängen (se Salin 1916 för presentation av materialtypen), vilka i 
synnerhet när det gäller SHM 34000:Bj 968 från grav 968 på Birka (se Arbman 1943:394ff, 
Arbman 1940: taf. 92:13a-c och 14a-c) (graven kan genom de ovala spännena dateras till slutet av 
900-talet (se Jansson 1985:204 och 226ff)) har likheter med det fiskhuvudformiga hänget (se fig. 
1:1). Dessa hängen är relativt ovanliga i det skandinaviska materialet och återfinns på Gotland i två 
exemplar i en den välkända silverdepån från Fölhagen, Björke sn (SHM 3547), samt som 
bärnstensamuletter i enstaka gravar på Ire och Barshalder gravfälten (se Price 2002:163ff och där 
angiven litteratur, för mer utförlig kartläggning av föremålstypen). Eftersom det är endast hänget 
från grav 968 som har en påtaglig likhet med det fiskhuvudformiga hänget, så har materialkategorin 
inte inkluderats i definitionen. Således är undersökningen avgränsad till att endast innefatta hängen 
av de här definierade typerna A-C.   
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Fig. 1:1. Hängen. f. v. t. h. a) fiskhuvudformigt hänge av bronsbleck – typ A, b) fiskhuvudformigt hänge gjutet av brons,  
med silverbeläggning och förgyllning – typ B, c) fiskhuvudformigt hänge av bärnsten – typ C, d) Kubbstolshänge av 

silver (från Birka grav 968), foton: SHM. Obs. ej skalenlig

1.3.2 Kraguppsättningar och enskilda hängen 
   
När det kommer till benämningen kraguppsättning, så åsyftar detta en specifik användningspraktik 
för fiskhuvudformiga hängen, där ett flertal hängen bärs tillsammans likt en halskrage (se vidare 
kap. 4.1). Eftersom det för undersökningen är av betydelse att separera användning av enskilda 
hängen och användningen av kraguppsättningar, så har detta framtvingat en definition av vad som 
utgör en kraguppsättning. Definitionen har här gjorts vid 10 sammanhörande hängen. Det här är en 
definition som kan diskuteras då antalet är väldigt försiktigt tilltaget. För att definitionen av en 
kraguppsättning ur fenomenologisk synvinkel ska vara adekvat, torde snarare ca 15-20 hängen vara 
gränsen. Den i detta arbete använda, lite mer modesta, definitionen är dock gjord med hänsyn till 
den höga fragmenteringsgrad som finns för hängen som påträffas i brandgravar, för att skapa en så 
liten felmarginal som möjligt har därmed gränsen satts redan vid 10 hängen. Därtill har också 
fyndposter som inkluderar 6-9 hängen används som en buffertzon mellan definitionen av enskilda 
hängen (1-5 hängen) och kraguppsättningar.    

1.3.3 Förhistoriska epoker     
  

De indelningar som används för tidsperioden ca 600-1200 e. Kr. är något trubbiga och i ett klart 
behov av att diskuteras och i viss mån modifieras, vilket ämnar belysas i detta arbete. Men fram tills 
dess att ett mer utförligt arbete kan presenteras kring dessa perioder och deras inbördes förhållande, 
behålls här de vedertagna benämningarna och innebär således att: perioden 550-800 åsyftar 
vendeltiden och perioden 800-1100/1200 åsyftar vikingatiden. Vendeltidens tidsmässiga definition 
efter Nermans benämning (1969-1975) och vikingatiden efter Thunmark-Nyléns indelning (1995-
2006) (för källkritisk diskussion kring Thunmark-Nyléns vikingatidsindelning se kap 3.1).  
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Fig. 1:2. Hängesterminologi, Foto: V: SHM, H: VNLM           
 

1.4 Material och källkritik 

Materialet är sammanställt framförallt från SHM:s inventariebilagor och komplementerat i 
huvudsak genom kataloger i Thunmark-Nyléns (1995-2006), Nermans (1969-1975) och Rundkvists 
(2003a) monografier. Ytterligare uppgifter har tillfogats från andra vetenskapliga publikationer och 
utgrävningsrapporter. Delar av materialet har också studerats genom direkta materialstudier vid 
Gotlands museum och fyndposten GG 128 har kunnat studeras genom fältstudier. 
   Materialet är fördelat på fyra kommenterade kataloger och är uppdelat enligt följande: Katalog 
GG representerar på Gotland påträffade gravfynd från arkeologiska undersökningar och lösfynd 
som med säkerhet kommer från gravar. Katalog GDLF representerar fynd som kommer från 
arkeologiska undersökningar av boplatser och depåplatser, samt andra depå- och lösfynd från 
Gotland. Katalog UGG representerar gravfynd som gjorts utanför Gotland (i huvudsak från 
arkeologiska undersökningar) och slutligen katalog UGLF, representerar lösfynd och fynd från 
arkeologiska undersökningar av boplatser och metalldetektorundersökningar utanför Gotland. 
     Materialet för undersökningen är sammanställt med ambition att ge en så god översikt över 
föremålstypen som bara möjligt. Det vill säga sammanställt för att representera samtliga fynd av 
föremålstypen. 

1.4.1 Gravfynd vendel- och vikingatid

Det vikingatida materialet får sägas vara närmast komplett representerat, detta främst på grund av 
Lena Thunmark-Nyléns helinventering av vikingatidsmaterialet publicerad i Die Wikingerzeit  
Gotlands 1995-2006. Materialsammanställningen i Thunmark-Nyléns publikation har dock – trots 
att sista bandet utgavs så sent som 2006 – redan 20 år på nacken och omfattar bara material fram till 
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1995. Det material som tillkommit därefter är mer svåröverskådligt och är här representerat i den 
mån det varit överkomligt, en total genomgång av Gotlandsmuseums rapportarkiv har ansetts allt 
för tidsödande för att vara rimligt inom ramarna för detta arbete. 
   Materialet från vendeltiden är än mer svåröverskådligt då den sammanställning som Birger 
Nerman delvis postumt publicerad i Die Vendelzeit Gotlands 1969-1975, inte inkluderar material 
framtaget efter slutet av 1940-talet. Det är således här en väldigt stor tidsram att komplementera. 
Det här har skett i den mån det varit möjligt genom Martin Rundkvists inventering av Barshalder-
gravfältet (2003a), fynd som registrerats av SHM och kartläggning av RAGU:s utgrävningsprojekt 
genom notiser i Gotländskt Arkiv. Materialet från det inom RAGU bedriva utgrävningsprojekt vid 
Uddvide (Barshalder), Grötlingbo sn, har inte undersökts då detta av notiser i Gotländskt Arkiv till 
synes verkar bestå av äldre järnålders material (se Äijä 1977, 1978, 1979, 1980, Bergh 1982, 
Manneke, P. 1985, 1986, 1988). Det vendeltida materialet kan därför inte antas vara fullt ut 
representerat, men ska betraktas som representativt.     
   Medtaget i sammanställning är också materialet från Raä Alskog 181:2. Detta materialet som 
grävdes ut under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet är ett mycket intressant och delvis 
avvikande vendeltidsmaterial, men har tyvärr inte kunnat fullt ut inkluderas i undersökningen på 
grund av bristfällig publikation. I det här fallet har ingen utgrävningsrapport kunnat återfinnas i 
Gotlands museums arkiv, det finns heller ingen registrerad information i FMIS, annat än att en av 
anläggningar grävdes 1977 – totalt rör det sig om 35 anläggningar. Materialet har publicerats i en 
studentuppsats av Ann-Marie Pettersson (1992) som dock inte redogör för materialet på ett sätt som 
gör det tillgängligt för vidare undersökningar. Materialet har dock kunnat beläggas genom studier 
av fynden i Gotlands museums magasin, samt genom opublicerade sammanställningar av 
anläggningsbeskrivningar och osteologiska analyser (Pettersson (?) opubl. och Sigvallius 1981, 
1983). Eftersom allt material dock inte inkluderats i dessa sammanställningar har inte alla poster 
kunnat bekräftas och därför används materialet här i första hand som källkritiskt referensmaterial i 
begränsad omfattning.
   Vad det gäller fynd gjorda utanför Gotland representerar sammanställningen här alla fynd som 
genom publikationer har kunnat bestämmas. Detta representerar med all säkerhet inte det totala 
materialet, men med tanke på att det fiskhuvudformiga hänget i sitt fragmentariskt skick, inte är helt 
lätt att definiera, så får denna uppgift ses som närmast omöjlig. Till detta arbete fogas exempelvis 
ett hänge från en publikation (Petré 1984a) som inte tidigare tillförts materialkategorin, detta lär 
knappast utgöra något undantag. Att fynd finns runt om i Östersjöområdet gör det sannolikt att 
också exempelvis Öland – vartill inga fynd har kunnat beläggas – torde vara representerat. När det 
kommer till den här delen av materialet, så har gränsen dragits vid fynd; som det ryktas om i danska 
opublicerade studentuppsatser och äldre engelska publikationer som inte är inkluderade i den 
svenska bibliotekskatalogen, samt ryskt material som det antytts om i gamla radiointervjuer. 
Men detta till trots så får materialet bemärkas som så representativt för föremålskategorin som det 
går. 
   För komparativa studier har också en sammanställning av kvinnogravar och gravar med pärlfynd 
gjorts. Denna sammanställning består av ca 700 poster och inkluderar en tidsperiod från ca 400-
1200 e. Kr. (för vidare presentation av materialet och dess dateringskriterier se Appendix A). I detta 
fall är det viktigt att påpeka att dateringar här är preliminära och inte systematiskt behandlade, varpå 
detta material ska betraktas som hypotetiskt.

1.4.2 Depåfynd, boplatsfynd och lösfynd 
 
När det kommer till typ B-hängen, utgörs majoriteten av fynden av lösfynd. Slutsatser kring B-
hängen bygger i första hand på fynd från arkeologiska undersökningar, men också lösfyndsmaterial 
har behandlats, för att visa på en övergripande tendens hos materialkategorin. Att använda sig av 
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lösfynd kräver dock en hel del källkritik och försöken till kontextualisering av fyndplatser är, 
undantaget de fall där mer exakta fyndåtergivelser återfinns, hypotetisk. Tendens är dock så pass 
klar att det i de flesta fall för sägas vara de mest sannolika fyndplatserna som återges (se vidare 
Kap. 5 och katalog GDLF). Det ska också påpekas att vid genomgång av en och samma lokal med 
mycket lösfynd inlämnat under kortare perioder, så går det i regel att koppla samman fynden med 
en specifikt nyupptagen mark (se ex. GDLF 35). Därtill avslöjar oftast kombinationerna av föremål 
hur pass sannolikt det är att de återfunnits tillsammans eller om de inlämnats efter systematisk 
plundring. SHM:s inventariebilagor från mitten av 1800-talet fram till 1930-talet innehåller ofta 
fascinerande små berättelser om fyndomständigheterna och det går mycket tydligt att skilja mellan 
fynd från rovgrävning och fynd som stöts på samman med jordbruksarbete.   
   För sammankopplingen med ädelmetalldepåer har depåernas fyndlokaler sammanställts i första 
hand från angivelser hos Östergren (1989) och Stenberger (1947, 1958). Det då angivelser i FMIS 
av förståeliga skäl inte är helt korrekta, om de ens märkts ut på kartorna. Stenbergers angivelser 
kommer huvudsakligen från uppgifter insamlade från lokalbefolkningen, i många fall genom 
sekundärkällor. Det ska dock påpekas att den här metodiken är ett komplement till mer utförlig 
vetenskaplig metodik och ger inga exakta angivelser av fyndpositioner. En kritik mot Stenberger 
som framförallt Östergren fört, där hon menar att sekundärkällorna ger ett alldeles för osäkert 
resultat (se Östergren & Jonsson 1988, Östergren 1989:39). 
   I enstaka fall har bedömningar gjorda av Thunmark-Nylén angående typ B-hängen fått revideras, 
det är dock i så pass marginell omfattning att de troligen endast rör sig om tryckfel i publikationen. 
Eftersom en stor del av materialet inte kunnat studeras för hand så har uppgifter kontrolleras mot så 
många källor som möjligt. Det är däremot endast i enstaka fall det föreligger diskrepans mellan 
uppgifter i inventariebilagor och katalogpublikationer (Thunmark-Nylén 2000a-c, Nerman 1969a, 
1975, Rundkvist 2003a), när så varit fallet är detta kommenterat i kataloger för berörda fyndposter. 

1.4.3 Rummet – gravfältens personligheter 

Ett källkritiskt problem som måste lyftas är betydelsen av rummet. Det har i den historiska och 
arkeologiska diskussionen kring den gotländska järnåldern varit regel att betrakta Gotland som en 
homogen kulturgrupp. Det vill säga att den något säregna materiella kulturen och uppfattningen om 
samhällsstrukturen har i första hand definierats som en kontrast till exempelvis fastlandssvenska 
strukturer. Därmed har det gotländska som opposition till det svenska fått utgöra en enhet. Man talar 
om det ”gotländska”. Den här enhetligheten som framkommer vid betraktande av materialet som en 
opposition, blir dock betydligt mer osäker när man bara behandlar det ”gotländska materialet”. Där 
det är uppenbart att den här indelningen är en illusion och det egentligen bara kan vara tal om en 
övergripande homogenitet. Det föreligger väldigt stora skillnader i den materiella kulturen och 
samhällsstrukturens utformning och uttryck beroende på vilken lokal man betraktar. Exempelvis är 
under vendeltiden brandgravsskicket totalt dominerande på Ire- och Barshalder-gravfältet, medan 
det vid det mindre gravfältet Raä Alskog 181:2 är skelettgravskicket som dominerar. Det här är bara 
ett av otaliga olika exempel på att det föreligger differenser mellan utformningen av praktiker och 
strukturer kring kosmologiska föreställningar, samhällsstrukturer och användningen av den 
materiella kulturen på ön. Man kan här närmast prata om att varje lokal har en egen personlighet 
och egna relationer till andra lokaler. Det här är en viktig källkritisk poäng att göra eftersom det här 
arbetet till stor del berör material från exempelvis Ire-gravfältet. Det här gravfältet är inte bara i sin 
specifika korokronologiska rörelse genom landskapet speciellt (se Kap 3.1.3) utan också genom sin 
påtagliga ordning och det rika fyndmaterialet. Ire-gravfältet har en så att säga något mystisk men 
ändå tydlig och ordinär personlighet. Vilket kan jämföras med det jättelika Barshalder-gravfältet, 
med alla sina små lokala egenheter och där den höga frekvensen av plundring (se Trotzig 1979:86ff) 
också bidrar till att skapa en slags bild av gravfältet som ett fallet imperium. Som i sin tur är en 
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kontrast till det aristokratiskt framställda Broa-gravfältet. Vidare finns det så till det praktiskt 
funktionella (handeln, garnisonen o. s. v.) knutna Kopparsvik-gravfältet och de så småskaliga och 
synbart enkla gravfälten vid Mangsarve och Stora Hallvards exempelvis. Det återfinns alltså en 
rumslig problematik i att leta sociala strukturer i det gotländska området, vilket på grund av att detta 
arbete inriktat sig på en specifik artefakt och dess förhållande till sociala strukturer och praktiker 
inte fullt kommer att kunna redogöras för. Det är dock viktigt att ha den här förståelsen för rummets 
inverkan i åtanke, det vill säga att man bör vara medveten om att spatiala avvikelser från det 
övergripande homogena förekommer. Det är också betydande att påpeka att den spatiala relationen 
är uppbygg i ett socialt rum och att likheter och differenser inte bara kan – som i tidigare försök (ex. 
Thunmark-Nylén 1974a, 1982b, 1984) – förklaras genom det geografiska rummets inverkan, utan 
härrör till lokalernas relationer till andra lokaler. Alltså vad som här åsyftas är strukturen för 
gravfältet vid Mangsarve, Ekeby sn, har större likhet och samhörighet med exempelvis gravfältet 
vid Smukumi i Grobina på andra sidan Östersjön, än vad det har med de på bara någon mils avstånd 
belägna gravfälten vid Broa, Halla sn, och Endrebacke, Endre sn. Denna här typen av 
frågeställningar ligger dock något utanför ramen för detta arbete och kommer bara i begränsad 
omfattning att behandlas, men är som sagt något man bör ha i åtanke när det kommer till resultat 
och slutsatser som kommer att framföras i detta arbete. 

1.4.4 Fragmentering och typologi  

Den höga fragmenteringsgraden hos fiskhuvudformiga hängen gör att materialet framförallt från 
brandgravar kan vara svårt att definiera också vid direkta materialstudier. Definition har därför 
endast gjorts av hängen där det synes stå utom rimliga tvivel att karakteriseringen är korrekt. Det 
här är dock en aspekt som kan ha en inverkan på den typologiska indelningen, denna har däremot 
drivits utifrån kriterier som är ämnad för att göra denna problematiks inverkan så liten som möjligt. 
I de fall där någon klar definition till specifik undergrupp inte varit möjlig är detta noterat.
   För övrig källkritisk diskussion hänvisas till den löpande texten och berörda appendix för 
särskilda komparativa sammanställningar.     

1.5 Inte ens en gotlänning är en ö – tidigare forskning 

1.5.1 Tidigare forskning kring fiskhuvudformiga hängen 

Den tidigare forskningen kring fiskhuvudformiga hängen kan inte direkt påstås vara en speciellt 
långhistoria. Hängets femton minuter i den gotländska arkeologins rampljus kan sägas utgöras av 
Thunmark-Nyléns artikel i Gotländskt Arkiv om sekundärhängen (1982a). Därtill har hängets 
typologi berörts kortare av Nerman (1919, 1975), Thunmark-Nylén (2000a), Karen Høilund-
Nielsen (1999) och Rundkvist (2003a). Själva tillverkningstekniken för typ B-hängen har också i 
kortare form tagits upp av Ny Björn Gustafsson (2013a). Det ger ett sammanlagt material som utan 
problem kan klämmas ner i ett ordinärt kuvert.

1.5.2 Teori och mentalitet

En av de mer betydande ingångsvägarna till det här arbete utgörs av Claude Lévi-Strauss teori om 
klassificeringslogik (se Lévi-Strauss 1971). Det som här åsyftas är idéen om att den mänskliga 
tanken och dess definition av verkligheten är uppbyggd kring klassificeringar och logik. Det gäller 
alltså inte bara i det vetenskapliga tänkandet utan också i det ”vilda” magiska tänkandet. Det som är 
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betydande här är att det föreligger skillnader mellan olika logiska tankesystem för klassificeringar 
och att man inte kan förutsätta att det som är logiskt inom det egna tankesystemet är allmängiltigt 
och direkt överförbart på ett annat tankesystem. Det här innebär att när man söker förståelse för 
företeelser i exempelvis järnåldern, så måste man vara medveten om att man här har att gör med ett 
så kallat magiskt tänkande och därmed så återfinns det andra logiska ingångsvägar än de som 
existerar i det vetenskapliga tänkandet. Det här betyder att det behövs en liten definition av ett par 
av de mer betydande inslagen i ”järnålders-mentaliteten”. Det som här är betydande är att påpeka att 
järnålderstanken är driven av en fatalistisk och kollektiv mentalitet, där individen är underordnad 
kollektivet. Individen utgör en länk i den genealogiska kedjan och har en ödesbestämd roll att spela 
(se vidare Gurevitj 1997, Melander 2013:27ff, Headger 2004:234, Hallberg 1964:73ff, Steinsland 
2007, Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:120ff, Zachrisson 1998:126ff, Solli 2004, 
Lönnroth 1996:39ff, m. fl.). Det här är ett perspektiv vars betydelse inte ska underskattas och man 
bör försöka undgå att diskuterar järnåldersmaterial utifrån allt för individuella inriktningar, det vill 
säga att tingen förhåller sig i första hand inte till individen utan till kosmologin (se Melander 
2013:47, Kristoffersen 1997:245, 2010). Det gäller alltså hela tiden att föra en form av 
dekonstruktiv avläsning av diskursen och vara medveten om från vilken logik tolkningens stoft 
hämtas. 
  Betydande teoretiska ingångar är också förhållandet mellan agency och strukturalism och 
diskussion kring; ting, förändring, struktur och logik. För mer utförlig presentation av detta 
hänvisas till den socialteoretiska dispositionen i kapitel 2.       
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2. Howl
Socialteoretisk disposition 

från Kaspar Hauser till Bjørnar Olsen

Fig. 2:1. .Hinrichtung Peter Stumpf, träsnitt Lukas Mayer 1589.

16



2.1 Varg i veum

”Suis-je né trop tôt ou trop tard? 
Qu’est-ce que je fais en ce monde? 
Ô vous tous, ma peine est profonde: 
Priez pour le pauvre Gaspard!”1

(Ur La chanson de Gaspar Hauser av Paul Verlaine)

Vetenskapen har alltid sökt efter nya upptäckter, nya fynd, pusselbitar av förståelse och förklaring 
till tillvaron och tingen. Denna strävan efter nya upptäcker och fördjupad förståelse, innebär därmed 
oundvikligen att tidigare tankar, teorier, metoder och fynd, efterhand måste flyttas från den aktuella 
diskursen till vetenskapshistoriens kuriosakabinett. Detta öde måste det sägas att de så kallade 
vargbarnen drabbats av. Det som en gång var en fascinerande upptäckt, som väckte förundran och 
krävde förklaring, definition, blev efterhand till något tvivelaktigt, spekulativt, antingen ett utslag 
av barns lögner eller något som kunde inordnas i den psykologiska terminologin under sensorisk 
deprivation. Det kanske mest berömda fallet av vargbarn är historien om Kaspar Hauser2. 
Tonårspojken som en dag, till synes från tomma intet, dök upp i Nürnberg, utan förmågan att tala 
och som inför det socialt normativa var lika främmande som solen för natten (se ex. von Feuerbach 
1832). 
   Allt eftersom Kaspar Hauser invigdes i de sociala strukturerna så väcktes också frågorna kring 
honom, var han en simulant eller rent av en oäkting till kungahuset? Och det slutgiltiga, brutala öde, 
som Kaspar drabbades av, var det ett attentat eller ett verk av den egna handen?     
   Vad som är sant eller inte sant kring fallet med Kaspar Hauser är för sammanhanget irrelevant, det 
som historien dock förmedlar är frågan om förhållandet mellan individen och det strukturerade 
beteendet inom kollektivet. För det är i kontrasten till det avvikande, som det strukturella blottas. 

2.1.1 Som en hund herr K

Den här konflikten mellan individens agerande och det kollektivt normativa som återfinns i 
historien om Kaspar Hauser, kan översättas till diskursen om agency och strukturalism inom 
modern sociologi, antropologi och filosofi (se ex. Giddens 1979, 1984, 2003:534ff, Hylland-Eriksen 
2000:78ff, Barrett 2012:149ff). I grunden har man här en diskussion om huruvida den enskilde 
individen (aktören) har möjlighet att påverka (eller snarare medvetet kontrollera) sitt agerande eller 
om agerandet är en del av ett strukturellt beteendemönster, sprunget ur ett bakomliggande regelverk, 
likt grammatiken inom lingvistiken. 
   Det här en diskurs som måste förstås utifrån den idéhistoriska progressionen från renässansen och 
framåt. En utveckling som kan sägas karaktäriseras av ett detroniserande av människan i tankens 
rike. Där människans förflyttats från sin roll som skapelsens krona, guds avbild, till en allt mer 
periferisk position i kosmologin. En utveckling som tog fart redan när Newton under den 
vetenskapliga revolutionen drog upp det mekaniska urverket, men som i synnerhet kom att 
accentueras under moderniteten med inflytelserika verk av Darwin, Marx och Freud. Där 
människan och den av den liberala idéströmningen upplyfta individen, kom att av-centraliseras från 
de biologiska och historiska skedenas utveckling och slutligen i den freudianska psykoanalysen 
också av-centraliseras från det egna jaget (jfr. Foucault 1992, se också Zohar 1990:15ff, Giddens 
1979:38ff). En idéhistorisk utveckling som nådde sitt zenit i den postmodernistiska strukturalistiska 

1 Texten lyder i fri översättning utan hänsyn till versmått: ”Är jag född, för tidigt eller för sent? / Vad gör jag i denna 
värld? / och ni, min smärta är djupt rotad / Be, för den fattige Kaspar”

2 Bortsett från de berömda fiktionerna hos exempelvis Kipling (1988) och Burroughs (1998), m. fl.   
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inriktningen inom – i första hand – de humanistiska fälten.     
   Strukturalismens avsägande av individen/aktören som drivkraft bakom handlingen, innebär 
således att det blir strukturerna i sig som är drivkraften för strukturerna, det vill säga språk för 
språkets skull (jfr. Ricoeur 1993a, se också Kemp & Kristensson 1993:21f). Det här får dock 
konsekvens att man skapar en teoretisk diskurs som i sitt uteslutande av urmakaren, av den 
”levande” bakomliggande drivkraften för systematiken, gör världen och tanken till en deterministisk 
statisk meningslöshet, på sätt och vis en fulländad ateism. 
   Ett sådant här synsätt väcker självklart en hel del kritik, kanske i första hand på grund av den 
mänskliga oförmågan att acceptera ett så själlöst och mekanisk perspektiv av ontologin. Det är helt 
enkelt inte speciellt lätt att acceptera en självbild som dreglande hund varje gång det ringer i 
klockan, så att säga: ”Viljan består först och främst i människans möjlighet att säga nej (på franska: 
”volonté est nolonté”), om inte annat så kan människan alltid säga nej till att låta förklara sitt liv 
vetenskapligt” (Kemp & Kristensson 1993:14). Det ligger möjligen bortom vår perception att 
inordna oss i det newtonska urverkets mekanik, för; ”vad är en maskin utan en operatör? Ingenting 
annat än en skrothög.”(Latour 1998a:29).  
   Däremot så har de försök till nyansering av denna statiska meningslöshet som gjorts inom den 
postmoderna socialteorin (ex. Bourdieu 1977, 1979, 1986, 1996, Giddens 1979, 1984) allt som 
oftast återfallit till att applicera den ”levande” drivkraften. Det mänskliga beteendets motivation 
dras tillbaka till konkurrensen; det vill säga den biologiska evolutionen – ”survival of the fittest” – 
och dess sammanlänkning med sexualdriften (libido) och striden om resurser (produktionsmedel), 
det vill säga tillbaka till Darwin, Marx och Freud. Det här kan man genom textens dekonstruktion 
(se Derrida 1976, 1978, 2007, se också Olsson 1987:89ff) se hos Bourdieu i den ekonomiska 
terminologins metaforik3. Det är påtagligt genom betoningen av begrepp som makt och dominans i 
Giddens resonemang (ex. 1979, 1984). Det återfinns i framförandet av makten och ideologin i den 
socialteoretiska inriktningen hos Shanks & Tilley (1987:61ff). För att då inte tala om den inom 
arkeologin ständigt återkommande schablonen om social status och dess förhållande till makt och 
inflytande, för vilken man inte kan annat än instämma i Latours: ”begreppet makt har samma 
lugnande effekt på den kritiska ihärdigheten hos många samhällsvetare som vallmon har på 
opiumbrukaren”(Latour 1998b:42). 
   Det den här ingångsvägen till drivkraften gör är att återinföra individen, att låta den enskilda vilja 
få diktera utgången. Man lyfter fram en föreställning om att det skulle ha existerat en form av 
urtillstånd, där människan var helt och hållet separerad från allt – ett Rousseaus förlorade paradis – 
och bara ägnade sig åt impulsivt irrationellt beteende, hon var så att säga ”fri”. Man hamnar således 
inte långt ifrån Thomas Hobbes föreställning om allas krig mot alla (se Hobbes 2004). Det 
urtillstånd som Hobbes menade att människan frångick när hon tecknade samhällskontraktet och 
började kompromissa för att undvika den konstanta striden. Här uppstår således maktens monster, 
Leviatan, vilket av socialteorin närmast likställts med strukturerna (jfr. Latour 1998a). 
Problematiken här är att något sådant urtillstånd inte har existerat, man studera som Latour menat 
effekten, inte orsaken (Latour 1998b:54ff). Det existerar inga obrutna enheter, inga eremiter 
separerade från naturen eller det ”sociala rummet”, allt är så att så att säga ”entangled” – 
”samhället är inte det som håller oss samman, det är vad som hålls samman. Samhällsvetare har 
felaktigt tagit effekten för att vara orsak” (Latour 1998b:54). Konkurrensen, makten, det 
individuella strävandet, är så att säga inte det som drar upp urverket, inte orsaken, utan effekten av 
att visarna rör sig. 
   Det här innebär dock inte att man kan utesluta individen/aktören ur ekvationen. Precis som 
Giddens påvisat så utgörs strukturen av en dualitet, vilket gör att man inte kan utesluta subjektet 

3 Bourdieu själv menade att de tämligen strukturmarxistiska tolkningar som gjorts av hans teori (ex. Broady 1988) 
bygger på missförstånd av satserna (se Bourdieu 1989), men när det kommer till dekonstruktion så är det ändå så att; 
språket kan sägas uppträda som ett väsen i sig, som lever ett eget – av författaren omöjligt att kontrollera – liv inom 
texten. 
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(1979:45). Det vill säga en strukturs tillblivelse kommer från handlingen, men handlingen är i sin 
tur en konsekvens av strukturen. Det vill säga, det kan inte finnas någon struktur utan handling och 
vice versa, man kan inte föra diskussionen utan subjektet. Som Ricoeur påpekat kan inte språket 
existera bara för språkets skull, det talade ordet är inte bara en kombination av reglerna inom 
grammatiken, utan hänvisar också till en referens ”bortom” grammatiken (se Ricoeur 1993a:29ff). 
Exempelvis är ordet ”sten” i sig inte enkom ett utslag av den grammatiska sammansättningen av 
konsonanter och vokaler (syntagmatisk fonetisk semantik), utan också en levande metafor  
refererande ett objekt ”bortom” språket. Det här är viktigt att inkluderad vid konstituerandet av 
socialteoretiska system, det vill säga att subjektet eller referensen måste bibehållas för att undvika 
att skapa en endimensionell systematik, som bara kan existera i en språklig abstraktion. Samtidigt så 
måste det påpekas, att precis likt dualiteten inom strukturen, så finns det en form av dualitet eller 
paradox inom referensen, som innebär att den levande metaforen definieras av språket och således 
inte kan förstås eller i den vidare bemärkelsen ”existera” utan språkets definition – paradoxalt nog 
samtidigt som den utgör referensen för språket. Det man har här är inte helt olikt 
dubbelspaltexperimentet4, det vill säga att; för att bestämma en partikels position måste den 
definieras, utan definition finns inte partikeln, utan bara en rad potentiella positioner för partikeln. 
Således kan en ”sten” inte bli en ”sten” innan den definierats av språket, men ”stenen” återfinns 
ändå som referens, som en rad av möjliga definitioner. 
   För att då vända på det hela, så kan man istället för att söka drivkraften i effekterna av 
strukturerna – konkurrensen och intentionen (handlingar, individens vilja och referenser för den 
lingvistiska struktureringen) – söka dem inom konstitutionen i sig, i själva klassificeringen, i 
definitionen. Det vill säga; i det meningslösa, att göra för att göra (språket för språkets skull), 
återfinns själva meningen, i det meningslösa finns det meningsfulla. Intentionen är inte orsaken, 
utan det är klassificeringen som är orsaken. Klassificeringen är i sig förutsättningen för 
”existensen”, likt referensen dualitet så kan inte världen bli begriplig (definierad) utan 
klassificeringen (se Lévi-Strauss 1971, för diskussion om klassificerings logikens betydelse för 
tänkandet) och som Ricoeur konstaterat ”om vi inte skulle prata om världen, vad skulle vi prata om 
då?” (Ricoeur 1993a:36). Utan definitionen befinner sig aktören i ett ständigt tillstånd av både 
”levande och död”, således inte i bestämd form existerande, det krävs alltså en subjektets logiska 
observation för att frambringa ”existensen”. Strukturen har alltså sin grund i behovet av strukturen, 
behovet av definitionen (vilket skulle kunna tolkas som sprunget ur ett binärt 
oppositionsförhållande mellan den klassificerande aktören och dess entropiska perception av 
naturen5 - en annan lösning som inte i samma grad hänfaller åt det carteanska draget i strukturalism 
är att åberopa en förklaringsmodell liknande Bose-Einsteinkondensat  d. v. s. att flertalet olika 
enheter vid en given förutsättning sammanförs till en enhet som inte längre kan beskrivas på annat 
vis än som en enhet (d. v. s. inte som en av flera olika enheter uppbyggd sammansättning utan 
endast som en enhet (se Zohar 1990:84ff)) – självfallet är också mer andligt betonade modeller 
möjliga som förklaring). Det blir således när det kommer till drivkraften; att det är aktörens 
intention att agera strukturellt som drar upp urverket. Det vill säga att; man kan prata om ett 
begrepp som agency, men det ska inte förstås som en aktörs förmåga att agera, eller ha intentionen 

4 Berömt experiment inom kvantmekaniken som påvisade våg-partikeldualitet (se ex. Pagels 1986:125ff). Här 
applicerat i lingvistisk version utifrån ”Köpenhamnstolkningen”

5 Termen natur är något olyckligt i det här fallet och bör snarare förstås med begreppet verklighet (vilket också det är ett 
minst sagt problematisk begreppet att använda). Termen natur är besvärligt inte minst på grund utav att klassificerings 
logik är uppbyggd kring olika förhållande mellan subjekt (människa) och objekt (natur), men i grunden vilande på 
samma strukturering efter logik. Det bör också för sammanhanget påpekas att djurs beteenden också är ordnande runt 
klassificeringar (revir, dofter, hierarkier, parningsritualer och i viss mån möjligen också ”språk” och ”plats” – vilket 
exempelvis kan sägas demonstreras i den brist på förståelse av klassificeringen av territoriell tillhörighet, som kan ses 
mellan naturvårdsverket och Junselevargen ”Susi” (se http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut/Varg/Vargtiken-i-Junsele---folj-arendet/  )  . Djurens förhållande till klassificering – 
och frågan om den mänskliga perceptionen är bred nog för att kunna relatera till en sådan hypotes – är dock ett ämne 
som ligger alldeles för långt utanför ramarna för detta arbete för att tas upp till diskussion. 
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att agera gentemot strukturen, utan ska ses som ett begrepp ämnat för att beskriva aktörens förmåga 
att agera eller ha intentionen att agera för att upprätthålla strukturen, definitionen – ”Jag 
klassificerar, därför är jag”.   

2.1.2 Kyon Bushido

Konsekvensen av det ovan förda resonemanget blir således att alla handlingar är klassificerande, 
strukturella, vilket innebär att också så pass absurda handlingar som att; släpa ett skepp över en 
bergskam, för att kunna ta Caruso till Amazonas eller ge sig ut i vildmarken för att leva med 
björnar, ska ses som strukturella. Det här kan således vara i behov av en förklaring. 
    Giddens (1979:80 via Durkheim) framför exempelvis självmordet som en form av yttersta bevis 
på aktörens förmåga att agera gentemot det strukturella, att genom självdestruktionen upphäva 
ordningsprincipen. Problematiken i det här resonemanget är att man på nytt framställer det som att 
det finns en form av urtillstånd med totalt separerade enheter, ”eremitmaximer”, och därmed så 
studerar man i slutändan inte orsaken till, utan effekten av handlingen. Det vill säga att; 
självdestruktionen är effekten av handlingen inte orsaken till den, orsaken återfinns i definitionen. 
En definition som måste förstås utifrån den klassificeringslogiska modell som gäller för den struktur 
till vilken aktören som utför handlingen befinner sig i. Man måste komma ihåg att döden inte utgör 
en slutgiltig ”intenhet” eller ett upphävande av strukturen, utan är inkorporerad i strukturen. Det vill 
säga att föreställningen om döden är något som inte ska klassificeras likt destruktion, det rör sig inte 
om en termination utan om ett förflyttande, till ett ”Landet som icke är” eller ”ty denna jorden är 
icke riket ditt”6. Alltså även om det kan verka cyniskt och makabert, så är självmordet inget annat 
än social praktik, ett etablerat beteende inom det strukturella. I en del fall, som exempelvis när det 
kommer till Seppuku7, så är det till och med en rituellt etablerad praktik. Det måste finnas en 
flexibilitet när det gäller dödsföreställningar inom olika ”sociala rum”, man ska också påminna om 
att dödsföreställningen, precis som allt annat, inte går att lyfta ut ur strukturen. Det finns så att säga 
inga ”externa drivkrafter”, dessa är – återigen – inte orsakerna utan effekterna av handlingarna. Det 
vill säga att överlevnadsdriften är en effekt av den strukturella definitionen och inte ett separerat 
urtillstånd. Självterminationen (förflyttandet) är således inte något yttersta bevis på aktörens ”fria” 
handlingsförmåga, utan en potentiellt valbar social praktik, vars förståelse kommer från dess 
definition inom strukturen. Exempelvis inleds Hagakure8; ”I have found the essence of Bushido: to 
die! In other words, when you have a choice between life and death, then always choose death” 
(Yamamoto 2001:13)   
   Det här återgår då till behovet av definition, att strukturerna behövs definieras genom praktikerna 
(strukturerande handlingar). Vilket då exempelvis sker genom kontrasterna till det avvikande, alltså 
för att upprätthålla den klassificerade strukturella ordningen behövs det en typ av strukturer som 
kan sägas utgöras av anti-strukturer, det vill säga strukturella beteenden som är till för att definierar 
andra strukturer (alltså skapandet av ett avvikande-normativt oppositionspar – vilket dock inte ska 
förstås i ett direkt oppositionsförhållande, utan oppositionen i sig inkluderar en mer komplexet 
uppbyggnad, det vill säga A har ett direkt oppositionsförhållande till B, men A kan också 
formuleras Aa, Aaa, aAa, Aba o. s. v. vilket är oppositioner men inte direkta oppositioner till B). 
Det vill säga, att ge sig ut i vildmarken för att leva med björnar, är en form av anti-strukturellt 
beteende som in sin roll av avvikande beteende definierar det strukturella beteendet, däremot så är 
det anti-strukturella beteendet inte ett ”fritt val” att lämna strukturen, utan en anslutning till ett 

6 Citaten hämtade från svenskspråkig modernistisk lyrik i form av Edith Södergrans Landet som icke är och Dan 
Anderssons Omkring tiggaren från Loussa, den senare är dock en referens till Johannes evangeliet 18:36

7 Också känt som Hara-kiri  
8 En samling av filosofiska satser kring Bushido (ungefär kodex för samurajer) som formulerades i början av 1700-

talet av Tsunetomo Yamamoto (se Yamamoto 2001)
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etablerat (strukturellt) beteende för anti-strukturer (etablerat inom logiken för tänkandet – eremiten, 
Rousseaus urtillstånd o. s. v.), vilka ingår i den ursprungliga strukturen för att definiera den. 
Konstruktionen kan således övergripande liknas vid Hegels dialektik. Det som är viktigt att påpeka i 
den socialteoretiska systematiken är att ett – för att använda Bourdieus terminologi – fält, existerar i 
flera olika, men samtida, parallella sfärer. Dessa sfärer utgör då olika former av strukturer och anti-
strukturer som växelverkar för att definiera fältet. Det kan lättast förstå genom den framförallt inom 
antropologin betydande indelningen av rites de passage och liminala faser (se Van Gennep 1960, 
Turner 1969). Att ingå i en liminal fas är att tillhöra en anti-struktur och dessa anti-strukturer och 
deras utövare medger definitionen av strukturen. På samma sätt som man kan säga att Kaspar 
Hausers, av isoleringen skapade, fattigdom på symboliskt kapital används som definition för 
omvärldens normativitet – av Verlaine formulerat ”Vers les hommes des grandes villes: / 
Ils ne m’ont pas trouvé malin.9” – eller så att säga framgång med att definiera strukturer, så är den 
liminala gruppens agerande, inte ett utslag av en intention att bryta mot strukturen för att skapa 
oordning, utan att definiera den genom att agera oordnande. Det är således inte speciellt 
överraskande att Turner kan dra paralleller mellan formerna för liminalt agerande inom 
stamkulturer och Beat- och hippie-kulturerna i hans samtid (1969:112f). Samma typ av definierande 
genom att agera oordnande kan se hos den franske författaren Rimbaud i början av 1870-talet:  

”I Charleville gör han skandal, klottrar ”Skit på Gud” utanför kyrkan, låter håret växa och tillbringar 
dagarna på krogen, där han berättar monstruösa historier om hur han han brukar locka hem herrelösa 
hundar och ”utsätta dem för den yttersta förnedringen”. (Wraak 2013:26)

 ”Det gäller att nå det okända genom en förvirring av alla sinnen. Lidandena är enorma, men man 
måste vara stark, vara född poet, och jag har upptäckt att jag är poet.” (Rimbaud 2013:200)

Vilket i sin tur är närmast identiskt med det beteenden som uppmuntrades av den kyniska antika 
filosofi och framförallt fick sitt utlopp i Diogenes från Sinopes leverne, som inkluderade avsägande 
av medborgarskap, kläder och ägande, samman med avvikande beteende så som tiggeri och 
offentlig masturbation (se ex. Nordin 2009:126ff) – något som föregick omkring 2200 år innan 
Rimbaud klottrade på landsortskyrkan i Charleville. Det är alltså fortfarande själva klassificeringen 
i sig som är upphov för ett avsiktligt avvikande beteende, inte den individuella intentionen – oavsett 
vad den unge Rimbaud föreställde sig.
 

2.1.3 Habitus 

Om allt handlade då är strukturellt betonat för att kunna definiera, vad är det då som gör att dessa 
strukturer inte förblir konstanta, vad är det som gör att de förändras, hur skapas dynamiken som gör 
att saker och ting förändras och inte förblir strukturer frusna i ett ögonblick i tiden?
   Till att börja med så måste man poängtera att tid, måste förstås i ett vidare perspektiv än bara den 
astronomiska kalendertiden (se Ricoeur 1993b). Det vill säga att samma frusna ögonblick innehåller 
flera olika skikt av tid. Förutom kalendertiden, så finns exempelvis också generationstiden (Ibid.), 
vilket innebär att varje fält består av flertalet samtidigt existerande epoker, generationer. Således är 
ett fält, som ovan beskrivits, bestående av flertalet olika sammansättningar av liminala 
grupperingar, men fältet består också av flertalet olika samtidiga epoker10. Det vill säga den 
socialainteraktionen och utformandet av de sociala praktikerna, utgörs också inom fältet av ett 
mångbottnat möte mellan olika fraktioner och epoker, som alla ryms inom samma struktur (se ex. 
Le Goff 1992:3f). Alltså är skapandet inom fältet av en doxa, en mångdimensionell process i 

9 Ungefär ”Män i stora städer / fann mig inte särdeles intelligent” (se också fotnot 1)
10 Det kan självfallet föreligga direkta samband mellan ”epoker” och ”liminala grupperingar”
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konstant rörelse, eftersom det så att säga försiggår samtidiga förskjutningar på så väl x-, som y- och 
z-axlarna.   
   Därtill får man inte heller här utesluta subjektet. Man behöver således också betrakta ett annat 
begrepp från Bourdieus terminologi, nämligen begreppet Habitus. Detta begrepp kommer här att 
användas i ett något modifierat förhållande gentemot Bourdieus egen definition (se Bourdieu 
1977:78f, 1986:291ff). Det vill säga att Habitus ska ses som en, inom varje aktör, inbyggd behållare 
för strukturer kring praktiker och socialainteraktioner. Habitus ska ses som; utgörande av varje 
enskild aktörs analyser av erfarenheter. Det vill säga att istället för att betrakta förändring som en 
effekt av ackumulerandet av symboliskt kapital, vilket ger förskjutningar mellan aktörer och fälts 
positioner gentemot varandra i det sociala rummet, så ska förändring förstås som ett utslag av den 
individuella utformningen av habitus. Habitus ska definieras som analyserandet av de erfarenheter 
som aktören gör genom sociala praktiker och interaktioner. Det vill säga att alla individer ansamlar 
erfarenheter i sitt habitus, dessa analyseras genom de strukturer för socialinteraktion och praktik 
som individen redan ansamlat inom habitus – så att säga Homo Academicus i dess fulla betydelse. 
Det som här är viktigt är dock att det i själva analysen och tolkningen finns en subjektiv nivå, då 
ingen kan ansamla exakt samma erfarenheter, eftersom mängden potentiella variabler är så pass 
stor. Det vill säga: alla tidigare erfarenheter påverka analysen av nya erfarenheter (likt Herakleitos 
berömda sats: ingen kan kliva ner i samma flod två gånger). Erfarenheter varierar också exempelvis 
på fysiologiska förutsättningar (kausalitet i den fenomenologiska kroppens intervention), isolering 
och inte minst drömmen (en väldigt bortglömd och i sitt svårbemästrade förhållande till logiken, 
betydande del av utformningen av analyser). Det vill säga ingen kan se på samma sak på exakt 
samma vis, bara på ett liknande sätt. Vilket innebär att varje tolkning av en praktik därmed är 
individuell, även om syfte med analysen (Agency) så att säga är för att reproducera praktiken, är 
detta omöjligt, då det alltid genom analysen föreligger en nivå av subjektivitet, vilket leder till små 
förskjutningar, som ger differenser mellan praktikens ursprungliga intentionen och dess 
genomförande. Det är således aktörens intention att reproducera praktiken, men en exakt 
återgivning är på grund av den subjektiva förståelsen (analysen) av erfarenheten omöjlig. Så 
intentionen att reproducera en praktik kan inte resulterar i något annat än en övergripande 
homogenitet mellan föreställningen om praktikens väsen och dess utförande. Det vill säga; för varje 
försök till upprepning av en praktik kommer en ny differens att uppstå, vilket gradvis kommer att 
leda till förändring. Förändring av samhällsstrukturer är således något som sker gradvis och inte 
drastiskt, förändring är en eroderingsprocess och inte en explosionsprocess.  
    
  

2.2 Schamanen från Tromsø och de symboliska kalebassernas hatthylla

”Nej Kaspar det var inte äpplet som ville dit, det var jag som kastade äpplet, så det hamnade där. Jag ska 
kasta äpplet igen, så ska du se att det stannar vid adjunktens fot.”
Så läraren kastade återigen äpplet, men äpplet studsade över adjunktens fot och rullade ner i gräset. 
”Det var ett smart äpple, som hoppade över foten och gömde sig gräset” sa Kaspar.11  

Ett välkänt fenomen i den gotländska vikingatidsdiskursen är de så kallade kyrkogårdsfynden (se 
ex. Westholm 1926, Kyhlberg 1991:165ff). Vad det rör sig om här är en fortsättning på den till 
hedendomen kopplade praktiken med ”gravgåvor” som fortgått inom kristendomens murar12. Det 
vill säga att i kontrast till kristendomens dogm om att ”du kan inget ta med dig dit du går13”, så här 
man här fortsatt med föreställningen om att ”ting” mycket väl kan föras med på vägen bortom livets 

11 Litterär transkription av sekvens i Jeder für sich und Gott gegen alle (Herzog 1974)
12 Vill påpeka att detta resonemang är en förenklad beskrivning av företeelsen 
13 Det ska påpekas här att detta citat kommer från visan En fattig trubadur skriven av Arne Pärson, men citatet 

refererar till Predikaren 5:14 – ”Sådan som han kom ur sin moders liv måste han själv åter gå bort, lika naken som 
han kom, och för sin möda får han alls intet som han kan taga med sig”  
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horisonter. Det föreligger här alltså en diskrepans mellan den förväntade praktiken och den utförda 
praktiken. Något som naturligtvis ska förstås i förhållande till den definition av förändring som 
presenterats ovan. Men det som också återfinns här är frågan om människan och hennes förhållande 
till tingen. Det vill säga att det i maximen ”du kan inget ta med dig dit du går” återfinns en 
konnotativ innebörd där människan föreställs äga ett urtillstånd bortom tingen. Den här 
separationen mellan människan och tingen har inte minst varit påtaglig inom socialteorin, där 
systembyggnationen närmast uteslutande gjorts utan att tingen fått vara med (se Olsen, B. 2003a, 
2012a, 2012b, González-Ruibal 2006, se också Barrett 2012:152ff). Det vill säga system byggda på 
”kulturen”, språket och den socialainteraktionen. Tingen har på sin höjd fått vara med som farkoster 
åt semantiken, eller som representanter för den inhumana moderna teknikens emotionella tomhet. 
Det här är dock ett perspektiv som allt mer börjat ifrågasättas (se framförallt Latour 1993, se också 
Flohr Sørensen 2013, för diskussion kring Latour). För frågan är om det överhuvudtaget går att 
föreställa sig människan utan tingen? Har inte människan alltid varit omgiven av tingen, från 
mobiltelefoner och datorer till benskrapor och knackstenar? Eller existerar det ett ”urtillstånd” innan 
tingen, där den nakna människan var fri från materialismens bojor? 
   Sådana frågor kring människan och hennes förhållande till tingen är betydande inte minst för 
arkeologin, som kan definieras som vetenskapen om tingen par exellence (se Olsen, B. 2012b, se 
också Holtorf 2012 för kritik). Bjørnar Olsen har agiterat för en återgång till ett rent studie av tingen 
i sig, att så att säga av-humanisera tingen och upprätta en diskurs, där den hierarkiska ordningen 
som placerat människan och lingvistiken över tingen, ska avvecklas och istället ersättas med en 
diskurs som utgår från tingen i sig, ifrån tingens egna röster (se Olsen, B. 2003a, 2010, 2012a, 
2012b14). I sitt resonemang har Olsen framförallt riktat kritik mot den postmoderna 
tolkningstraditionen och dess bas vid lingvistiska och semantiska perspektiv, vilket ska förstås 
gentemot den bakgrund av teoretisk utveckling som arkeologin genomgått med det postprocessuella 
intåget (ex. Hodder 1982, Shanks & Tilley 1987). Den postprocessuella eller postmoderna 
inriktningen inom arkeologi brukar framställas som en ”paraplybeteckning” (se Olsen, B. 
2003b:51), men borde kanske istället ha liknats vid en hatthylla, varpå en hel rad av spektakulära 
hattar återfanns som arkeologerna noggrant prövade framför spegeln och sedan valde sina favoriter 
utifrån deras ”tjusighet” snarare än deras funktion. Men det är en sak att pröva hattar framför 
spegeln och en annan att bära dem utanför dörren. Regnar det ute, bör man kanske i första hand 
välja den gamla hederliga empiriska regnmössan istället för sin fashionabla ”leopardskin pilbox 
hat”. Själva syftet i den teoretiska appliceringen bör inte vara att analysera materialet utifrån en 
bestämd teoretisk utgångspunkt, utan att låta materialet i sig presentera vägen till teorin. Natten blir 
helt enkelt inte ljusare för att man tar på sig solglasögon. Samtidigt är den efterfrågade 
brytningspunkten mellan ”ny-materialismen” och den postprocessuella inriktningen som Olsen i sin 
polemik söker efter (se Olsen, B. 2003a, 2012a-c), knappast en väg som kommer att leda diskursen 
framåt. Den närmast imperialistiska kolonisering som Olsen liknar den postmoderna lingvistiska 
inriktningen för arkeologisk teori vid, kan inte bara rensas ut. Olsens skulle behöva lyssna till 
Fanon, som menade att; skapandet av en ny identitet för den koloniserade, att befria sig från ”den 
vita masken”, var en väg som inte gick genom att försöka gå tillbaka till ett sedan länge ändrat 
ursprung, utan genom att gå vidare från den punkt man står vid (se Fanon 1997). Att således befria 
den arkeologiska teorin från den postmodernistiska lingvistikens ”vita mask” är en process som inte 
bör ske genom att försöka återgå till ett idealiserat ursprung, utan att genom att gå vidare, med den 
”vita masken” som en del av den nya teoretiska identiteten (se också Burström 2012). 
   Olsen gör ändå några viktiga poänger i uppmaningen till en återgång till empirismen. 
Problematiken är här dock att Olsen verkar föreställa sig att tingen, så att säga kan tala för sig 
själva. Men frågan är om tingen verkligen kan sägas ha ett eget språk? 
   Man kommer här tillbaka till den ovan nämnda diskussionen kring referensens dualitet. Det vill 

14 Diskussionen i sig är egentligen en gammal företeelse i den arkeologiska teorin och liknande idéer anförs 
exempelvis av Mats P. Malmer (1980, 1984) och Rundkvist (1995b)
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säga att det är själva språket som definierar referensen, annars är referensen bara en rad av 
potentiella möjligheter för definitionen. Man kan inte säga att en båt är en båt likt Olsen vill (se 
Olsen, B. 2012b:23), för att det i sig är en lingvistisk definition av referensen till begreppet båt. 
Utan denna definition är inte en båt en båt utan bara en odefinierad referens. Vilket också innebär 
att hela den associationskedja som språket för med sig, måste behandlas vid studiet av tinget. Det 
går så att säga inte som Olsen vill att utesluta människan och språket och leta efter tinget i sig. Att 
utesluta människan och språket från tingen och ändå påstå att det finns en möjlighet att studera 
tingen, kan således inte resultera i något annat än en form av metafysik eller rättare sagt en form av 
schamanism, ett medvetandets transcendens mellan objektet och utforskaren, något som i sig får 
sägas vara en väldigt intressant ingång för utforskning, men en som inom den vetenskapliga 
logikens dimensioner, inte kan bli annat en spekulation. Det här är dock inte samma sak som att 
säga tinget inte skulle kunna tala med en egen röst. Tinget kan betraktas som att ha en egen agency 
(se Latour 2007:63ff, Gell 1998:17f, se också Melander 2013:21f) och dess förhållande till 
människan behöver inte vara den av en hierarkisk ordning där tinget är underlydande människan. 
Tingets roll som definierande subjekt för strukturen kan placera människan i en dividuell relation 
till tinget (se Melander 2013:46f, Back-Danielsson 2007:91ff, Fowler 2004:7f). Ting kan så att säga 
vara egna aktörer inom struktureringen, agerandes med en agency, en egen intention att upprätthålla 
strukturen.    
   

2.2.1 Hinsides stigfinnare 

Att som tidigare diskuteras, förstå det individuella, inte som själva orsaken, utan som effekten av 
struktureringen, innebär också ett skifte i förhållandet till tingen och tingens egen roll i 
struktureringen. Det vill säga att också tingen fungerar som kommunicerande aktörer med en 
agency ämnad för att bibehålla den strukturerade ordningen, de uppträder som minnesaktörer för 
praktikers innehåll. Tingen är i sig ett språk som fungerar som vägledande ciceron i praktikernas 
utförande och praktikerna i sig är ämnade för klassificeringens bibehållande, det vill säga att göra 
världen begriplig och stabilisera det binära förhållandet till perceptionen av entropin. Tingen är likt 
liminala faser, passageriter och lieux des memoires (se Nora 2001, se också Le Goff 1992:55ff) 
delar av organiseringen, struktureringen av verkligheten. Således är ting inte något som kan 
betraktas som en uniformt sammanhållen massa av föremål, utan alla enskilda aktörer men 
varierande innebörder. Varje ting är en strukturell kommunikatör, vars kommunikation dock inte 
bara kan förenklas till en enda sats, utan innehåller en variation av meningar beroende på dess 
förhållande till utformning, korologi, kombination, praktik och kronologi. Det vill säga ett 
djurhuvudformigt spänne i en 800-tals grav är något annat än ett djurhuvudformigt spänne på en 
1100-tals boplats, men spännet i 800-tals graven kan också – beroende på aspekter av 
kombinationer och dess betydelse för förståelse av praktiken – vara något helt annat än ett 
djurhuvudformigt spänne i en annan 800-tals grav (se Melander 2013:37). Det vill säga det är 
viktigt att komma ihåg att den typologiska definitionen inom arkeologi inte innebär en förståelse för 
tinget. Vad man måste göra är att betona att studiet av tinget måste ske på fler nivåer än bara inom 
den typologiska förståelsen – det vill säga likheten. Man måste också behandla den strukturella 
förståelsen – det vill säga kombination, användningspraktik och social praktik (se vidare kap. 4-5) – 
och den symboliska förståelsen – semantik, analogi och fenomenologi (se vidare kap. 6).  
   Vad som här vill poängteras för studier av tingen; är att man likt Olsen föreslagit bör ta sig bortom 
jakten på människan bakom tinget (se ex. Olsen, B. 2012a). Det är en chimär att leta efter 
individerna bakom tingen, istället bör fokuseringen läggas på strukturerna och praktikerna i vilka 
tingen ingår, det vill säga studera tingens roll som aktörer och kommunikatörer i den kosmologiska 
ordningen. Det kan dock, med tanke på den direkta relation inom definitionen som finns mellan 
tinget, språket och människan, inte göras på bekostnad eller uteslutande av den lingvistiska och 
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”humana” delen av teorin. Allt är så att säga ”entangled”. Istället för att som i Olsen resonemang 
återgå till en nyskapade idealiserad bild av den arkeologiska teorins ursprung, en form av 
antikvarianism och metafysisk föreställning om tingens existens utan språkets definition, så bör 
vägen dit gå genom tingens förhållande till strukturerna och språket. Det vill säga att både behålla 
den lingvistiska postmoderna teorins framsteg, men samtidigt återgå till empirismen. Teorin ska inte 
åberopas som en deux ex machina, inte utgöra ingången till materialet, utan det är materialet i sig 
som ska leda vägen till teorin. Vilket metodiskt sätt går genom aspekter av förståelse för form, 
användning, korologi, kombination, praktik och kronologi som kommunicerande delar av 
klassificering. Tingen är inte vägen till individerna, utan till den strukturerade kosmologin, till 
tankens logik. 
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3. Malmerism 
Typologisk förståelse

Für meine liebster feind

Fig. 3:1. Spridningskartor för fiskhuvudformiga hängen Ire-gravfältet, se vidare fig. 3:4 och 3:6. Grafik: VNLM, 
gravfältskarta efter Thunmark-Nylén (2006b:601).
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3.1 Kronologi

Förändring är ett fenomen som inte kan separeras från tiden. Utan en definition av tidsliga skeden, 
en delning av nu och då, före och efter, kan inte förändring existera. Tiden är essentiell för studier 
av förändring. Diskussionen måste således början med tiden – kronologin (jfr. Wienberg 2001). 
   Kronologi har alltid varit ett av de centrala moment inom arkeologin, detta framförallt i den 
”klassiska arkeologin” (se Badou 2012:151ff, Malmer 1963:14ff). Grunden för kronologiska studier 
har varit den typologiska seriationen av artefakter (se Welinder 1994:325). Typologi är dock en 
metod som bygger på den enskilde utforskarens bedömning av likheter och skillnader mellan 
tingen, det är en spekulativ metod, ett resultat av individuell tolkning av förhållanden utifrån det 
egna ”jagets” begränsningar och värderingar (se Stig-Sørensen 1997, Melander 2013:36ff). 
   För att avhjälpa typologins spekulativa dimension inom den arkeologiska tidsstruktureringen, 
introducerades naturvetenskapliga lösningar, kurvor av radioaktiva sönderfall och trädens årsringar 
gav ett positivistiskt supplement till den spekulativa ”knappsorteringen”. Den naturvetenskapliga 
objektivitet är däremot i allra högsta grad en chimär, men den numeriska absolutismens drömska 
skimmer, har haft stark attraktionskraft på den arkeologiska vetenskapen. Det är helt enkelt 
tilltalande att kunna fästa företeelser vid tidsaxeln med absoluta årtal – att kunna tala med det 
matematiska språkets objektivitet (jfr. Welinder 1991:237). Viljan att bota den interpretativa 
metodikens subjektivitet, legitimerar således det matematiska språkets supremati (jfr. Foucault 
1992:287), det retoriska värdeförhållandet mellan den naturvetenskapliga och humanistiska 
diskursen. Det man ska komma ihåg är dock att också de naturvetenskapliga metoderna är 
uppbyggda kring avläsning (tolkning) av likheter och skillnader mellan seriationer – en siffrornas 
typologi (jfr. Malmer 1968). Metodiken är således identisk mellan de humanistiska och 
naturvetenskapliga inriktningarna, differensen ligger i den retoriska värderingen, inte i metodernas 
tillförlitlighet. Vad som vill vara konsensus här är att poängtera att det föreligger inte en större 
tillförlitlighet i så kallad naturvetenskaplig metodik. Det vill säga att vare sig det rör sig om 14C-
prov, dendrokronologiska resultat eller osteologiska bedömningar, så måste de behandlas 
källkritiskt (i synnerhet kring valet av referensmaterial och komparativa seriationer) och därtill 
prövas gentemot –  men också nyttjas tillsammans med – interpretativa metoder (typologi, analogi, 
stilistiska/semantiska perspektiv och korologi, samt genom studier av användnings- och sociala 
praktiker), för att kunna ge ett sammanhängande och trovärdigt resultat. Upprättandet av en 
funktionell kronologi, är således en process som bör inkludera så många potentiella moment som 
möjligt. Det vill säga att ingen enskild metod kan ge ett mer tillförlitligt resultat än andra metoder. 
Vetenskaplig trovärdighet är ett retoriskt värdeförhållande, där den totala summan utgörs av 
magnituden och kvaliteten i argumentationselementen. 

 
3.1.1 Solstickans farbror och vendeltiden                     

Den vendeltida Gotlandskronologin (för diskussion kring fastlandssvenskt område se Gaimster 
(1998:133ff), Arrhenius (1980), Ljungkvist (2005, 2008) m. fl.) är i första hand ett verk av Birger 
Nerman, som spenderade större delen av sitt yrkesliv med att arbeta på kronologin (betydande 
publikationer 1919, 1935, 1938, 1969a, 1975) – vilket slutligen resulterade i det delvis postumt 
utgivna referensverket Die Vendelzeit Gotlands (VZG) (1969-1975). Det är således ett livsverk som 
utgör grunden för den gotländska vendeltidskronologin, vilket gör det något otacksamt att kritisera 
detta verk, varpå diskussionen kring Nermans arbete sällan förs. Ett undantag återfinns dock i 
Martin Rundkvist arbete kring Barshalder-gravfält (2003a-b), där Rundkvist knappast skrider orden; 
”VZG cannot even be accepted as a definition of the Vendel Period culture of Gotland” (2003a:60). 
Inget vänligt omdöme, men man kan inte frångå att diskutera bristerna i Nermans arbete. 
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Problematisk är exempelvis att Nermans perioder VII:4 och VII:5 (700-talet) till stor del är 
uppbyggda kring artefakter som stilistisk tillhör 800-talet (jfr. Ibid.). Det här skapar en 
kontinuitetsproblematik i det kronologiska schemat som också gör de tidigare delarna av kronologin 
tveksamma. 
   Nermans kronologi är byggd på en typologisk behandling av föremålskombinationer ifrån gravar 
(olyckligt nog både från undersökta och ”nicht systematisch untersuchte Gräber” – för vilka 
Nerman inte tar hänsyn till gravplundringens inverkan på föremålskombinationernas 
sammansättning). Någon komparativ studie med en annan metodik genomför inte Nerman, vilket 
gör att hela kronologin således inte underbyggs. I det här sammanhanget måste man dock förstå att 
Nerman var en produkt av den svenska arkeologins ”patriarker” – Montelius, Hildebrand, Almgren, 
Stjerna och Salin – och att det sannerligen inte var någon lätt uppgift att vara arvtagare till denna 
samling prominenta herrar, i vilkas skugga till viss del den svenska arkeologin fortfarande står. Som 
Nerman själv uttryckte det ”Det kändes emellertid skönt att här icke behöva komma i motsättning 
till den äldre forskningen” (Nerman & Lundström 1984:76, se också Olsen, P. 1981). Nerman var 
helt enkelt en typolog av den gamla skolan och hans arbete är drivet efter den montelianska 
typologins världsuppfattning och regler (se ex. Nerman 1964a). Vad som är värre, är det faktum att 
någon argumentation, diskussion eller ens förklaring till Nermans kronologisering av artefakterna i 
VZG inte existerar (diskussionen kan spåras i en rad artiklar (se Nerman 1919, 1947, 1951, 1955a-
b, 1958b, 1959a-b, 1962a-c, 1964a-c, 1967, 1968, 1969b)). Vilket naturligtvis är en konsekvens av 
att Nerman gick bort innan verket färdigställs och inte hann sammanställa diskussionen, problemet 
är dock att man därmed blir lämnad med en kronologi som endast bygger på ett accepterande av 
tillförlitlighet i Birger Nermans ord – vilket inom dimensionerna för den vetenskapliga kravbilden 
på källkritik knappast kan sägas vara tillräckligt. Nermans arbete behöver således komplementeras 
och revideras.

3.1.2 Danskornas engelska förståelse av den franska metodiken

Försök till att revidera den gotländska vendeltidskronologin skedde under 1980- och 90-talet 
framförallt i arbeten av Høilund-Nielsen (1987, 1999) och Nørgård-Jørgensen (1992), fokuserade på 
kvinnogravar respektive mansgravar. Undersökningarna gjordes på Nermans material med 
korrespondensanalys som metodisk ingångsväg (för kortare presentation och idéhistorisk bakgrund 
se Wallin 2010). Resultaten av de här undersökningar är däremot ganska begränsade. Vilket kan 
förklaras av diskrepansen mellan en så att säga ”fransk” och en ”anglosaxisk” förståelse av 
relationell statistik (se Wallin 2010:66). Det vill säga att korrespondensanalysen – som är en fransk 
konstruktion – är till för att öppna frågeställningar, inte besvara dem (Ibid.). Den här problematiken 
är påtagligt i Nørgård-Jørgensens kronologisering av vapengravar i fyra faser. När faserna testas 
mot den ”korokronologiska” strukturen för Ire-gravfältet (se vidare 3.1.3) så blir det uppenbart att 
Nørgård-Jørgensens faser faller inom samma kronologiska sektorer på gravfältet och därmed så är 
faserna inte separerade av tiden, utan det som skett är att undersökningen istället för att definiera ett 
kronologisk skede, definierar fyra olika typer av vapenuppsättningar (se Thunmark-Nylén 
1995b:596f). Den här problematiken återfinns också i Høilund-Nielsens undersökning (1999) – som 
inte heller korrigerar för de stilistiska osäkerheterna i Nermans material. Høilund-Nielsens resultat 
är således liknande Nermans med den differensen att kronologin genom ett försök till att skapa en 
pan-skandinavisk sekvens hamnar ännu tidigare än Nermans, vilket i flera fall är uppenbart felaktigt 
(se vidare nedan och anmärkningar i katalog GG, se också Thunmark-Nylén 1995b:597). 
   I sin behandling av vendeltidsmaterialet från Barshalder-gravfältet diskuterar också Martin 
Rundkvist den gotländska vendeltidskronologin (2003a:60ff). Rundkvist system är utan tvekan det 
mest underbyggda i sin genomgående källkritik av de tidigare undersökningarna, men är också 
begränsad till att endast inkludera Barshalder-området. Det här är problematiskt i den bemärkelsen 
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att antalet gravanläggningar som kan definieras till perioden ca 700-900 e. Kr. är få i det omfattande 
Barshalder-materialet. Det är närmast så att man kan prata om en saknad fas i gravfältets kronologi, 
vilket dock med tanke på den gigantiska storleken på gravfältet knappast är förvånade. Exempelvis 
återfinns bara en anläggning – som omfattas av den här undersökningen –  där man möjligen kan 
återfinna ett fiskhuvudformigt hängen av den till huvudsak 700-talet tillhörande typen A1b (se 
3.2.1). Majoriteten av de diagnosticerbara fynden tillhör den minsta typen A1a, huvudsakligen 
tillhörande 600-talet. Det här gör att Rundkvist periodindelning inte blir speciellt distinkt för 
vendeltiden – vilket dock i det här fallet är ett resultat av källmaterialet snarare än metodiken. 

3.1.3 Ire-kronologin  

Betydande för framförallt den gotländska vikingatidskronologin har varit Ire-gravfältet (Raä Hellvi 
4:1) i Hellvi socken på nordöstra sidan av Gotland. Gravfältet grävdes ursprungligen ut i samband 
med vägbygge under 1930-talet och kom sedermera att bli systematiskt undersökt av Mårten 
Stenberger som ett led i arbetet med vikingatidsdelen i KVHAA:s projekt kring gotländsk järnålder 
(se Thunmark-Nylén 1991a, 1995b, 2006b:600ff, Stenberger 1942, 1943, 1944, 1962). Anledningen 
till Stenbergers intresse för gravfältet var den korokronologiska struktur som gravfältet visade. 
Gravfältet sträcker sig längs en smalare ås genom landskapet med de äldsta anläggningarna i N 
(NV) och de yngsta i S (SÖ). Den här strukturen är så pass påtaglig att Thunmark-Nylén kallat 
gravfältet ”ett kronologiskt Shangri-la” (Thunmark-Nylén 1995b:595). 
   De flesta anläggningar som grävdes i det första skedet – som en räddningsaktion inför vägbygget 
– tillhör de norra och mellersta delarna av gravfältet och är i huvudsak från vendeltiden. Stenbergers 
utgrävningar – på 1940-talet – var koncentrerade till den södra – vikingatids – delen, som är 
”helutgrävd” (se Jankvas 1981:F41f för diskussion kring begreppet). Omfattningen av 
undersökningen och den – borttaget den allra sydligaste delen – låga frekvensen av plundring har 
gjort gravfältet till en betydande del av den gotländska vikingatidskronologin (se Stenberger 1962, 
Thunmark-Nylén 1995b, 2006b:600ff, Carlsson, A. 1983:70ff, se också Rundkvist 2003a:75ff). 
Samma goda förutsättningar finns också för det vendeltida materialet och torde också med nya 
undersökningar kunna gälla för de äldre delarna av järnåldern. Det bör dock i sammanhanget 
påpekas att sådana aspekter som köns- och åldersfördelningar på gravfältet måste i större 
utsträckning undersökas för att öka förståelsen av den korologiska spridningen på gravfältet. Det 
gäller också när man använder sig av korologin på Ire-gravfältet som dateringsunderlag att vara 
uppmärksam på det faktum att inga generaliseringar kan göras, varje anläggning måste undersökas 
separat, eftersom så kallade regressionsgravar förekommer (det vill säga anläggningar som har ett 
felaktigt förhållande till den korokronologiska strukturen, på grund av exempelvis ”återbruk” eller 
”anknytning” till äldre anläggningar – exempelvis har en senvikingatida grav placerats i gravfältets 
sektion A som i huvudsak tillhör folkvandringstiden) (se Thunmark-Nylén 1995b:574).
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Fig. 3:2. Översikt Ire-gravfältet (RAÄ Hellvi 4:1). 1. Undersökt gravfynd från romersk järnålder (se SHM 28050), 2.  
Område med gravar från Folkvandringstid, 3. Område med gravar från Vendeltid, 4. Område med gravar från 

Vikingatid. Grafik: VNLM. Karta: FMIS 

  
3.1.4 600-tal, 700-tal eller 800-tal?

Ire-gravfältet kan korologiskt delas in sektioner från A till J (se Stenberger 1962, Thunmark-Nylén 
1995b:570ff, Gaimster 1998:175ff – här anförd indelning efter Thunmark-Nylén 1995b).  
   Fyndmaterialet från sektion A är i huvudsak av folkvandringstida karaktär. Den utgrävda delen av 
sektionen består främst av mindre brandgravslager under flat mark eller enklare stensättningar, med 
sparsamt fyndmaterial, vilket bär stora likheter med den till folkvandringstiden placerade sektionen 
av Broa-gravfältet (se Pettersson & Langhammar 2012). I sektion B återfinns övergången till 
fyndmaterial av vendeltidskaraktär. Sektionerna C och D har något färre anläggningar och är också 
mindre dokumenterande, materialet härifrån är från vendeltidens första del. Sektionerna E, F och 
delar av sektion G representerar ett etablerat vendetidsmaterial. Från den sista tredje delen av 
sektion G, tills dess att gravfältet i den allra sydligaste delen skärs av åkermark, är fyndmaterialet 
från vikingatiden. Den här påtagliga kronologiska utvecklingen kan därmed användas för att belysa 
problematiken i de dateringssystem som Høilund-Nielsen och Nerman använder. 
   Om man överför de gravar från Ire som finns i Høilund-Nielsens system, så omfattar sektionerna 
B till G perioden 600-700 medan perioden 700-800 kläms ihop till att endast omfatta 2/3 av sektion 
G, därtill hamnar anläggningar i sektionerna D och E i hennes system i den äldre perioden 550-600.
Det råder således här både en skev fördelning i den korokronologiska utvecklingen och i den 
demografiska strukturen. 
   I Nermans system omfattar period 600-700 – på samma sätt som i Høilund-Nielsens system – 
hela sträckningen mellan sektion B och G. Nerman placerad dock inga anläggningar i sektion D och 
E till den äldre perioden 550-600. Den demografiska problematiken kompenseras hos Nerman 
genom att perioden 700-800 sträcker sig från mitten av sektion F ner till början av sektion I och 
därmed innefattar stora delar vikingatiden. Det blir således här påtagligt att inget av system är 
tillförlitligt när de prövas gentemot en annan dateringsmetod. 
   Märit Gaimster som studerat E-brakteaterna, har föreslagit att fördelningen för vendeltiden istället 
borde definierats av ett etablerande skede fram till sektion E (det vill säga sektion A-D utgör 
perioden fram till år 600), hon menar vidare att sektion E utgör det huvudsakliga 600-talet medan 
sektion F i huvudsak utgör 700-talet (Gaimster 1998:182ff). Det här passar också med Stenbergers 
ursprungliga tolkning där sektion G och början av sektion H utgör övergången från vendeltid till 
vikingatid (Stenberger 1962:75f). Thunmark-Nylén har dock menat – stödd av Anders Carlssons 
demografiska beräkning (se Carlsson, A. 1983:32f, Thunmark-Nylén 1995b:552) – att fördelning av 
anläggningar mellan vendeltiden och vikingatiden ger en alldeles för stor övervikt för vendeltiden 
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och att man därmed bör flytta tillbaka övergången redan till sektion F (Thunmark-Nylén 1995b:552 
och 570ff). Det här innebär att sektion F; i Høilund-Nielsens och Nermans system tillhör 600-talet, i 
Gaimsters och Stenbergers system utgör 700-talet och i Thunmark-Nyléns tolkning 800-talet. Det 
kan således knappast påstås att det föreligger någon enighet i diskussionen. Det går dock att reda 
upp lite i den här oredan om man synar den dokumentation som finns. 

  Fig. 3:3. Översikt korokronologisk datering av Ire-gravfältet. KHN – Høilund-Nielsen (1999), Gaimster – (1998),  
Nerman – (1975), LTN – Thunmark-Nylén (1995b, 2006b:600ff). Samt inträde för gripdjursornamentik, ringspännen 
och gropornamentik. Grafik: VNLM, gravfältskarta efter Thunmark-Nylén (2006b:601)

3.1.5 Vendeltid 

Thunmark-Nyléns tidiga placering av vikingatidens början baserar sig delvis på Carlssons 
beräkningar av det ojämna förhållandet mellan vendel- och vikingatids anläggningar på Ire-
gravfältet (se Carlsson, A. 1983:32f, Thunmark-Nylén 1995b:552). I Carlssons beräkning blir 
förhållandet mellan de två perioderna, att vendeltiden har mer än 4 gånger så många anläggningar 
som vikingatiden och därmed har man antingen en dateringsproblematik eller en demografisk 
förändring mellan vendel- och vikingatid (Carlsson, A. 1983:32f). Det ska dock poängteras att 
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Carlssons beräkningar är hypotetiska. Någon komplett genomgång av materialet har Carlsson inte 
gjort, därtill diskuteras inte huruvida varje brandgravsanläggning verkligen kan sägas utgöra en 
individuell grav. I Carlssons beräkningar tar han inte heller hänsyn till att de nordligaste delarna av 
gravfältet består av anläggningar som är tidigare än vendeltiden. I den demografiska avläsning som 
gjorts av kvinnogravarna på Ire-gravfältet utifrån Appendix A för den här studien, kan ingen 
statistiskt säkerställd skillnad mellan epokerna påvisas (se vidare kap. 4.2.2). I det här 
sammanhanget är det också av betydelse att påpeka att den underrepresentation som den tidiga 
vikingatiden har i förhållande till perioden från 900-talet och framåt i det gotländska materialet är 
till stor del en konsekvens av de arkeologiska underökningarnas korologi. Den väldigt ojämna 
fördelningen mellan antalet utgrävda gravar som kan ses i Appendix A, där perioderna 900-1000 
och 1000-1100 har omkring 3-4 gånger så många gravar som perioden 800-900, måste förstås 
gentemot var utgrävningarna företagits. De stora utgrävningar som skett vid Barshalder, Kopparsvik 
och Havor exempelvis består uteslutande av material från de senare delarna av vikingatiden. 
Undersökningarna av Ire-gravfältet är av samma storlek, men här finns hela den kronologiska 
sekvensen representerad. I Ire-materialet förekommer således inte denna underrepresentation av den 
tidiga vikingatiden som finns på exempelvis Barshalder-gravfältet. Det föreligger alltså inget 
legitimt demografisk argument för att flytta tillbaka Stenbergers ursprungliga korologiska definition 
av övergången mellan vendel- och vikingatid.   
   Thunmark-Nyléns slutsatser bygger dock inte bara på det demografiska elementet, utan också på 
analysen av 14C-prover. I det här fallet rör det sig framförallt om ett prov från grav SHM 20550:159 
(GG 59) som ligger i slutet av sektion F och som av Nerman daterats till ca 650-700. 14C-provet från 
graven gav resultatet 796-1164, således verkar det på provet vara tal om en datering till vikingatiden 
snarare än 600-talets slut (se Thunmark-Nylén 1995b:602f). Det här ett mycket intressant resultat 
eftersom själva fyndmaterialet, dess stilistiska utformning och sammansättning helt och hållet 
utesluter en datering till mitten eller ens början av vikingatiden. Det är tal om en uppsättning av 
vendeltidstyp. Vilket gör att man här verkligen måste ifrågasätta hur pass tillförlitligt resultatet av 
provet verkligen är, det är inte alls ovanligt att 14C-prover ger felaktiga resultat och metoden är 
känslig för skillnader i miljö och material (för diskussion kring 14C-provers tillförlitlighet se ex. 
Kyhlberg 1980a:4ff, Petré 1984c:123ff, Siven 2005, 2009, Holm 2006, 2009, Roslund 2001, 
Walaker Nordeide & Gulliksen 2007). Således kan inte ett enda 14C-prov ge ett tillförlitligt resultat, 
utan resultatet måste komplementeras med flera prover och prövas gentemot andra metoder. I det 
här fallet så har så också ett senare prov tagits från graven, denna gången från kamfragment och gav 
då det mer troliga resultatet 650-810 (se Thunmark-Nylén 2006b:684).  
   14C-prov finns också från den i korologin närbelägna graven SHM 20826:351, som här gav 
resultatet 660-870 (Thunmark-Nylén 2007:361), alltså är en datering mot 700-talets mitt trolig i 
detta fall. Från grav SHM 20826:370 (GG 88) beläggen i mitten av sektion G återfinns också ett 
14C-prov som här har gett resultatet 725-875 (Thunmark-Nylén 1995b:602). Den här graven är 
antagligen den mest frekvent daterade vikingatidsgraven i det gotländska materialet och utgör en 
mycket god riktpunkt för övergången mellan vendel- och vikingatid. 
   Graven har av Stenberger genom den korologiska positionen placerats till övergången mellan 
vendel- och vikingatid (Stenberger 1962:29 och 95). En liknande position har den i Nermans system 
(Period VII:5 (1975:142f)). Høilund-Nielsen placerar den i sin omarbetning av Nermans system till 
den första halvan av 700-talet (Høilund-Nielsen 1999:180). 14C-provet från graven ger som sagt ca 
725-875, vilket också det är indikation på övergångsperioden med en dragning mot den tidiga 
vikingatiden. 14C-provet är taget på kammen i graven som av Tempel är daterad till slutet av 700-
talet (1969:169). Thunmark-Nylén har genom komparativa studier gentemot Birka-materialet 
(Ambrosiani, K. 1981) placerat kamtypen till mitten av 800-talet (1991a, 2006a:259 och 
2000a:426). Pärluppsättningen i graven är av Johan Callmer daterad till ca 845-860 (1977:140). I 
gravuppsättningen återfinns också två djurhuvudformiga spännen av Carlssons typ 3.3, daterad till 
800-talet (1983:73 och 162) och ett dosformigt spänne tillhörande Thunmark-Nyléns tidigaste 
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vikingatidsfas ca 800-850 (1983a:101ff, 140). Såväl Carlsson som Thunmark-Nylén har också 
oberoende av varandra gett dateringsförslag för graven till ca 850 (Carlsson, A. 1983:102ff). 
Stilistisk så är den här graven den första på Ire-gravfältet som har artefakter med 
gripdjursornamentik (Broa/Oseberg-stil). Gripdjursornamentik är vanligtvis använd som ett sätt att 
karaktärisera 800-talet (se Rundkvist 2003a:75 m.fl.). Det här stödjer sig förutom stilistiska 
seriationer också på dendrokronologiska dateringar från Hedeby och Osebergsskeppet med 
dateringar till ca 790-840 (se Thunmark-Nylén 2007:361f, Rundkvist 2003a:75, Skibsted-Klæsøe 
2002:83ff, Bonde 1993, 2010, för diskussion kring metodik och tillförlitligheten hos 
dendrokronologi se Axelson 2007, Bråthen 1998, Lagerlöf 1997, Bartholin 1998, Hauglid 1998 m. 
fl.). Gripdjursornamentik återfinns också på det kedjegarnityr som finns i gravinventarierna – 
kedjegarnityret är framförallt en vendeltidsartefakt som i väldigt sparsam mängd förekommer på 
900-talet. Graven innehåller också en del vendeltidsartefakter så som E-brakteater (ca 600-900 (se 
Gaimster 1998:192 ff)) och den uppsättning av fiskhuvudformiga hängen som återfinns är av en typ 
i huvudsak tillhörande 700-talet (se 3.2.1), men det ska påpekas att kraguppsättningen av 
fiskhuvudformiga hängen här är utsatt för kraftigt slitage (se Thunmark-Nylén 2000a:426). Det bör 
således i det här fallet kunna sägas att en datering till 800-talet och då troligen till den första delen 
av perioden är så säker som det överhuvudtaget med tillgängliga metoder är möjligt att uppnå 
(diskussion om datering med liknande resultat finns också i Arbman 1937:126f, Melander 2013:78 
och Gaimster 1998:175ff).

Fig. 3:4. Spridningskarta för inom detta arbete daterade gravar med fiskhuvudformiga hängen på Ire-gravfältet.  
Nummer anger katalognummer. Grafik: VNLM, gravfältskarta efter Thunmark-Nylén (2006b:601)
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   Gravens korologiska position bör ses som minst 2-3 generationer yngre än grav 351 vilket också 
stöds av 14C-proverna. Det här gör att grav 159 som är placerad mellan de två anläggningar bör i 
motsättning till 14C-provet dateras till 700-talet, vilket också stöds av fyndmaterialet. Att den 
återfinns i Nermans system redan vid slutet av 600-talet är således ett tydligt exempel på att 
Nermans kronologi är ofullständig. Den väldigt tidiga dateringen i Høilund-Nielsens kronologi för 
GG 88 (Ire grav 370) visar också på otillförlitligheten i hennes system, med alldeles för tidiga 
dateringar. Att GG 88 är den första anläggningen på Ire-gravfältet där gripdjursornamentik finns 
representerad är också en tydlig indikation om att övergången mellan vendeltiden och vikingatiden 
sker först i sektion G och att den så omtvistade sektion F därmed utgör gravläggningar som tillhör 
700-talet, vilket kan stödjas såväl genom resultaten från 14C-prover som på typologiska grunder. 

3.1.6 Vikingatiden  

GG 88 (grav 370) är en skelettgrav, där den döde har placerats med huvudet i norr. Det här är också 
en företeelse som kan inordnas i det kronologiska systemet (även om det här bör påpekas att sådan 
aspekter som kön och ålder måste systematiskt behandlas innan denna metod kan sägas vara 
fullgod). I det gotländska gravmaterialet är orientering av skeletten med huvudet i norr och fötterna 
i söder eller varianter på detta dominerande under de perioder när brandgravskicket utgör det 
huvudsakligt gravskicket (ca 87% av de vendeltida gravarna har orienteringen N-S medan endast ca 
1% har S-N (Dahlberg 1989:28)). Vid övergången till 900-talet sker dock en förändring i den här 
praktiken som innebär att det istället blir vanligt med orienteringar där skeletten ligger med huvudet 
i söder. Vid slutfasen av vikingatiden, i samband med det som tolkas som kristna begravningar, blir 
gravläggningar där den döde placerats med huvudet i V dominerande. Det här innebär alltså att 
placeringen av huvudet i skelettgravar också ger en fingervisning om gravläggningens kronologiska 
position. För Ire-gravfältet är det framförallt i sektion I och sektion J som man kan se en dominans 
för skelettgravar med S-N orientering.    

Period Antal 
gravar

N-S* % S-N** % O-V % V-O %

800-900 12 10 83 2 17 0 0 0 0
900-1000 98 27 28 63 64 1 1 7 7
1000-1100 157 11 7 127 81 4 2 15 10
1100-1200 36 3 8 7 20 0 0 26 72
Tabell 3:1. Orientering skelettgravar (huvud-fot) och procentuell fördelning av orienteringar. * N-S (inkl. NO-SV, NV-

SO, NNO-SSV, NNV-SSO, VNV-OSO, ONO-VNV). ** S-N (inkl. SO-NV, SV-NO, SSO-NNV, SSV-NNO, VSV-ONO, OSO-
VNV) – (se också Herschend 1988, Lindström 1997 för kritik kring förenklingar av orienteringar, samt Dahlberg 
1989:41f, Gräslund 1980:46ff, Randsborg & Nybo 1984 kring tolkning av orienteringar). Sammanställning från 

Appendix A. 

   
   Som kronologisk aspekt finns också skiftet från brandgravskick till skelettgravskick. Övergången 
mellan de två sker på Ire-gravfältet först i sektion H. Det är också i denna sektion som ringspännen 
börjar dyka upp i gravmaterialet. Ringspännen är en väldokumenterad vikingatidsartefakt och i de 
seriationer som gjorts så har inget exemplar av den här artefaktstypen med säkerhet kunnat placeras 
till 800-talet (se Thunmark-Nylén 2006a:96ff, Carlsson, A. 1988, se också Gustin 2004). Det är 
därmed sannolikt att övergången mellan 800-talet och 900-talet sker först i sektion H och att sektion 
I utgör det huvudsakliga 900-talet. Något som också stöds av att den till framförallt 1000-talet 
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tillhörande gropornamentiken – på exempelvis spännen – väldigt sparsamt förekommer på Ire-
gravfältet och då först etableras i sektion J.   

Period Antal gravar Antal 
Skelettgravar

Procentuell 
fördelning

Antal 
brandgravar

Procentuell 
fördelning

550-600 31 13 42 18 58
600-700 85 15 18 70 82
700-800 47 9 19 38 81
800-900 48 16 33 32 67
900-1000 132 115 87 17 13
1000-1100 194 186 96 8 4
1100-1200 45 42 93 3 7
Tabell 3:2. Relation mellan skelettgravar och brandgravar 550-1200 e. Kr. Sammanställning från Appendix A. Notera 

här att antalet skelettgravar sannolikt är överrepresenterat i perioden 550-600 och antalet brandgravar är 
överrepresenterat i perioden 1100-1200 (sammanställningen inkluderar exempelvis inte tidiga kyrkogårdar utan 

fyndmaterial av vikingatidstyp). Sammanställning från Appendix A 

   Den sista fasen av vikingatiden saknas dock från Ire-gravfältet, detta dels på grund av ingrepp i 
modern tid (åkerbruk, grustag o. s. v.), men den sista sektion är också utsatt för plundring – vilket 
knappt förekommer i de äldre delarna av gravfältet. Just att denna sektion är plundrad kan också det 
ses som ett kronologiskt indicium, eftersom det i första hand är skeletten som plundrarna varit ute 
efter, vilket gör det troligt att plundringen skett redan under förhistorisk tid och då möjligen med 
syftet att flytta de döda till vigd jord (Thunmark-Nylén 1995b:574), något som då skett någonstans 
runt 1100-talets början eller möjligen slutet av 1000-talet. 
   Slutfasen av vikingatiden på Gotland saknas därmed från Ire-gravfältet varpå man i de 
kronologiska studier som gjorts här har valt att plocka in material från kyrkogårdar för att täcka 
denna lucka (se Carlsson, A. 1983, 1988, Thunmark-Nylén 1983a, 1991b, 1995-2006). Det har 
resulterat i något av en dispyt angående när vikingatiden verkligen tar slut. Carlsson och sedermera 
Rundkvist har menat att vikingatiden på sin höjd sträcker sig till mitten av 1100-talet, medan 
Thunmark-Nylén velat inkludera perioden fram till år 1200 (se Thunmark-Nylén 1991a, 2006a-b, 
Carlsson, A. 1983, 1988, 1993, Rundkvist 2003a:75ff). Den här dispyten bottnar i första hand i en 
fråga om det är den typologiska eller den sociala definition som ska ha företräde vid placeringen av 
vikingatidens slut. I det här fallet har Thunmark-Nylén inte lyckats artikulerar huvudkonceptet i sitt 
resonemang (se exempelvis 1991a:109f), vilket gör att hennes slutsats framstår något överdriven i 
förhållande till Carlssons. Om man däremot istället för att använda sig av en typologisk definition 
väljer en definition baserad på sociala praktiker för den materiella kulturen så är Thunmark-Nyléns 
avgränsning mer tilltalande och ger en vidare förståelse av perioden (se vidare kap. 5 och 6). 

3.1.7 Sammanfattning del 3.1

För att då sammanfatta den kronologiska struktur som här nyttjats för datering så gäller följande; 

1. Inget av de tidigare system som använts för kronologisering av vendeltiden kan sägas vara 
tillförlitliga – undantaget här är de modifieringar som gjorts av Runkvist när det kommer till 
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fyndposter från Barshalder-gravfältet. Datering har således för perioden fått genomföras 
med varsamhet i varje enskilt fall och med källkritisk diskussion gentemot Nerman och 
Høilund-Nielsens system utifrån den tveksamhetsgrund som presenterats ovan.

2. När de kommer till Ire-gravfältet har den korokronologiska aspekten kunnat användas som 
komparativ-metod. Utgångspunkt här har varit en huvudsaklig fördelning av sektionerna 
enligt följande; Sektion A- huvudsak folkvandringstid, Sektion B – huvudsak 500-tal + 
enstaka 600-tals gravar, Sektion C-D – 500-tal men i huvudsak 600-tal, sektion E – i 
huvudsak 600-tal, sektion F – i huvudsak 700-tal, sektion G – 700/800-tal, sektion H – 
800/900-tal, sektion I – i huvudsak 900-tal, sektion J – i huvudsak 1000-tal. 

3. Vikingatids dateringar har hanterats utifrån artefaktskronologier (Thunmark Nylén 1983a, 
1991a, 1995-2006, Carlsson, A. 1983, 1988, Tempel 1969), stilistiska aspekter samt 
skelettgravsorienteringar. Ire-materialet har också kunnat hanteras utifrån korokronologisk-
metod. Hänsyn har också tagits till anmärkningar om slitage och fyndkombinationernas 
sammansättning. 

   Dateringarna för posterna i katalog GG resulteras således i att de flesta av de 156 posterna gått att 
datera, för att skapa mjukare övergångar mellan perioder har ett system här används med 
indelningar i huvudperioder och subperioder – där perioderna gjorts med 100 års intervaller (600-
700, 700-800 o. s. v. för huvudperioder och 650-750, 750-850 o. s. v. för subperioder). 
   20 utav posterna har inte gått att ge dateringar för. Det rör sig här i första hand om gravar som 
upptagits genom jordbruksarbete eller i form av gravplundring där samband mellan artefakter inte 
kunnat bestämmas. I enstaka fall rör det sig om fynd från arkeologiska undersökningar där dock 
plundring, omrörning eller andra omständigheter inte tillåtit kontextualisering. I ett av dessa fall GG 
35 är en tidig vikingatidsdatering trolig, men kan inte med säkerhet vederläggas. 
   Två poster har inte kunnat bestämmas närmare än till vendeltiden, det rör sig om ett lösfynd och 
en anläggningen där materialet varken kunnat studeras fysisk eller genom inventering, vilket 
inneburit att närmare datering än så inte kunnat genomföras (det rör posterna GG 18 och 156). Till 
dessa bör också GG 94 och 95 läggas som på grund av begränsat fyndmaterial inte kan placeras 
närmare än vendeltid. 
   Tre poster (GG 42, 43, 46 samtliga Broa, Halla sn) kan inte närmare placeras än vikingatid (ca 
700-1000), de fiskhuvudformiga hängen hör i samtliga fall typologiskt till 800-talet, men något 
sådant går i att belägga utifrån kontexterna, det rör sig här om ett lösfynd och två gravanläggningar 
med multipla och omrörda depositioner. 
   Nio poster har inte ansetts ha tillräckligt underlag för annan datering än övergången mellan vendel 
och vikingatid ca 700-900. 
   En post (GG 124) hör antagligen till den tidiga vikingatiden men är inlämnat som lösfynd och kan 
inte med säkerhet dateras. 
   Tre poster med hängen av typ C har inte kunnat dateras då två är lösfynd (GG 146 och 147) och 
den tredje utsatt för kraftig plundring (GG 148). Dessa poster ska dock med största sannolik 
placeras i perioden 900-1100 och vad det gäller GG 146 och 147 så är antagligen 1000-1100 det 
sannolika, men detta kan inte på grund av omständigheterna befästas. 
   Bland de till perioder daterad posterna är fördelning enligt följande: 

Period Antal gravar
600-700 40
650-750 22
700-800 17
750-850 10
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800-900 11
900-1000 9
1000-1100 3

Tabell 3:3. Kronologisk fördelning av daterade gravar i katalog GG        

   Datering av gravfynd utanför Gotland har gjorts utifrån varje specifikt fall och genom diskussion 
till publicerade förslag samt i jämförelse med det gotländska materialet. För datering av poster i 
katalog GDLF se vidare kap. 3.2.2 och kap. 5.  

3.2 ”Even dwarfs started small” – typologi

De fiskhuvudformiga hängena kan övergripande delas in i tre huvudgrupper. Grupp A består av 
hängen som är tillverkade av tunt bronsbleck och ornerade med parallellinjeornamentik och 
punktcirkelornament (”ögonsirater”). Grupp B består av gjutna bronshängen, som i de flesta fall 
förgyllts och belagts med silverdetaljer. Dessa hängen är också ornerade med djurornamentik i 
Jellingstil och silverdetaljerna har ornament i nielloteknik. Grupp C är en mindre grupp som består 
av hängen tillverkade i bärnsten. 

3.2.1 Typologisering av grupp A – bronsbleckshängen  

Typologisk seriation av fiskhuvudformiga hängen av bronsbleckstyp har tidigare genomförts i 
enklare varianter av Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) och Thunmark-Nylén (1998, 
2006a).
   Birger Nerman (1969a, 1975) gjorde en indelning med 31 olika typavbildningar, fördelade till 
Nermans vendeltidsperioder i första hand efter storlek, men utan vidare definition än att hängena 
blir ”größer” än föregående period (se Nerman 1975:40, 55f, 68 och 79). Det här ingen funktionell 
indelning eftersom det i de flesta fall endast är tal om enskilda hängen i varje typ, det rör sig här 
alltså snarare om varianter, än egna typer. Därtill återfinns problematiken med fördelningen till 
Nermans perioder, vars brist på tillförlitlighet redan diskuterats (se kap. 3.1).  
   Thunmark-Nyléns typologi har tagit fast på den här problematiken och buntar kort och gott ihop 
alla bronsbleckshängen till en och samma typ, benämnd typ 1 (2006a:198f). Det här ska dock 
förstås utifrån det faktum att Thunmark-Nylén bara behandlar vikingatiden och bronsblecktypens 
frekvens under vikingatiden är begränsad. Definitionen för typen görs således i första hand i 
kontrast till den gjutna, djurornamentiksdekorerade typ 2. Någon indelning mellan de olika 
formerna av hängen av bronsbleck gör Thunmark-Nylén inte, annat än genom en delning mellan 
vendel- och vikingatid vid hängen vars längd uppgår till 30 mm eller mera. Där de större hängena 
placeras till vikingatiden och de mindre till vendeltiden (se Ibid. s. 199). Det är således inte tal om 
någon speciellt djupgående indelning.  
   Høilund-Nielsen har också gjort en smärre typologisk indelning, denna helt utifrån längdmått på 
hängen. Där hennes kategorisering gjorts i tre kategori; S2g1 motsvarande hängen mindre än 20 
mm, S2g2 motsvarande hängen 20-30 mm och S2g3 motsvarande hängen större än 30 mm (se 
Rundkvist 2003a:61 och Høilund-Nielsen 1999:179). Den här indelningen är i första hand ämnad 
för att diskutera vendeltiden och den sista typen S2g3 sammanfaller också med Thunmark-Nyléns 
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delning av vendeltids- respektive vikingatidshängen (jfr. Rundkvist 2003a:61). 
   Ingen av dessa indelningar är tillräckligt distinkt för att fullt ut kunna behandla materialkategori, 
varpå det för undersökning har varit nödvändigt att utveckla en egen typologi. Denna är i första 
hand baserad på bedömningar från de tidigare seriationerna och har gjorts på 64 poster i katalog GG 
och katalog GDLF med definierbara hängen (sammanlagt ca 437 hängen, ca 1/3 av det totala 
materialet) (se Appendix B). Typologins relevans har sedan prövats genom direkta materialstudier 
av tidigare opublicerade fynd (GG 1, 2, 128, 143-144, 156) samt katalogposterna GG 65, 91, 129-
135 och 154-156 (sammanlagt ca 105 hängen). Relevansen är också prövad gentemot avbildningar 
av fynd utanför Gotland.  

3.2.1.1 Seriation av bronsbleckshängen

Tre kategorier för typologin har uppställts utifrån de tidigare seriationerna och materialet; 

1. längd (som tidigare visats sig betydande hos såväl Nerman som Høilund-Nielsen och 
Thunmark-Nylén),

2. Ornamentik 
3. Antalet upphängningshål som hänget försetts med (presenteras inte i text av Nerman, men 

från avbildningarnas utformning är det påtagligt att Nerman betonar betydelse av denna 
aspekt). 

   I sammanställningen (se Appendix B) kan 17 fynd knytas till Nermans fig. 1012 (se 1969a), 
samtliga med ett upphängningshål, linjeornamentik, längdmått under 20 mm och alla från gravar 
daterade till perioden 600-700. Ett fynd kan härledas till Nermans fig. 1014 (se Ibid.) bestående av 
två hängen, 16 respektive 18 mm långa och i övrigt överensstämmande med Nermans fig. 1012. 
Båda typerna inkluderas i Nermans period VII:2 och tillhör Høilund-Nielsens S2g1 (placerad till 
Høilund-Nielsens fas VII:B (600-700) (se Høilund-Nielsen 1999:179 och 189)). Nio fynd tillhör 
Nermans fig. 1493, ett fynd fig. 1495 och ett fynd fig. 1496 (se 1969a). Samtliga dessa visar upp 
liknande karakteristik som fig. 1012 och 1014, med linjeornamentik och ett upphängningshål, de 
flesta placerar sig också under 20 mm i längdskalan. Undantagen utgörs av två poster av fig. 1493, 
det ena med en längd på 23 mm och det andra ett fragmentariskt hängen med en längd ca 24-26 
mm. Därtill kommer de två posterna av fig. 1495 och 1496 med en längd på 27-29 mm. Dessa fyra 
poster är de enda i sammanställningen som stämmer överens med Høilund-Nielsens S2g2 (endast 9 
av 142 poster i GG går att knyta till Høilund-Nielsens S2g2), det är därmed tveksamt om hängen 
mellan 20 och 30 mm verkligen kan sägas utgöra en egen typ. I närapå samtliga fall 
överensstämmer dateringarna med perioden 600-700 (också Høilund-Nielsen placerar S2g2 till 
perioden 600-700 (Høilund-Nielsen 1999:179 och 189)), undantagen är daterade i subperioden 650-
750, det vill säga med en betoning mot 700-talet. Dessa fem poster (se GG 14, 16, 20, 26 och 98) 
utgör dock alla utom GG 20 problematiska dateringar då GG 14 och 16 är fynd gjorda i samband 
jordbruksarbete, GG 26 är från en arkeologisk undersökning men kommer från en plundrad grav 
och GG 98 kommer från ett fynd som uppenbarligen gjorts genom omfattande gravplundring, 
därmed går GG 98 inte att tidsbestämma. Det blir således bland hängen med ett upphängningshål, 
linjeornamentik och en längd upp till 29 mm endast en post (GG 20) där en datering senare än 700 
är möjlig och därtill en post (GG 98) som är något osäker. 
   I sammanställningen återfinns 23 poster med ornamentik avvikande från ovan presenterade fynd, 
dessa utgörs av hängen med både linjeornamentik och ”ögonsirater”. Samtliga dessa hängen har en 
längd som är 30 mm eller mer och sammanfaller med Høilund-Nielsens typ S2g3 och Thunmark-
Nyléns vikingatidstyp (typ 1). Det finns således här både ett brott i ornamentiken och längdmåtten, 
vilket utgör skäl nog för att tillstå att dessa hängen utgör en egen typ (det är möjligt med tanke på 
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att fyndet GG 98 har hängen omfattande 28-29 mm som saknar ”ögonsirater”, att denna post 
representerar en övergångsfas). Antalet upphängningshål är för Nermans fig. 1497-98, 1904-1917, 
2239 och 2243 kvar vid ett enda. Dessa utgör 18 av de 23 posterna över 30 mm. Inget av hängena 
mäter över 38 mm. De återstående fem posterna tillhör Nermans fig. 2240-2242 och har alla en 
längd mellan 38 och 43 mm, dessa hängen har också gemensamt att de försetts med två 
upphängningshål och utgör därmed också ett brott mot övriga poster på tillräckligt många plan för 
att kunna bemärkas som en egen typ. Således går Høilund-Nielsens S2g3 och Thunmark-Nyléns typ 
1 att delas in i två olika typer. Dessa skiljer sig också något när det kommer till dateringarna. 
   För de något mindre hängena, placerar sig de flesta i perioderna 700-800 och 750-850, alltså en 
klar betoning på 700-talet. Avvikande från detta är GG 53 och 54 med dateringar till subperioden 
650-750, bägge dessa har dock positioner i Ire-korologin som gör dateringar till 700-talet möjliga 
(troligt för GG 53, medan föremålskombinationen i GG 54 mer talar om det sena 600-talet). 
Avvikande är också GG 88 som utan tvekan tillhör 800-talet, i detta fall är dock slitaget på hängena 
så pass betydande att deras tillverkning mycket väl kan ha skett under slutet av 700-talet. GG 114 
som inte tagits med i Appendix B bör också nämnas i detta sammanhang, eftersom den kraftigt 
avviker med en grav som inte bör dateras innan år 950, således långt ifrån resterande hängen i 
denna kategori. Det är dock också här tal om ett kraftigt slitet hänge och en väldigt märklig 
gravläggning (se GG 114 och där angiven litteratur), denna post får således betraktas som en 
anomali. 
   För de resterande fem posterna som tilldelats den längre typen med två upphängningshål ligger 
alla dateringar samlade mellan 700-900. Dateringar dock i fyra av fallen till perioden 750-850 samt 
800-900. Den enda som avviker från mönstret är GG 99 som kommer från ett fynd som av 
sammansättning att döma troligen är resultatet av gravplundring, vilket gör det svårt att hantera 
posten, men det är ändå troligt med tanke på att fyndet lämnats in samman med ett dosformigt 
spänne av 800-tals typ och ett djurhuvudformigt spänne av typ 2.1 (ca 725-800 i Anders Carlssons 
(1983:40ff) indelning), att man kan göra en 800-tals datering på detta fynd (se vidare GG 99). Den 
här typen av datering är också möjlig för andra fyndposter med hängen längre än 40 mm (GG 36, 
42, 46, 66 och 92). Gemensamt för samtliga dessa fynd är att det rör sig om enstaka hängen i 
anläggningarna och att datering till vikingatiden är troliga. Kraguppsättningar av denna större typ 
med två upphängningshål kan endast antas i två fall, det rör sig om GG 124 som är ett lösfynd där 
en 800-tals datering är trolig och GG 21 som är daterad till 900-talet. Denna större typ av hänge är 
också den typ som bortsett GG 114 förekommer i anläggningar med 900-tals dateringar (GG 101-
102).       
   Genom studien kan det således beläggas tre stycken undertyper till bronsblecksvarianten av 
fiskhuvudformiga hängen. En mindre typ A1a, som är under 30 mm, har linjeornamentik och ett 
upphängningshål. Denna typ återfinns i gravar tillhörande perioden 600-700 och i enstaka fall i 
gravar tillhörande subperioden 650-750. Det bör således kunna konstateras att denna typ 
huvudsakligen tillhör 600-talet. Den andra typen utgörs av en mellantyp, A1b, som är mellan 30 
och 40 mm stor, har linjeornamentik och ”ögonsirater”, men fortfarande endast ett 
upphängningshål. Mellantypens huvudsakliga period är 700-talet, men den återfinns också i början 
av 800-talet. Den sista typen är den största A1c, som är minst ca 40 mm (38 mm eller längre), har 
ornamentik liknande A1b men har försetts med två upphängningshål. Typens huvudperiod är mellan 
800-900 men den förekommer också i enstaka anläggningar under 900-talet. 
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Fig. 3:5. Typologiskfördelning av fiskhuvudformiga hängen av bronsbleck. Grafik: VNLM. Illustrationer: Caroline  
Ohlsson efter Nerman 1969a. 

   Vid testning av typologins relevans gentemot material från posterna GG 1, 2, 65, 91, 128-135, 
143-144 och 154-156, kunde inga avvikelser från den här föreslagna indelning konstateras. GG 1 
och 2 med dateringar till 800-talet innehåll fragment av större hängen med två upphängningshål. 
GG 128 också med en 800-tals datering innehöll hängen med två upphängningshål och en 
ursprunglig längd ca 42-45 mm, således i bägge fallen överensstämmande med typ A1c. GG 65 och 
91 med dateringar 650-750 samt 750-850 innehåll hängen överensstämmande med typ A1b. Fynden 
GG 143 och GG 144 innehåller båda två större uppsättningar av hängen med full överensstämmelse 
med typ A1b, bägge posterna kan daterats till 700-talet. 
   Materialet från Stenstugu Alskog sn (GG 129-135 och 154-156) är ett material som kan dateras 
till perioden ca 600-750 och här återfinns i de äldre anläggningarna hängena av typ A1a och de 
yngre anläggningarna hängen av A1b, intressant i detta fall är att man av storleken på 
bottenplattorna kan se att en del uppsättningar ursprungligen verkar ha kunnat inkludera både typ 
A1a och typ A1b hängen, gravmaterialet härifrån visar således på att det här rör sig om ett material 
som också tydligt täcker in den kronologiska övergången mellan typerna. I materialet finns också 
hängen som tillhör Høilund-Nielsens S2g2 som annars är mycket ovanliga i materialet. Det vill säga 
att ”samplingen” av materialet styrker utan anmärkningar typologins relevans.
   Inte heller genom komparativ jämförelse av typerna gentemot i Ire-gravfältets korokronologiska 
struktur kan någon påtaglig avvikelse från typologin påvisas. Typ A1a återfinns här sporadiskt från 
sektion B fram till första delen av sektion F, det vill säga framförallt 600-talet. Den på Ire-gravfältet 
dominanta typ A1b återfinns ifrån början av sektion F till slutet av sektion G/ början av sektion H, 
med enstaka fynd så sent som början av sektion I, det vill säga koncentrerat till 700-talet och början 
av 800-talet. Typ A1c förekommer endast i ett fåtal fall på Ire-gravfältet och dess är framförallt 
belägna i slutet av sektion G och i ett fall i slutet av sektion I, det vill säga primärt 800-talet. Endast 
den väldigt avvikande graven GG 74 på Ire-gravfältet kan dateras senare än slutet av 800-talet.       
   Några fynd av fiskhuvudformiga hängen från kyrkogårdar finns inte dokumenterade och på de 
framförallt till perioden 950-1100 daterbara, stora gravfältet Kopparsvik, återfinns endast ett enda 
fiskhuvudformigt hänge (GG 114). Det går således att definiera användningsperioden för 
fiskhuvudformiga hängen av typ A till perioden 600-900 e. Kr. Till detta kan läggas enstaka fynd av 
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”eftersläntrare” under 900-talet.  

Fig. 3:6. Spridningskarta antalet hängen respektive typologisk fördelning på Ire-gravfältet. Grafik: VNLM, 
gravfältskarta efter Thunmark-Nylén (2006b:601)

3.2.1.2 Spridningsbild och fördelning mellan typer 

Någon klar bild av spridningen eller fördelningen mellan typerna är svår att utläsa på grund av att så 
stor del av materialet är så pass fragmentariskt. Det som däremot är uppenbart är att den största 
typen A1c är betydligt mer ovanlig än de två mindre typerna. Av de i materialet definierade 
hängena kan ca 226 definieras till typen A1a, ca 396 till typ A1b och endast ca 62 till typ A1c. Att 
det förekommer fler fynd av typ A1b än A1a är dock på grund av färre skelettgravsfynd från 600-
talet och på grund av Ire-materialets omfattning inte ett förhållande som kan sägas vara statistiskt 
säkerställt. Däremot torde tendens att typ A1c är mer ovanlig kunna säkerställas, dels då de större 
hängena är lättare att definiera, men också typens sena inträde gör det troligt att den inte återfinns i 
samma omfattning som de mindre typerna.  
   Fiskhuvudformiga hängen av bronsbleckstyp återfinns från alla delar av Gotland utom Fårö. 
Däremot är majoriteten av fynden gjorda i kustsocknar. Frekvensen av hängesfynd är också mer 
framträdande på den östra sidan av ön, vilket dock i första hand har att göra med valet av 
utgrävningslokaler, samt mer omfattande plundring under den senare delen av 1800-talet. 
Av de fynd som gjorts utanför ön så rör det sig i första hand om fynd av typ A1a med endast 
enstaka fynd av hängen av typ A1b (UGLF 1, UGG 3). Inget fynd av typ A1c har kunnat 
dokumenteras. Fynden utanför ön kommer i första hand från gravläggningar i Mälardalen samt i 
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området runt Grobina i Lettland. Fynd av hängen har också kunnat dokumenteras från Uppåkra i 
Skåne, Alvastra i Östergötland och därtill finns noteringar om liknande fynd från Bornholm (se 
UGLF 7) och från Cambridgeshire i England (se UGG 12), dessa fynd har dock inte kunnat 
bekräftas. 

Fig. 3:7. Fyndlokaler för fiskhuvudformiga hängen av typ A. Grafik: VNLM

   
   Intressant är när det kommer till fynd utanför Gotland, att det som sagt främst rör sig om fynd av 
typ A1a från 600-talet. Det är med tanke på att delar av det som karaktäriseras som typiskt 
”gotländskt material”, under en period i början av 600-talet visar upp en ganska stor spridning i 
framförallt Östersjöområdet (jfr. material i ex. Nerman 1930, 1958a, Petré 1984a, 1984c, 1999, 
Bennett-Lagerlöf 1989, Kivikoski 1973 se också Arrhenius 1962:66). Spridningen är så pass 
omfattande att det verkar vara tal om en gemensam materiellkultur under perioden, något som den 
äldre forskningen tappat bort i vilja att tolka den här företeelse som ett bevis för en svensk eller i en 
del fall gotländsk kolonimakt under perioden (se framförallt Nerman 1923, 1930, 1931, 1932, 1948, 
1958a, se också Raudonikas 1930, Callmer 1980, Lehtosalo-Hilander 1983, Thunmark-Nylén 
1983d, Melnikova & Petrukhin 1991, Werbart 1996:201, 2007, Jansson 2000, Zocenko 2007, 
Thedéen 2012). Det här gör dock att man kan anta att det fiskhuvudformiga hänget som ursprunglig 
idé och form inte behöver vara en enkom gotländsk angelägenhet, utan att dess ursprung kan 
återfinnas i en mer kosmopolitisk östersjökultur. Av gravfynden av typ A1a kommer nästan 20% 
från anläggningar utanför Gotland. I det här sammanhanget är det intressant att en sällsynt variant 
av typ A1a, med korslag linjeornamentik över hängeskroppen, återfinns i tre fyndsammanhang, 
varav endast ett av fynden kommer från Gotland. Det rör sig här om fyra hängen i en 
kraguppsättning från Väskinde sn (se GG 118), ett hänge i en grav vid Grobina (se UGG 3) och 
åtminstone ett hänge som funnits vid metalldetektor undersökningar i Uppåkra (se UGLF 6). 
   Den här tendensen återfinns inte alls för typ A1b där bara ett utav 39 gravfynd kommer från en 
lokal utanför Gotland. Det rör sig om UGG 3 som kommer från ”det gotländska brandgravfältet” i 
Grobina. Det här hänget har inga ”ögonsirater” som annars är norm för typen, vilket skulle kunna 
vara en antydan om en brist på utbyte mellan det gotländska området och Grobina området. 
Eftersom det saknas dokumenterade fynd av typ A1c utanför Gotland (det är möjligt att UGG 10 
kan utgöra ett hänge av typ A1c) så förstärks bilden av att det fiskhuvudformiga hänget efterhand 
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allt mer kommit att bli en regional angelägenhet.  

3.2.2 Grupp B – gjutna bronshängen

Grupp B av fiskhuvudformiga hängen skiljer sig markant från grupp A. Till att börja med så har 
själva tillverkningstekniken förändras. Istället för den tunna bronsbleckstypen (A), har man här en 
mer bastant formgjuten hängestyp (fyndet GDLF 52 utgör möjligen en gjutformsmodell (se 
Gustafsson 2013a:82f)). Grupp B hängen är också dekorerade med djurornamentik i jellingstil och 
de flesta hängena visar spår av förgyllning. För delar av hängesmaterialet har också 
silverbeläggning med repbandsmotiv och djurmasker i nielloteknik försetts mynningen, botten och 
mittkorset. 
   Typologiskindelning av hängena har gjorts av Thunmark-Nylén (1998, 2006a:198ff). Någon 
revidering av Thunmark-Nyléns indelning har inte ansetts nödvändig och således är benämningarna 
inom detta arbete av typerna B1 och B2, motsvarande Thunmark-Nyléns typer 2a och 2b. 

Fig. 3:8. a) fiskhuvudformigt hänge av typ B1 (GDLF 34). b) fiskhuvudformigt hänge typ B2 (GDLF 57). Foto: VNLM 

3.2.2.1 Typ B1

Hängen i grupp B kan delas in i två huvudtyper – B1 och B2. Av dessa är typ B1 den mest 
frekventa, undersökningen omfattar 229 hängen av denna typ. Dessa hängen är i regel såväl 
förgyllda som försedda med silverbeläggning. Specifikt för typen, i jämförelse med typ B2, är ett 
accentuerat mittkors, som är dekorerat med repbandsornament i nielloteknik.  
   Hängenas längdfördelning är övergripande homogen mellan 47 och 51 mm (se fig.3:9), endast 
enstaka hängen (ex. GDLF 56 och 80) är något mindre – ner mot 40 mm. Ett undantag utgörs också 
av GDLF 11 med en längd på endast ca 20 mm, det här hänget är dock halvt, vilket förklarar 
avvikelsen. Den enhetliga utformningen av hängen och deras jämt fördelade längdmått är 
antagligen en antydan om en ganska begränsad produktion. Exempelvis kommer hela 101 utav de 
229 hängena från fyra depåfynd (GDLF 22, 31, 51 och 85). 
   Det enda hänge som klart avviker från utformningen av typ B1 är GDLF 33. Det här hänget är 
något längre (57 mm) än övriga hängen, men det är framförallt utformningen som är speciell. 
Hänget har försetts med ett silverbelagt ramverk längs kroppen (se fig.11:12). Eftersom det är 
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endast detta hänge som så tydligt avviker från de karaktäristiska dragen för B1-hängen, blir 
underlaget för att definiera en egen typ alldeles för begränsat. Således inkluderas GDLF 33 bland 
hängen av typ B1.      

Fig. 3:9. Längdfördelning för fiskhuvudformiga hängen av typ B1, diagrammet omfattar 204 av 229 kända hängen,  
sammanställning från katalog GDLF. Grafik: VNLM

3.2.2.2 Typ B2

Skillnaden mellan de två typerna av hängen i grupp B, är i första hand en konsekvens av 
silverbeläggningen på hängen av typ B1, som därmed fått högreliefplattor kring mynningen och 
botten. Silverbeläggningen innebär också att delningen mellan de övre och undre ornamentfälten, 
samt den vertikala delningen mellan ornamentfälten, utformats med ett mittkors i högrelief på typ 
B1, medan delningen av ornamentfälten sker vertikalt i planrelief för hängen av typ B2. För hängen 
av typ B2 är den horisontella delningen av ornamentfälten också den i högrelief, men här är det ett 
enkelt eller dubbelt band med geometriska ornament som skiljer de övre djuronamentiksfälten från 
de undre. Det skulle också kunna sägas att hängen av typ B2 är något ”rundare om höfterna” än 
hängen av typ B1, det vill säga mer koniskt utformade. 

Fig. 3:10.Längdmåttsfördelningen för fiskhuvudformiga hängen av typ B2, sammanställning från katalog GDLF, 
representativiteten är 44 av 45 kända exemplar. Grafik:VNLM 
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   Typ B2 är också betydligt mer ovanlig än B1, i sammanställning har inte fler än 45 exemplar 
kunnat dokumenteras. Av dessa kommer så många som 34 st från två depåfynd (GDLF 43 och 82-
83). Ytterligare 6 hängen av den här typen ingår i samma fyndgrupp och återfinns i Ashmolean 
museums samlingar. Dessa hängen kan mycket väl ursprungligen ha kommit från en depå, något 
som dock inte går att belägga, med tanke på de tvivelaktiga metoder som nyttjades för att 
införskaffa de objekt som återfinns i engelska museums samlingar (se Kidd & Thunmark-Nylén 
1990, Rundkvist 1995a, Äijä 1979:86ff). Det samma gäller fyndposten GDLF 89 som endast är ett 
halvt hänge och som utan tvekan kommer från en mer modern plundring (se vidare GDLF 89). 
Således har endast fem hängen funnits som enskilda lösfynd. Bland dessa finns GDLF 8 som 
hittades i en depå av ”skrotmetall” (se Zachrisson, I. 1962, 1973, se också Gustafsson 2013a, 
Nerman 1966). Därtill kommer lösfyndet GDLF 57 (fig. 3:8). GDLF 34 och 87 har av Thunmark-
Nylén noterats som hängen av typ B2 (2000c:1014f). Den här bedömningen har dock fått revideras 
i detta arbete. GDLF 34 (se fig 3:8.) är utan tvekan av typ B1 och den avbildning som återfinns i 
SHM:s inventariebilaga av hänget GDLF 87 föreställer också ett hänge av typ B1, detta hänge är 
också det enda sekundärhänge av typ B2 som kunnat dokumenterats, vilket också det får ses som ett 
indicium om att det rör sig om ett hänge av typ B1, således har varken GDLF 34 eller 87 här 
inkluderats i typ B2.  

Fig. 3:11. Det avvikande hänget GDLF 62 jämfört med mer ordinära typ B2-hänget GDLF 57. Foto: VNLM

   De sista två hängena är de som tydligast avviker från typens karaktäristiska drag. Det rör sig här 
om GDLF 62 och 90k. Det senare hänget har ingen mer specificerad fyndort än Gotland och är 
endast 43 mm stort, vilket avviker från den annars jämna fördelningen mellan 47 och 51 mm för 
hängen av typ B2 (se fig. 3:9). GDLF 62 kommer från Stenkyrka sn och har ett avvikande 
längdmått (endast 44 mm), men också utformandet av hänget har en något säregen struktur. Hänget 
har antagligen varit försett med silverbeläggning, vilket får ses som avvikande för typen. Mittkorset 
är dock inte utformat på samma sett som hos typ B1, utan det rör sig här om, en ursprunglig 
dubbelrad för horisontell delning av ornamentikfälten, vilket förekommer hos typ B2. Hänget 
verkar således utgöra något av en hybrid mellan de båda typerna. Om man utgår från att GDLF 52 
verkligen kan tolkas som en gjutmodell för tillverkning av fiskhuvudformiga hängen, är det också 
påtagligt att hängen inte gjorts primärt som typ B2 och sedan modellerats om vid 
silverbeläggningen till typ B1, utan att typerna framställts som två olika serier. Den korologiska 
fördelningen av hängen av typ B visar också en klar tendens till en nordlig orientering för hängen 
av typ B2. De sydligaste fynden av typ B2 är depåerna från Källunge och Västerhejde socknar vilka 
ligger i gränsområdet mellan mellersta och norra Gotland. Till detta kommer hänget från depån vid 
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Smiss, Eke sn, som dock på grund av kontexten, knappast kan ses som en indikation för spridning 
av typ B2 på den södra delen av ön. Typ B1 har en jämnare fördelning över ön, även om depåerna i 
det här fallet är lokaliserade till den södra och sydliga delen av mellersta Gotland. Att såväl det 
avvikande hänget GDLF 62 som gjutformsmodellen GDLF 52 har hittats på den norra delen av ön, 
kan därmed vara en antydan om att produktionen av hängen av typ B inletts och utvecklats på den 
norra sidan av Gotland. 

Fig. 3:12. Spridningskarta för fiskhuvudformiga hängen av typ B. Blå kvadrater – kraguppsättningar av typ B2, Blå 
trianglar – hängen av typ B2 enskilda fynd, Gula kvadrater – kraguppsättningar av typ B1, Gula cirklar – hängen av 

typ B1 enskilda fynd, Röda cirklar – sekundärhängen av typ B1. Svarta cirklar – osäkra. Grafik: VNLM 

3.2.2.3 Sekundärhängen 

Av de hängen av typ B1 som funnits utanför kraguppsättningar utgör majoriteten så kallade 
sekundärhängen (se vidare kap. 5.3.2). Dessa återfinns i fyra olika typer. Den vanligaste varianten 
är hängen som gjorts om till spännen genom att fästa samma två eller tre hängen. Det förekommer 
också sekundärhängen (spännen) som endast består av ett hänge som försetts med nålfäste. Det här 
gör att en stor del av fynden av enskilda hängen mycket väl kan ha utgjort sekundärhängen, men 
detta kan inte bestämmas utan att tydliga spår av bearbetning kan bekräftas. Därför har endast 
enskilda hängen som har tydliga spår av sekundärbruk benämnts som sekundärhängen. Sju sådan 
fall har kunnat konstateras i materialet, men mörkertalet är i det här fallet antagligen ganska högt. 
Den vanligaste typen av sekundärhängen som återfinns i materialet är sekundärhängen där två 
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hängen nitats ihop, dessa utgör 39 fyndposter således 78 av de 229 hängena av typ B1 (i fyra fall 
kan det inte avgöras om det rör sig om två eller tre hängen). Tre säkra fall av sekundärbruk där tre 
hängen fästs ihop återfinns i materialet, samtliga dessa kommer från socknar på den södra delen av 
ön (se GDLF 25, 35, 65). Således uppgår den totala mängden hängen som har spår av sekundärbruk 
till 94 st. Man kan här se att hängen av typ B1 återfinns i två huvudformer, dels i kraguppsättningar 
(101 hängen) och dels som sekundärhängen (94 hängen). Inget fall av sekundärhängen av typ B2 
har kunnat dokumenterats. Vilket då samman med den korologiska aspekten ger ytterligare en 
avvikelse mellan typerna B1 och B2. 
   Ett hänge GDLF 11 utgör också det en variant av sekundärhänge, i det här fallet är det dock inte 
tal om ett spänne, utan istället har den undre halvan av hänget försetts med en ögla och på så sätt 
utgör sekundärbruket av hänget här en annan form av hängsmycke. Något liknande är det möjligt att 
man kan se i GG 106, men det har inte inom ramarna för detta arbete kunnat beläggas.     

3.2.2.4 Datering för grupp B

Det är en något mardrömslik situation som föreligger när det kommer till dateringen av 
fiskhuvudformiga hängen i grupp B. Eftersom hängestypen inte med säkerhet kan knytas till någon 
gravläggning (se vidare kap. 5.1.1) och därtill har väldigt få hängen hittats under arkeologiska 
undersökningar där kontextualisering av kulturlager är möjlig, så finns det väldigt lite att gå på för 
dateringen. Dateringen har därmed fått ske utifrån de enstaka fall där kontextualisering är möjlig, 
genom fyndkombinationer, stilistisk definition och genom den koppling till myntfynd som finns hos 
hängesmaterialet (se vidare kap. 5.2). 
   Thunmark-Nylén har föreslagit på motivsgrunder att paralleller till dosformiga spännen från slutet 
av 800-talet finns (Thunmark-Nylén 1982a:64f). Ett sådant resonemang är dock väldigt 
problematiskt, eftersom motiv inom djurornamentiken används under väldigt långa perioder (ex. 
återfinns motivet på fiskhuvudformiga hängen av typ B redan under vendeltiden). Motiv ska inte 
heller användas vid stilistisk definition, utan stil ska definieras genom estetiskt utförande, kurvatur 
o. s. v. (se Almgren 1955, Malmer 1963, Neiß 2004:9f, Melander 2013:15). När det kommer till 
djurornamentiken på fiskhuvudformiga hängen av typ B så är den i det som kallas jellingstil. Denna 
stil placeras i regel till 900-talet (se ex. Åberg 1921, Skibsted-Klæsøe 2002) och har i det 
gotländska materialet en parallell till djurhuvudformiga spännen av Carlssons typ 6 (se Carlsson, A. 
1983:40ff) (se fig. 3:13), som är daterad till perioden 900-1100 (Ibid. s. 73). Vilket knappast ger 
någon särdeles findefinierad datering för hängen av typ B.  

Fig. 3:13. Djurornamentik på djurhuvudformigt spänne typ 6 och fiskhuvudformigt hänge (Grupp B). Observera ej  
skalenlig. Foto: Djurhuvudformigt spänne – SHM, Fiskhuvudformigt hänge – VNLM. 

   Utformningen av gjutformsmodellen GDLF 52 gör det tydligt att typ B1 varit ursprungligen 
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ämnad att ha silverbeläggning. Det här innebär således att företeelsen med silverbeläggning av 
artefakter, vilket inte förekommer på äldre typer av ex. djurhuvudformiga och dosformiga spännen, 
kan användas för datering. Företeelsen med silverbeläggning torde med ganska god säkerhet kunna 
dateras som tidigast till 900-talets början. Underlaget kommer här från en mindre sammanställning 
(se Appendix C) och bör betraktas med viss varsamhet, men ger ändå en tydlig bild av att 
fenomenet inte ska dateras tidigare än Carlssons Period C, d. v. s. tidigast från år 900. Det enda 
undantaget i sammanställningen är ett silverbelagt tungformigt hänge som förekommer i en 
brandgrav från Sandgårde i Sanda sn (SHM 22005:III). Den här graven skulle kunna placeras till 
800-talet. Det tungformiga hänget är av en typ som Thunmark-Nylén placerar till perioden 900-
1100 (Thunmark-Nylén 2000b:617 och 2006a:211). I graven återfinns också ett djurhuvudformigt 
spänne av Carlssons typ 2.6 (1983:173), typen är liknande Carlssons typ 3 (möjligtvis en 
parallellvariant eller en föregångare)), spännestypen dateras till 800-talet (Ibid. s. 73). Däremot så är 
spännet kraftigt slitet (Thunmark-Nylén 2000b:617), vilket antyder om att det har varit i bruk under 
flera generationer och därmed så är det troligt att den här graven inte ska placeras tidigare än början 
av 900-talet. Eftersom den är den enda graven i sammanställningen som antyder om något annat än 
en datering för silverbeläggningar till 900-talet, får det ses som att man med stor säkerhet kan 
konstatera att silverbeläggningar inte varit i bruk förrän 900-talet. Det innebär här att det inte är 
troligt att en datering av fiskhuvudformiga hängen i grupp B ska göras tidigare än 900-talets början. 
   Det förekommer ett samband mellan fynd av sekundärhängen/enskilda hängen och myntdepåer, 
det ska dock påpekas att när det kommer till lösfynd är detta sammanhang hypotetisk (se kap. 5.2 
och katalog GDLF). I de fall där depåer och hängesfynd kan kontextualiseras till samma område, 
finns inga indikationer på att hängen kan kombineras med myntfynd med tpq innan slutet av 890-
talet. Det ska också i det här sammanhanget påpekas att de årtal som finns på mynten inte anger 
något annat än det år som mynten präglats. I de omfattande diskussioner som förts om 
myntcirkulation, dess deponering och ekonomiska funktion i det gotländska området (se ex. 
Östergren 1989, Hatz 1974, Herschend 1979, Gustin 1998, Hävernick 1948, Malmer, M. 1973, 
Malmer, B. 1982, 1983, Lundström, L. 1973, Burström 1993, Carlsson, A. 1983, Sawyer 1982, 
1983, Jonsson, K. 1983, 2004, 2005, 2010, Rispling 2004, 2005, Hyenstrand 1985 m. fl.) har man 
dock sällan tagit fast på den diskrepans som förekommer mellan myntens präglingsår och de 
artefakter som mynten återfinns samman med – artefakterna visar här en tydlig tendens till att 
avsevärt skjuta fram dateringarna för depåerna (se ex. Huttu 2004, Thunmark-Nylén 1986:31f, 
Zerpe & Rispling 2005 se också diskussionen mellan Linder-Welin 1974 och Callmer 1976). Hela 
den här diskussionen är därmed i behov av en kraftig revidering och omanalys av fyndmaterialet, 
exempelvis dateras en del depåer till början av 800-talet (se ex. Östergren 1989) trots att det inte 
ansetts troligt att någon import av arabiskt silver skett till Skandinavien innan mitten/slutet av 800-
talet (se Ambrosiani, B. 2002:341f, Noonan 1998:321ff m. fl.). Man måste alltså vara väldigt 
försiktig när man använder sig av myntfynd vid dateringar.     
   I ett fåtal fall har hängen hittats samman med andra artefakter som kan ge indicier om vilken 
period hängena ska dateras till. Detta är dock inte alltid så lätt heller i detta fall att få några klara 
besked. Något som kan demonstreras av depån GDLF 82-83 med hängen av typ B2. I depån 
återfinns ett dosformigt spänne som av Thunmark-Nylén dateras till perioden ca 1000-1200 
(2000c:983, 2006a:86f). Men här finns också E-brakteater som tillhör perioden 600-900 och 
pärlspridare med utformning som mycket väl kan placera artefakterna till vendeltiden. Depån är 
funnen vid metalldetektorundersökning och utgrävd som preparat, vilket gör att man här kan 
konstatera att alla artefakterna förvarats i samma behållare (se Östergren 1982, 1985, 1989:160f, se 
också Burenhult 1984:169ff). Dateringen sträcker sig således här från kanske den allra tidigaste 
delen av 800-talet fram till början av 1000-talet. 
   Inte heller någon av de andra depåfynden ger några klara besked om dateringen. Depåerna GDLF 
31 och 43 innehåller också dosformiga spännen av liknande typer som GDLF 82-83. Dateringen för 
den här typen av spännen är något besvärlig då de likt de fiskhuvudformiga hängena av typ B inte 
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förekommer i gravmaterialet. Däremot så kan man bland kyrkogårdsfynden notera att dosformiga 
spännen är tämligen ovanliga, vilket gör att användningstiden för spännen i depåerna kan tas ner 
från ca 1000-1200 till ungefär 1000-1100, således kan man få en något bättre fingervisning om 
depåernas kronologi. Den lösfunna kraguppsättningen GDLF 85 är påträffad samman med ett antal 
arabiska mynt med tpq ca 934 och antyder här om en något äldre datering, till 900-talets mitt 
möjligtvis. Problemet här är att myntens datering måste förstås gentemot det faktum att dessa årtal 
egentligen inte sätter något annat än en äldre gräns för fyndet, därtill kan delar av fyndet inte ha 
upptäcks eller lämnats in, vilket gör att en datering i det här fallet är väldigt osäker. 
   Bland de lösfynd som gjorts samman med andra artefakt (framförallt dosformiga spännen, men 
också djurhuvudformiga spännen, ringspännen och en dräktnål – se GDLF 12, 13, 20, 32, 53, 57, 
61, 72, 79), så finns en tydlig tendens att det rör sig om artefakter från den senare delen av 
vikingatiden. Däremot kan ingen datering med säkerhet göras annat än att de flesta fynden, genom 
fyndkombinationerna, tycks tillhöra perioden efter år 1000, utan något mer definierat slutdatum än 
ca 1200. 
   Nio fyndposter är gjorda i samband med metalldetektorundersökningar av så kallade 
”skattfyndsplatser”. Slutdatum för de myntdepåer som hittats i samband med dessa undersökningar 
ligger mellan 911-1042, men det ska också förstås gentemot det faktum att dessa depåer blivit 
sönderplöjda, utspridda, och därmed inte är speciellt intakta15. 
   Endast en av dessa undersökningar har följts av en utgrävning (GDLF 52). I det här fallet kunde 
det konstateras att den byggnad där myntdepån (med tpq 1020) förvarades – genom 
dendrokronologiska prover – inte hade uppförts förrän ca 1050 (Carlsson, D. 2010). I det här fallet 
är det tal om ett verkstadshus (se Carlsson, D. & Jonsson, K. 2008, se också Gustafsson 2013a), 
vilket verkar utgör den troliga originalplatsen för hängesfyndet, som är den så kallade 
”gjutformsmodellen”. Det här skulle i sådana fall kunna tolkas som att produktionen av hängen av 
typ B1 skett så sent som mitten av 1000-talet, vilket är anmärkningsvärt sent. Inte minst eftersom 
sekundärbruket av hängen verkar infall ungefär vid denna period eller mot slutet av 1000-talet. 
Exempelvis har sekundärhänget GDLF 88e försetts med en redan innan appliceringen sliten nål 
med djurornamentik i Urnes-stil  (se Thunmark-Nylén 1982a:66). Det gör det troligt att detta hänge 
ingått i sin sekundära brukningsfas först vid slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet. 
   Den här bilden kan också bekräftas av det enda hängesfynd som är gjort i ett definierbart 
kulturlager. Det rör sig här om GDLF 46 som kommer från gårdskomplexet vid Burge i 
Lummelunda socken, som grävdes ut i omgångar under slutet av 1960-talet och större delen av 
1970-talet (se Nylén m. fl. 1969, men framförallt Thunmark (-Nylén) & Trotzig 1971, Thunmark (-
Nylén) 1972, 1973, 1974a, 1975, 1976, 1979a, 1979b, 1983b, Östergren 1989:125ff, se också 
Naelpa 1971, Hatz & Hatz 2001 och Myrberg 2008:242f). I det här fallet påträffades hänget i ett 
kulturlager som inte kan placeras tidigare än mitten av 1100-talet (se Thunmark & Trotzig 1971), 
bland annat samman med gotlandspräglade pfenningar (se Myrberg 2008:240f, 291). Vilket gör att 
man här faktiskt kan placera bruket av sekundärhängen till perioden omkring slutet av 1000-talet 
och vidare in i mitten av 1100-talet. Det får därmed ses som väldigt osannolikt att nya hängen skulle 
ha tillverkats senare än på sin höjd mitten av 1000-talet. Det här hjälper dock inte att precisera 
dateringen av grupp B närmare än övergripande till perioden 900-1200 e. Kr.  Det troliga är dock att 
det framförallt är perioden 950-1150 som är den huvudsakliga fasen och att sekundärbruket inletts i 

15 Silverdepåernas sammansättningar är tyvärr inte speciellt noggrant dokumenterade. Det har dock visat sig när detta 
skett, att det finns en betydande ordning, där mynt av olika typer, ålder och ursprung tydligt har separerats från 
varandra, de placeras helt enkelt i olika lager i behållarna med avsikt. Det här är tydligt exempelvis i den så kallade 
Mannegårde-skatten från Lye sn, där huvuddelen av depån bestod av gotlandspräglade 1100-tals mynt, men där det 
översta skiktet bestod av ”vikingatidsmaterial” i form av arabiska mynt och enstaka delar bitsilver (se Zerpe 1992, 
Myrberg 2008:242). Ett sådant här resultat finns också från det ännu opublicerade depåfyndet från Stale, Rone sn 
(resultat från inmättningar presenterade av Christoph Kilger 12/12-2012 Uppsala universitet). Det här göra att 
framtill dess att hela depån påträffats kan dateringen komma flyttas fram, de framförallt eftersom det i fallet med 
Mannegårde-skatten är de äldsta mynten som placerats överst i behållaren.  
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den senare delen av denna period. Någon kronologisk skillnad kan inte beläggas mellan typ B1 och 
typ B2, det verkar istället röra sig om en korologisk skillnad (se vidare kap. 5 för kronologisk 
diskussion utifrån användnings-/social praktik).  
  

3.2.3 Grupp C – bärnstensamuletter

Grupp C av fiskhuvudformiga hängen utgörs av en mindre grupp hängen utav bärnsten. Dessa är i 
regel försedda med upphängningshål och har de karaktäristiska drag som definierar det 
fiskhuvudformiga hänget. Det återfinns dock en stor variation i hur pass utvecklade dragen är för 
hängena inom gruppen, där en del hängen exempelvis har en mer trapetsoid form. Det här är en 
konsekvens av att hängen är utskurna ur större bärnstensstycken och att således råmaterialets form 
inverkat på den färdiga produkten (se Thunmark-Nylén 2006a:222f). 
   Hängestypen har tidigare dokumenterats av Thunmark-Nylén (Ibid.) men då under den något 
förvirrande benämningen ”fischschwanzförmige bernsteinamulett”. Det här är något olyckligt 
eftersom det dels separerar hängesgrupp C från grupp A och B, men också för att det i det 
vendeltida materialet redan återfinns en artefakt som går under benämningen fiskstjärtshänge. Det 
har föranlett att den här gruppen av bärnstensamuletter i denna undersökning också definieras till 
föremålskategorin fiskhuvudformiga hängen.     
   Det totala antalet hängen i gruppen är alldeles för begränsat för att typindelning skall vara 
relevant. I sammanställning har endast nio hängen kunnat inkluderas. Därtill kommer de av 
Thunmark-Nylén definierade (2000c:1018f) fynden SHM 5731, 20517:7a, 2976:198 och 4689 som 
inte inkluderats här. SHM 5731 utgörs inte av ett hänge utan av en mer ordinär bärnstenspärla. 
Fynden under inventarienummer SHM 20517:7a och 4689 visar inte tillräckliga karaktäristiska drag 
för att tas med här och fyndposten SHM 2976:198 kommer från en privatsamling – objektet har inte 
kunnat studeras och därför inte inkluderats, det vetenskapliga värdet i den här typen av fynd från 
privatsamlingar är dock väldigt begränsat. 
   De dokumenterade hängena mäter mellan 22 och 28 mm i de flesta fall, undantag från detta är det 
något mindre hänget GG 152 (18 mm), samt de större hängena GG 153 (32 mm) och GG 146 (hela 
57 mm), således ändå – bortsett GG 146 – en relativt sammanhållen grupp. 
   Amuletter av bärnsten finns i större delar av Östersjöområdet men den typ som det rör sig om här 
är en specifikt gotländsk angelägenhet (se Thunmark-Nylén 2006a:222f, se också Horn-Fugelsang 
1989, Trotzig 1969). Det är dock också en något förenklad bild. Av de dokumenterade fall som 
ingår i den här undersökningen kommer 6 st från Barshlader-gravfältet, 2 st är fynd från förstörda 
gravar vid Hemse annexhemman och det sista hänget kommer från en grav på Broa-gravfältet. Av 
de amuletter som inte inkluderats, men som återfinns i Thunmark-Nyléns sammanställning är det i 
två fall tal om hängen där man kan tala om likheter med grupp C, ett av fynden kommer från Broa-
gravfältet och det andra är ett lösfynd ifrån förstörda gravar vid Hemse annexhemman. Det kan 
således inte sägas att det finns mer än tre fyndlokaler för typen, varav Barshalder-gravfältet är den 
dominanta fyndplatsen. Samtliga fynd från Barshalder-gravfältet kommer också från samma sektion 
på gravfältet (Norrkvie) och befinner sig bara en knapp mil från det förstörda gravfältet vid Hemse 
Annexhemman16. Till detta ska också läggas att alla fyndposter kan dateras till en period från slutet 
av 900-talet till möjligen på sin höjd mitten av 1100-talet, således en period som inte kan sägas vara 
större än 150 år, men antagligen rör det sig snarare om ca 100 år (Trotzig menar att de kopparskålar 
som återfinns i flertalet gravar  samman med bärnstensamuletter (ex. GG 146, 147, 150 och 153) 
alla återfinns under en väldigt begränsad period ca 10-30 år (se Trotzig 1991a:137ff, se Rundkvist 
2003a:77f för kritik)). Det är alltså här tal om en lokalföreteelse under en begränsad tidsperiod.  

16 Kortare presentation av det förstörda gravfältet finns hos Trotzig (1991a:156f) och Thunmark-Nylén (1977, 1982b). 
Materialet från gravfältet är av senvikingatida typ och av fynden att döma så rör det sig om en ganska kort men 
intensiv användning av gravfältet. 

50



3.2.4 Sammanfattning typologisk diskussion 

De fiskhuvudformiga hängena kan som ovan demonstrerats delas in i tre huvudgrupper, där Grupp 
A och B vidare kan delas i tre respektive två olika typer. Grupp A delas således in i; typ A1a ( längd 
< 30 mm, linjeornamentik, 1 upphängningshål) med en huvudsaklig brukningsperiod ca 600-700, 
typ A1b (längd 30-40 mm, linjeornamentik och ögonsirater, 1 upphängningshål) med en 
huvudsaklig brukningsperiod ca 700-800(850) och typ A1c (längd > 40 mm , linjeornamentik och 
ögonsirater, 2 upphängningshål) med en huvudsaklig brukningsperiod ca 800-900. Grupp B delas in 
i typerna B1 (djurornamentik, accentuerat mittkors med repbandsornament, silverbeläggning och 
förgyllning) och B2 (djurornamentik, mittband med geometriska ornament, eventuell förgyllning) 
som inte kan kronologiskt definieras annat än 900-(950-1100)-1200. Grupp C utgörs av enstaka 
exemplar av hängen i bärnsten och tillhör perioden ca 975-1125. 
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4. Elden, jorden och döden 
Strukturell förståelse

Fig. 4:1. Fyndplatsen för GG 128 under utgrävning. Notera brandgravsdepositionen till vänster i bilden  
(stenpackningen vid måttstockens ände.) Foto: Arkeologisk undersökning vid Änge Buttle 2013
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4.1 Definition av användningspraktiker för typ A-hängen 

Med begreppet praktik åsyftas ett reproducerat handlingsmönster för social interaktion, en handling 
som upprepas i syftet att befästa den sociala strukturen och således definiera föreställningen om 
”verkligheten”, kosmologins ordning. Praktiker existerar i såväl mikro- som makroperspektiv och 
kan utgöras av något så enkelt som metodiken för en formell (eller för den delen informell) hälsning 
(se ex. Habbe 2005:162) eller något så omfattade som en institutionaliserad passagerit, som 
exempelvis konfirmation, bar/bat mitzva eller för den delen en examen inom utbildningssystem. 
Betydelsen av strukturerande handlingar kan inte underskattas, det är som sagt dessa handlingar 
som formar perceptionen av tillvaron, som definierar ”verkligheten” (se kap. 2). Det är därmed av 
största vikt att de sociala praktikerna bevaras, institutionaliseras, blir till traditioner – att praktiken 
inpräntas i det kollektiva minnet (se vidare Le Goff 1992:55ff, Hallbawchs 1992). 
   För minnets konserveringsprocess är naturligtvis tillgången till det skrivna ordet betydande, det 
öppnar möjligheten att arkivera minnen och göra dessa tillgängliga vid behov. För skriftlösa 
kulturer måste dessa minnesarkiv, hågkomster av praktikers moment, upprättas med andra metoder. 
Minnet måste således förvaras i upprepningen, i handlingsmönster, i semantik, i ”kronotoper” och i 
det materiella – i tingen (se vidare Artelius 2000:163, Nora 2001, Lévi-Strauss 1977:10ff, 
Hallbawch 1992, Bachtin 2004, Brink 2008:15). Det är i det här ljuset som den så enhetligt – till 
form och motiv – skapade materiella kulturen under vendel- och vikingatid på Gotland ska ses (se 
vidare Melander 2013:16ff och Gustin 2007:231 och där angiven litteratur). Den representerar 
minnesarkivet av de sociala praktikernas utförande. Där de materiella tingen är kommunicerande 
aktörer i den sociala struktureringen och således bundna till sin roll (det vill säga det finns ett 
underliggande regelverk för hur kombinationer och funktioner av artefakter får gå till). Det är här är 
anledningen till varför former, kombinationer och motiv bibehålls över väldiga tidsavsnitt – för att 
bevara den kosmologiska ordningen som definierar verkligheten.
   För att komma åt innebörden i den praktik som finns bevarad i tingen, måste den materiella 
kulturen definieras genom två aspekter, dels genom den sociala praktiken (den strukturerande 
handlingen) men också genom tingets användningspraktik – det vill säga tingets funktion och dess 
förhållande till kombinationer.           
   När det kommer till det gotländska ”smyckesmaterialet” och dess användning föreligger det 
tyvärr en hel del schabloner (se ex. Orrling (red.) 1995:71f, Linder 1995, Thunmark-Nylén 1983c, 
Carlsson, D. 1987 m. fl.) som man behöver komma bort ifrån för att kunna diskutera materialet 
utifrån socialstrukturerande aspekter. Det rör sig i första hand om att man utgått ifrån 
generaliseringar utan att materialet systematiskt behandlas (exempelvis med djurhuvudformiga 
spännen och 3-spänneskombination (se Melander 2013:39f)). Det här är också något som man 
måste förhålla sig till när det kommer till de fiskhuvudformiga hängena. Generaliseringen här är att 
hängena i regel används som hängsmycken i en större kraguppsättning (ex. Orrling (red.) 1995:71f, 
Thunmark-Nylén 1983c). Problematiken med detta antagande är att det inte är baserat på någon 
undersökning av materialet och inte heller förhåller sig till potentiella kronologiska differenser, 
därmed riskerar man att det atypiska framlyfts som det typiska (ex. är föreställningen om att en 
typisk ”gotländsk” kvinnograv från vikingatiden innehåller två djurhuvudformiga spännen och ett 
dosformigt spänne, inte något som kan stödjas av det arkeologiska materialet, det rör sig istället 
(utifrån Barshalder och Ire gravfälten) om mellan 10-30% av kvinnogravarna där en sådan 
kombination förekommer (se Melander 2013:40)). Det är således väldigt missledande att föra 
diskussionen utan att först systematiskt behandla materialet. Innan tingets förhållande till den 
sociala praktiken kan behandlas måste dess användningspraktik definieras. 
   För att inte ta in för många osäkerhetsfaktor i definitionen så behandlar den här delen av 
undersökningen endast de poster i katalog GG som kommer från arkeologiska undersökningar och 
utgörs då av 86 poster som kommer att behandlas kronologiskt. En kraguppsättning har inom 
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ramarna för detta arbete definierats som en uppsättning inkluderande 10 eller fler hängen. Antalet 
kan självfallet diskuteras, men har här med avsikt satts något lågt för att täcka in det i många fall så 
fragmentariska materialet (se kap. 1.3.2).     

4.1.1 Perioden 600-700

Till perioden 600-700 har 33 poster daterats, varav två kommer från skelettgravar och de resterande 
31 från brandgravar. De båda skelettgravarna är i det här fallet svåra att diskutera. GG 104 
innehåller ett större antal fragment av fiskhuvudformiga hängen, men antalet kan inte definieras 
ingående nog för att sägas utgöra en kraguppsättning. Definition kompliceras också av att graven 
blivit förstörd av vägarbete. Det är därmed detta fall oklart om alla fynden kan knytas till samma 
anläggning, vilket gör posten allt för osäker för att kunna definieras. Den andra skelettgraven (GG 
127) är också den en grav som förstörts, i det här fallet antagligen från en senare gravläggning (se 
Langhammar & Pettersson 2012:75f). Förödelse är så pass stor att det inte heller går att knyta 
hängesfyndet till det specifika skelettet, även om det verkar vara den troliga tolkningen, i vilket fall 
som helst så inkluderar graven endast ett hänge. Bland brandgravarna är det endast 3 st som 
innehåller mer, eller kan genom antalet fragment misstänkas innehålla mer än 10 hängen. Så många 
som 20 av fyndposterna innehåller 1-4 hängen och den resterande delen mellan 5 och 9 hängen eller 
bara enskilda fragment. Således kan man från materialet daterat till denna period, konstatera att 
endast ca 10% av gravarna kan sägas med säkerhet innehålla kraguppsättningar, medan det i ca 2/3 
av materialet kan med säkerhet sägas att det inte rör sig om kraguppsättningar. Således är det 
påtagligt för perioden 600-700 att; kraguppsättningar inte ska betraktas som det normativa, utan 
som något exceptionellt. 

4.1.2 Perioden 650-750

Till subperioden 650-750 kan 14 poster knytas, av dessa är två skelettgravar och de resterande 
brandgravar. I skelettgraven GG 53 återfinns 26 hängen, det vill säga mer än nog för att definiera en 
kraguppsättning. I skelettgraven GG 91 är antalet hängen inte definierat, men det rör sig om så pass 
mycket som 60 fragment, däremot kan dessa inte sägas utgöra mer än tre hängen, antagligen inte 
mer än ett eller två hängen. I en utav brandgravarna (GG 54) återfinns en kraguppsättning med ca 
20 hängen. Precis som med GG 53 är det här tal om hängen av typ A1b, vilket samman med övriga 
dateringsaspekter kring dessa gravar antagligen placerar dem till början av 700-talet. Således i den 
senare delen av subperioden.  
   För de övriga brandgravsfynden innehåller 10 st 1-3 hängen och ska således inte betraktas som 
kragar eller misstänkta kragar. Vilket gör att det för den här perioden innebär en fördelning där ca ¾ 
av fyndposterna med stor säkerhet inte utgör kraguppsättningar. Således ger den här perioden 
samma bild som perioden 600-700, inte heller här kan kragar betraktas som den normativa 
användningspraktiken – även om en potentiell ökning av kragantalet återfinns i statistiken, vilken 
dock ska betraktas med varsamhet eftersom perioden utgörs utav gravar som definierats som en 
mellanfas till huvudperioderna 600-700 och 700-800. 

4.1.3 Perioderna 700-800 och 750-850

Till perioden 700-800 har 14 gravar ställts. Av gravarna är fem skelettgravar som alla innehåller 
kraguppsättningar. Tre av gravarna GG 7, 59 och 143 har därtill tämligen stora uppsättningar med 
33 respektive 27 och 25 hängen. Av de nio brandgravarna så innehåller GG 61 definitiv en 
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kraguppsättning, som beroende på källa uppskattas till mellan 10 och 20 hängen. Det är också 
troligt att kraguppsättningar kan vara fallet i GG 85 och 86, även om dessa inte med klarhet kan 
definieras. GG 85 innehåller 9 hängen och därtill 7 fragment vilket får sägas vara skäl nog att räkna 
denna som en krage. Däremot så är en kragdefinition för GG 86 mer tveksamt, här återfinns endast 
mellan 5-8 hängen. De resterande sex brandgravarna innehåller alla 1-5 hängen. Det innebär 
därmed att av de 14 fyndposter som daterats till perioden innehåller alltså hälften kraguppsättningar. 
Vad man kan se här är ett tydligt statistiskt brott, vilket dock bör beaktas med varsamhet, på grund 
av förhållandet till subperioderna. Därtill är det så att om man till perioden 700-800 inkluderar de 
fem fyndposter som inte kunnat placeras närmare än perioden 700-900 (GG 6, 9-12) så förändras 
bilden. Av dessa fem fyndposter är det i samtliga fall tal om brandgravar med 1-3 hängen. Datering 
till 700-talet är trolig genom hängenas typologiska fördelning, men inte säker. Gravarna GG 9-12 
som kommer från det lilla brandgravfältet vid Mangsarve i Ekeby sn har också av Thunmark-Nylén 
kategoriserats som tillhörande övergången mellan vendel- och vikingatid (2006b:614f). Det är 
således troligt att dessa kan placeras till perioden ca 700-800. Det här gör i sådana fall att ca 65% av 
gravarna från perioden inte innehåller kraguppsättningar, vilket sammanfaller med statistiken från 
tidigare perioder. Det går alltså inte heller under perioden 700-800 att påstå att kraguppsättningar är 
normativt.  
   Det som ovan påpekats kan också förstärkas av situationen under perioden 750-850. Denna period 
inkluderar 10 gravar som samtliga kommer från Ire-gravfältet. Av dessa är endast en grav en 
skelettgrav och innehåller en kraguppsättning på 24 hängen (GG 67). Bland brandgravarna 
innehåller GG 65 en kraguppsättning på 10-12 hängen, det är också möjligt att den delvis förstörda 
GG 68 med 8 hängen har varit en kraguppsättning. Övriga sju gravar från perioden innehåller alla 
mellan 1-5 hängen, vilket på nytt ger att ca 70% definitivt inte har utgjort kraguppsättningar. 

4.1.4 Perioden 800-900

Tio fyndposter kan placeras till perioden 800-900. Av dessa är tre skelettgravar och alla innehåller 
kraguppsättningar (GG 15, 73, 88). Bland brandgravarna kan det i ett av fallen vara tal om en 
kraguppsättning. Det här gäller GG 139-142 (här betraktade som en anläggning se vidare 4.2.1), där 
sammanlagt omkring 15 bottnar till fiskhuvudformiga hängen har konstaterats, vilket gör det 
sannolikt att det är tal om en krage. Värt att diskutera är också GG 1 och 2 som innehåller flertalet 
fragment av fiskhuvudformiga hängen och möjligen ska betraktas som en och samma anläggning 
(se vidare 4.2.1). Antalet hängen kan dock inte i det här fallet sägas vara tillräckligt stort för att 
utgöra en kraguppsättning, det är snarare så att det är tal om något liknande som för uppsättningen i 
GG 128, det vill säga mellan 3 och 9 hängen (ca 5 för GG 128). 
   De övriga tre brandgravarna har alla mellan 1-2 hängen, även om talet kan vara något högre i GG 
36 där det rör sig om 7 fragment, men det är ändå inte tal om en kraguppsättning. Till perioden ska 
antagligen också GG 72 med ett hänge räknas, men graven har inte kunnat dateras närmare än till 
perioden 700-900. Det är således också här påtagligt att det inte heller under denna period är så att 
kraguppsättningar kan sägas utgöra den normativa användningspraktiken för fiskhuvudformiga 
hängen. 

4.1.5 Perioden 900-1000

Eftersom fiskhuvudformiga hängen av typ A inte bör betraktas som en del av gravinventarierna 
under perioden 900-1000 är det inte speciellt förvånande att endast fyra poster kan knytas till denna 
period. I samtliga fall råder det dock ingen större tvekan om att dateringen är korrekt. Det rör sig 
här om två skelettgravar och två brandgravar, vilka alla får sättas under bemärkelsen ”speciella”. De 
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två brandgravarna (GG 101, 102) kommer från gravfältet vid Lilla Bjärs i Stenkyrka sn och 
innehåller ett respektive två hängen. De två skelettfynden kommer från Barshalder respektive 
Kopparsvik gravfälten och skiljer sig markant från varandra. Skelettgraven på Barshalder (GG 21) 
har en kraguppsättning med 20 hängen, medan graven på Kopparsvik endast innehåller ett enda 
hänge. Så även om materialet här är alldeles för litet för att kunna utgöra ett statistisk underlag finns 
det inget i denna period som tyder på någon avvikelse från det statiska förhållandet som innebär att 
mellan ca 65-75% av fyndposterna utgörs av mellan 1-5 hängen. Kraguppsättning får således sägas 
vara i minoritet under alla perioder och utgör inte den normativa användningspraktiken för 
fiskhuvudformiga hängen av typ A.   

Fig. 4:2. Kronologisk fördelning av antalet hängen per grav. Grafik: VNLM 
 

4.1.6 Kraguppsättningar i brandgravar och skelettgravar

I den här sammanställningen framkommer en väldigt intressant företeelse, nämligen att det 
föreligger en påtaglig skillnad mellan skelett- och brandgravskick. Kraguppsättningar av 
fiskhuvudformiga hängen återfinns i 11 av de 15 skelettgravarna, därtill är det möjligt att den 
förstörda skelettgraven GG 104 också kan ha innehållit en kraguppsättning. Bortser man därtill från 
den väldigt sena skelettgraven på Kopparsvik (GG 114), återstår således bara två skelettgravar som 
inte innehåller en kraguppsättning (GG 91 och 127). I det här fallet är också den kronologiska 
aspekten intressant, eftersom alla skelettgravar som kan dateras till perioden 700-900 innehåller 
kraguppsättningar, medan de två gravar med enstaka hängen och den något osäkra GG 104 alla 
tillhör perioderna 600-700 och 650-750. Det är således uppenbart att det under perioden 700-900 
föreligger ett bestämt förhållande mellan skelettgravar och kraguppsättningar av fiskhuvudformiga 
hängen. 
   Förhållandet för brandgravar är radikalt annorlunda, där är det endast 6 av 71 gravar som med 
säkerhet kan sägas innehålla kraguppsättningar, medan så pass många som 58 av 71 innehåller 
endast 1-5 hängen. Därmed råder det ett omvänt förhållande mellan de två typerna där ca 75% av 
skelettgravarna innehåller kraguppsättningar medan endast 8% av brandgravarna innehåller 
kraguppsättningar. Till detta kommer också att 45 utav de 71 brandgravarna (ca 65% (notera att 
siffran kan vara något högre då 11 av fyndposterna inte kunnat inordnats i periodsystemet)) är 
daterade till perioderna 600-700 och 650-750. Dessutom är kraguppsättningarna framförallt 
tillhörande de äldsta perioderna, fyra till perioderna 600-700 och 650-750. I de yngre perioderna 
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återfinns bara en säker kraguppsättning och två osäkra men möjliga kraguppsättningar bland 
brandgravsmaterialet.   
   Det verkar således föreligga en tydlig skillnad i användningspraktiken för fiskhuvudformiga 
hängen mellan brandgravar och skelettgravar. I det här sammanhanget finns det dock en risk att 
kremeringsprocessen spelar statistikern ett spratt. Att närmast alla skelettgravar innehåller 
kraguppsättningar, ställer frågan om det inte kan vara så att brandgravens fragmentariska skick är 
upphovet till differensen i förekomsten av kraguppsättningar mellan de två gravskicken. Därmed 
måste diskussion tas om huruvida en brandgravsanläggning verkligen utgör gravplatsen för en 
individ eller om flera gravar kanske representerar en och samma uppsättning.   

4.2  I bålets dunkla sken 

Det här diskussionen om huruvida materialet i en brandgrav kan sägas representerar en hel individ 
eller inte är en gammal fråga och härstammar ifrån det faktum att benmaterialet i en brandgrav i så 
stor bemärkelse skiljer sig från vad som borde lämnats kvar, därtill kommer också det faktum att 
brandgravar vanligtvis (beroende på period o. s. v.) innehåller ben från djur – i en del fall stora 
mängder djurben (ex. vid begravning med häst) (se ex. Sten & Vretman 1988). 

Gravfält Tidsperiod Antal anl. Minsta 
mängd ben 
(g) i enskild 
anl.

Högsta 
mängd ben 
(g) i enskild 
anl.

Medelvärde 
(g)

Median (g)

Broa Folkv./Vendel 100 1 4520 ca 411 148
Roirhage Vendel/Folkv. 47 1 7787 ca 1180 618
Mölner* Viking 15 ca 15-30 ca 1515-

3030
ca 400-800 ca 250-500

Söderby Vendel 28 1 4785 ca 808 442
Tabell 4:1. Benmängd i brandgravar, folkvandringstid till vikingatid. Materialet sammanställt från Langhammar & 
Petterson (2012), Rundkvist (2003a), Thunmark-Nylén (2000b), Lindquist (1983) och Petré (1999). Broa-gravfältet  
består huvudsakligen av folkvandringstid gravar men inkluderar också enstaka gravar tillhörande vendeltiden.  
Roirhage huvudsakligen vendeltid, men en del gravar tillhör folkvandringstiden och enstaka vikingatid. Mölner  
huvudsakligen vikingatid, * omvandling från liter har gjorts genom ett genomsnittsvärde från 5 gravar på Barshalder  
och den sammanställning som Holck (1997) gjort, där 1 liter omalet människoskelett motsvara ca. 400 g, det är dock 
troligt att denna siffra är alldeles för låg, trots att Barshalder gravarna vägts in för att balansera förekomsten av 
djurben, därför anges mängderna både utifrån Holck/Barshalder och utifrån hypotes att GG 121 från gravfältet med ca 
800 g bränt ben per liter är representativt. Medelvärdet således ca 1 liter per grav. Söderby huvudsakligen vendeltid,  
helt ”gårdsgravfält” utgrävt, notera också att denna lokal tillskillnad från den andra inte återfinns på Gotland utan på 
Lovö i Mälaren.  

   De beräkningar som gjorts på hur stor del bränt ben en brandgrav skulle innehålla om den 
representerade ett helt bränt människoskelett, har gett det ungefärliga resultatet; 2700 g för män och 
1800 g för kvinnor (se Holck 1997:71-73, 121 och Kaliff & Østigård 2013:76). Som 
sammanställningen i tabell 4:1 visar, så innehåller en genomsnittlig brandgrav inte ens i närhet av 
den benmängd som utgör ett helt skelett och då måste man också komma ihåg att de flesta gravar 
innehåller brända djurben och att det inte är ovanligt att flera individer återfinns i en och samma 
grav. Till det här ska också läggas att exempelvis gravurnor kan vara av en storlek som i sig inte är 
stora nog för att kunna inkludera en hel bränd kropp (Kaliff & Østigård 2013:80) – det är för 
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sammanhanget dock inte aktuellt eftersom gravurnor inte används under gotländsk vendel- och 
vikingatid. Det här innebär att man måste fråga sig vart det material som inte hamnar i graven tar 
vägen? 
   Den här frågan har framförallt behandlas av Kaliff som föreslagit att delar av 
kremeringsmaterialet deponerats ”annorstädes”, det vill säga offrats till element o. s. v. (Kaliff 
2007, Kaliff & Østigård 2013). Tänkbart i sammanhanget är också att delar av kremeringsmaterialet 
deponerats i olika gravanläggningar på gravfältet. 
   När det kommer till benmaterialet har den höga fragmenteringsgraden varit betydande för 
tolkningen av vad som sker med kremeringsmaterialet. Det vill säga att man antagit att benens 
fragmentering inte kan vara ett resultat utav själva kremeringen, utan att benen med avsikt 
bearbetats (malts) för att uppnå den fragmenteringsgrad som de återfinns i (se Sigvallius 1991a:23, 
1994:31f, se också Kaliff & Østigård 2013:109ff för rituell tolkning). Det här skulle då förklara 
varför så lite benmaterial återfinns i anläggningarna, då delar av materialet avsiktligt tagits tillvara 
på, förts bort av vinden eller slukats av marken. Den här behandlingen av benen kan möjligtvis ha 
skett i speciella byggnader i anslutning till gravfälten, där spår av bearbetade kremerade 
människoben tillvaratagits (se exempel i Artelius 2000:176ff) . 
   I detta återfinns självklart också en kronologisk diskussion. Det är nämligen så att de diskussioner 
som förts om brandgravskicket framförallt förts kring bronsålders- och äldre järnåldersmaterial 
fram till folkvandringstiden. Som sammanställningen i tabell 4:1 visar så innebär övergången från 
folkvandringstid till vendeltid att den genomsnittliga benmängden i gravarna markant ökar. Något 
som också kan ses på Ire-gravfältet, där gravarna i sektion A (huvudsakligen folkvandringstid) har 
ett medelvärde på ca 229 g bränt ben per anläggning, medan gravarna i sektion B (vendeltid) har ett 
medelvärde på ca 445 g bränt ben per grav17. Det här kan förklaras genom att antalet djurben i 
gravarna blir betydligt mer framträdande under vendeltiden (se Rundkvist 2003b:59, Bennett 
1987:184ff). Men det finns också här andra intressanta iakttagelser. Bennett föreslår exempelvis att 
det är en skillnad i spirituell uppfattning som är orsak till denna förändring, vilket hon baserar på 
det faktum att de folkvandringstida gravarna innehåller tvättade och behandlade ben, medan de 
vendeltida anläggningarna innehåller obehandlade och sotiga ben (Bennett 1987:184ff). I Bennetts 
resonemang så utgör vendeltidsmaterialet hela kremeringen och inte delar av det, vilket varit fallet i 
de äldre perioderna (Ibid.). Ett sådant här förfarandet skulle också kunna förklara varför de 
folkvandringstida anläggningarna har ett – i jämförelse med de vendeltida anläggningarna – så 
sparsmakat artefaktsmaterial. Det finns alltså goda skäl att anta att de vendeltida anläggningarna 
verkligen utgör hela kremeringsmaterialet. 
   Fragmenteringen av benmaterial är också något som förhåller sig till den tafonomiska processen 
(nedbrytningen) och därmed måste sådana aspekter som frost, växtlighet och markens ekologi också 
inkluderas i förståelsen av mängden ben per grav (se Gejvall 1969:470). Vid analys av ett 10-tal av 
anläggningarna från Broa-gravfältet, så kunde inget styrka att benen skulle ha malts eller krossats 
efter kremering och det fragmentariska skicket som benen befann sig i, sågs således som en del av 
en naturlig nedbrytningsprocess (se Johansson 2007:42). Till detta ska också läggas den inverkan 
som utgrävning och antikvariskhantering av benmaterial har. Det ska också påpekas att 
skelettbegravningar ofta är förmultnade eller i avsaknad av ben, utan att det kan konstateras ingrepp 
i efterhand. Det går således inte att påstå att fragmenteringen hos benmaterialet ger några belägg för 
att delar av gravmaterialet inte skulle återfinnas i anläggningen, det som bevaras är det som bevaras 
– åtminstone när det gäller vendeltiden. 

17 Den här informationen kommer från en sammanställning av det av SHM dokumenterade benmaterialet och kan 
innehålla felnoteringar. Det ska också påpekas att en anläggning i sektion B som innehåller mer än 9 kg bränt 
benmaterial uteslutits. Detta för att inte skapa ett allt för statiskt felaktigt underlag. Medelvärdet för de utgrävda 
anläggningarna i sektion B blir ungefär dubbelt så stort om man inkluderar denna anläggning i sammanställningen.
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4.2.1 Bålplats och depositionsplats 

Det stora skillnaden i materialsammansättningen mellan brandgravar och skelettgravar skulle också 
kunna förstås som ett utgrävningstekniskt problem. Det vill säga att den täthet som finns mellan 
anläggningar på gravfälten gjort att man inte kunna ta fast på likheterna mellan uppsättningar och 
på så vis definierat gravläggningen för en individ som gravläggningen för två eller flera individer. 
Ett sådant här förhållande kan misstänkas när det kommer till exempelvis fyndposterna GG 139-142 
från Linde Annex, Linde sn. I det här fallet iakttogs under utgrävning åtta skilda ben och 
artefaktsdeponeringar som inte kunde avgränsas från varandra, därtill återfanns tre 
stenkonstruktioner (se Carlsson, D. 2008c, 2009a). Av de tre stenkonstruktioner är två tydliga 
gravkonstruktioner, medan den tredje utgörs av en lång stenkedja vars funktion inte av den utgrävda 
delen kunde avgöras (se Carlsson, D. 2009a). De åtta ben- och artefaktsdeponeringarna fanns i 
anslutning till detta område (se fig. 4:3). Fyndmaterialet tillhör minst en mansgrav och en 
kvinnograv, men kvinnogravsartefakterna skulle alla kunna ingå i samma uppsättning, det samma 
gäller mansgravsartefakterna. Det är också genom fyndmaterialet tydligt att det finns en 
samhörighet mellan materialet i flera av bendepåerna. Det är i det här fallet påtagligt att; det som 
skulle kunna tolkas som gravar för kanske 6-10 individer (se Raä Linde 4:2), troligen bara är 
material från två gravläggningar. En liknande situation kan ses i fyndposten GG 128 från Änge, 
Buttle sn, där fyndmaterialet var utspritt över en större yta och i ett udda förhållande till den 
stensättning som materialet återfanns vid. Fyndmaterialet var i det här fallet spritt i första hand 
utanför själva stensättning med en tydlig dragning till en markerad brandgravsdeposition intill 
stensättningen (se fig. 4:1). Ihophörande fyndmaterial kunde dock också konstateras inuti 
stensättningen. Fyndmaterialet inkluderade fynd från framförallt en kvinnograv men också från en 
mansgrav. Precis som när det kommer till GG 139-142 så kan kvinnogravsartefakterna dateras till 
800-talet medan mansgravsartefakterna vittnar om en datering till den senare delen av 900-talet (se 
Andreeff, Melander & Bakunic Fridén 2014:81ff). När det kommer till GG 128 kan den här stora 
spridningen av artefakter förklaras genom att den ursprungliga gravläggningen förstörts (eller 
snarare ”omordnats”) utav den senare gravläggningen (Ibid.). Det är därmed inte omöjligt att en 
liknande tolkning skulle kunna vara trolig för GG 139-142, det vill säga att de olika ben- och 
artefaktsamlingar egentligen alla utgör samma gravläggning. Både när det kommer till GG 128 och 
GG 139-142 kunde inte osteologisk analys urskilja tillräckliga skillnader mellan de spridda benen 
för att definiera att det rörde sig om olika individer (se Franzén 2013, Lennblad 2009).        
   En annan aspekt som just i fallet med GG 128 är betydande och som också kan vara en del av 
förståelsen av de många brandgravarna med enskilda hängen, är frågan om kremeringsplatser och 
deponeringsplatser. 
   Att definiera kremeringsplatser för brandgravar är en relativ ny ingångsvinkel till materialet. Det 
här framförallt eftersom det inom den äldre forskning förutsattes att det rörde sig om en kollektiv 
plats för kremering, i anslutning till, men inte direkt vid gravfältet (se Arcini 2005). Man borde 
således påträffa större anläggningar med mängder av olika artefakter och benmaterial i anslutning 
till gravfälten, vilket dock inte har varit fallet (Ibid. – det ska dock påpekas att en möjlig sådan 
kremeringsplats med 8 gravar i anslutning till sig faktiskt har påträffats (se Artelius 2000:147)). 
Istället så har kremeringsplatser kunnat definieras i anslutning till gravdepositionen, sällan med mer 
än några meters mellanrum (Arcini & Lönn 2007). Det är således en möjlig förklaring till posterna 
GG 139-142, nämligen att det sprida benmaterialet kommer från området där kremeringen skett. 
Det vill säga att de två tydliga gravkonstruktionerna markerar själva depositionsplatsen medan den 
tredje stenkonstruktionen markerar bålplatsen. 
   Det här också en möjlighet för GG 128. Materialet – som här både kan knytas till en 
gropdeposition och till en större stensättning alldeles i anslutning – framkom i en ”fläckig” jordmån 
med blandning av kol och rödbrun jord (se Andreeff, Melander & Bakunic Fridén 2014:58ff, 83, se 
också fig. 4:1). Därtill återfanns det skörbrändsten under det fyndförande lagret, det är således 
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sannolikt att kremeringen i det här fallet utförts direkt på plats (Ibid.) –  också benmaterialet vittnar 
om detta (se Franzén 2013:10). Det skulle därmed kunna gå att tolka det som att gropdepositionen i 
anslutning till stensättningen markerar själva depositionsplatsen medan stensättningen då möjligen 
markerar bålplatsen. Det vill säga att stensättningen i detta fall inte utgör en grav utan en markering 
för bålplatsen. Den här tolkningen kompliceras något av det faktum att det under kantkedjestenarna 
hittades fynd från både 800-tals och 900-tals graven (Andreeff, Melander & Bakunic Fridén 
2014:61), vilket kan ses som att stensättningen i själva verket markerar den senare graven, däremot 
återfinns det mesta av fyndmaterialet från 900-tals graven inte i själva stensättningen utan utanför 
den. Oavsett vad stensättning markerar så utgör platsen för fyndposten GG 128 sannolikt en bålplats 
– och därtill inte vilken plats som helst, anläggningen påträffades ca 10 meter från de stora 
bildstenarna vid Änge i Buttle sn. Likheterna med primärgrav från 800-tal och trolig 
sekundärbegravning under senare delen av 900-talet, samt den stora spridningen av ben och fynd 
utanför de mer definierade gravanläggningar är påtaglig mellan GG 128 och GG 139-142. Därtill 
kommer att bägge anläggningarna befinner sig på terrasseringar (se Carlsson, D. 2009a:8, Andreeff, 
Melander & Bakunic Fridén 2014:58), det vill säga lagts ovan artificiella upphöjningar i landskapet, 
däremot så inkluderar rapportering kring GG 139-142 inga redogörelser för företeelser som använts 
vid GG 128 för definiera det som bålplats. Men likheterna mellan fyndposterna gör ändå att en 
tolkning av GG 139-142 som en bålplats är sannolik.  

Fig. 4:3. Fyndområdet för GG 139-142, Linde annex, Linde sn, Raä Linde 4:2. 
Grafik: VNLM (efter Carlsson, D., 2009a:20)

   Sammansättning av materialet i GG 1 och 2 från Visnar Ängar, Alskog sn, samt att fyndplatsen 
här också är intill bildstenar gör att det går att se ett tydligt samband med GG 128, ett samband som 
också kan utsträckas till GG 139-142. Det här gör att anläggningarna på posterna GG 1 och 2 
möjligen också ska tolkas som tillhörande samma gravläggning, något som inte motsätts av 
fyndmaterialet, men som är svårt att redogöra för då ingen rapportering av utgrävningen gjorts, 
vilket gör det omöjligt att bedöma avstånden mellan de två anläggningarna (Thunmark-Nylén tolkar 
det stora benmaterialet som återfinns i GG 1 som ett tecken på att det rör sig om en bålplats också i 
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det här fallet (2006b:507)). Det här potentiella samband med kremeringsplatser och bildstenar 
återfinns också i fyndposterna GG 101 och 102 från gravfältet vid Lilla Bjärs, Stenkyrka sn. 
Materialet från GG 101 och 102 vittnar mer om rester från flertalet begravningar eller kremeringar 
(liknande är också GG 35, 46), vilket gör att det kanske här är tal om en markering för en kollektivt 
använd bålplats snarare än en individuell. Det är således möjligt att en del bildstensplatser kan ha 
används som bålplatser framförallt under vikingatid (brandgravsmaterial förekommer också på 
flertalet andra bildstensplatser som ex. Vis, Väskinde sn, Stora Hammars, Lärbro sn och Stenstugu, 
Fröjel sn (se Andreeff 2012:130ff, för mer utförlig diskussion kring förhållandet mellan 
bildstensplatser och bålplatser se Andreeff 2014)). Vilket egentligen inte är så förvånande, någon 
mer suggestiv plats för att utföra en kremering på än i anslutning till de enorma ”dörrarna till 
myternas värld” är svår att finna. 
   De berörda fallen tillhör dock i samtliga fall gravar som hör den tidiga vikingatiden till och dessa 
utgör endast en liten del av materialet. Den största delen av brandgravar med fåtal hängen kommer 
framförallt från 600- och 700-talen och återfinns på stora järnåldersgravfält som Barshalder i 
Grötlingbo sn, Ire i Hellvi sn, Vallstenarum i Vallstena sn, o. s. v. Men perspektivet är i högsta grad 
av intresse för de på gravfältet tätt liggande brandgravarna. 
   En betydande del av att kunna diagnosticera att två brandgravar i själva verket utgör en bålplats 
och en deponeringsplats som Arcini & Lönn gör (2007), är förekomsten av en gravurnepraktik, 
vilket gör att man lätt kan separera brandlageranläggningar från urnanläggningar. Som tidigare 
nämnts så förekommer ingen sådan här praktik i det gotländska vendel- och vikingatids gravskicket. 
Keramikfragment påträffas i gravar ibland, men dessa hör då till ”gravmåltider” och är i 
skelettbegravningar placerade ovan huvudet eller under fötterna på de döda (se ex. Nydolf & 
Wickman-Nydolf 1997, Trotzig 1967). Istället är det tal om brandlager och depositioner i stenkistor. 
I det här fallet har dock både Gräslund (1980:61) och Artelius (2000:209ff) menat att brandlager 
med omfattningar från ca 1.5 m och upp till ca 3.5 m är platser där kremeringen skett direkt på 
plats. Det är ingen speciellt säker angivelse, men den ger en fingervisning om potentiella ”på plats 
kremeringar” – bålplatser. Problematiken är den att det är inte helt lätt att läsa ut den här 
informationen ur materialet, dels på grund utav att dokumentationen inte behöver ha funnit sådan 
aspekter intressanta, men också för att fokuseringen vid utgrävningarna i regel har legat på själva 
depositionen, det vill säga ”graven” och därmed har man inte intresserat sig för det som finns i 
anslutning till depositionen, eftersom det egentligen bara är jord och sten. Någon klar bild av vad i 
materialet som kan betecknas som bålplatser och depositionsplatser kan därför inte ges. Men det 
finns däremot två tydliga tendenser för brandgravarna. Där man antingen har mindre depositioner 
som i Gräslund och Artelius bemärkelse inte kan sägas utgöra ”på plats kremeringar” (ex. GG 3, 5, 
29, 61, 62, 65). Det är dock inget som kan sägas vara definitivt, exempelvis befinner sig de små 
depositionerna hos GG 22 och GG 23 i ett större brandlager, vilket skulle kunna vara fallet också 
för GG 3, 5, 29, 61, 62, 65 m. fl. Det är också påtagligt i fallet med GG 22 och 23 att uppsättningar 
i de två fyndposterna antagligen hör samman, men det här är de enda posterna, bortsett från de 
redan diskuterade GG 1, 2 och 139-1142, där sådana tendenser kan ses. Den andra varianten som 
frekvent förekommer i materialet är fall där det rör sig om större brandlager av de dimensioner som 
Artelius och Gräslund menat utgör ”på plats kremeringar”. Endast en fyndpost GG 121 kan utifrån 
dokumentation med säkerhet tolkas som en bålplats eller tydlig ”på plats kremering”. Den här 
metodiken ger således inga säkra svar på om huruvida de tätt liggande brandgravarna exempelvis på 
Ire-gravfältet kan sägas utgöra enskilda gravplatser eller inte.  

4.2.2 Demografi

Som komparativt material för katalogmaterialet har en preliminär sammanställning av kvinnogravar 
från arkeologiska undersökningar (arkeologiskt eller osteologiskt definierade) under vendel- och 
vikingatid gjorts (se Appendix A). Den omfattar omkring ca 700 gravar, varav dock de flesta tillhör 
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vikingatiden, ca 165 stycken kan dock ställas till vendeltiden. Det här visar dels att användningen 
av fiskhuvudformiga hängen under vendeltiden har en hög frekvens, kanske så pass många som 
omkring 1/3 av alla kvinnobegravningar under perioden kan ha haft fiskhuvudformiga hängen. Men 
det här materialet kan också ge ett demografiskt underlag för Ire-gravfältet. På Ire-gravfältet är hela 
vikingatidsområdet utgrävt och därtill stora delar av vendeltiden, troligen hela 700-talet och 
betydande delar av 600-talet. Att hela vikingatidsområdet är utgrävt innebär att man kan framställa 
en relativt god bild av den demografiska situationen. Man har här också möjligheten att ställa de av 
skelettgravar dominerade 900- och 1000-tals områdena mot de av brandgravar dominerade 
områdena (600-, 700-, 800-tal). Utifrån sammanställningen i Appendix A så får man då den 
demografiska sviten; 600-700: 20 definierade gravar, 700-800: 23 definierade gravar, 800-900: 20 
definierade gravar, 900-1000: 22 definierade gravar, 1000-1100: 15 definierade gravar. Den här 
sviten ska förstås utifrån att definitionen endast är gjord på artefakter och att det därmed för varje 
period återfinns ett större antal gravar med könsneutralt innehåll, varpå statistiken inte kan sägas 
vara komplett, det ska dessutom påpekas att denna sammanställning som finns i appendix A är 
preliminär och förflyttningar mellan perioderna kan komma att ske med mer finkalibrerade 
dateringar. Antalet gravar under 600-talet ska troligen vara något högre med tanke på att 
utgrävningsfrekvensen inte är lika hög för denna tidsperiod. Att det är något färre gravar i den sista 
perioden har att göra med att denna del av gravfältet är mer utsatt för ingrepp i form av odling, 
grusbrytning och plundring. Det som man – alla anmärkningar till trots – kan se i den demografiska 
undersökningen är att det inte verkar föreligga några betydande demografiska skillnader mellan 
brandgravsdominerade perioder och skelettgravsdominerade perioder. Det är möjligt att det finns en 
viss övervikt i brandgravsperioderna och att enstaka gravar så att säga blivit dubbelräknade här, 
men det är inte tal om någon betydande skillnad. 

4.2.3 Artefaktologi 

Ett annat sätt att närma sig den här frågan om huruvida brandgravarna utgör enskilda begravningar 
eller ej är att titta på spännesmaterialet. Eftersom det exempelvis när det kommer till 
ryggknappspännen är så att det är endast ett spänne per person som gäller, det finns inget 
dokumenterat fall där en individ fått med sig två ryggknappspännen i graven. 
   För perioden 600-700 kan man se att det i gravar med enstaka hängen, i 20 fall av 28 återfinns 
spännen, varav av det i 18 av fallen är tal om ryggknappspännen eller ryggknappspännen plus andra 
spännen. Av de resterande 11 ska en del förstås genom plundring och andra antagligen är intakta 
även om spännen inte förekommer. Det är således så att majoriteten av anläggningar med enstaka 
hängen under perioden, genom spännesmaterialet, ska förstås som gravläggningar för minst en 
individ. 
   För perioden 650-750 återfinns 10 gravar med 1-3 hängen, av dessa har sju spännen varav sex är 
ryggknappspännen eller andra typer av ”centralspännen” (exempelvis runda spännen (proto 
dosformiga)), det är således också här påtagligt att det rör sig om gravläggningar för minst en 
individ.   
   I materialet för perioden 700-800 är förhållandet att; 6 av 9 gravar har spännen, i samtliga är det 
tal om ryggknappspännen eller ryggknappspännen plus andra spännen. Däremot saknar samtliga av 
de fem anläggningarna som daterats till perioden 700-900 spännen. Det här innebär dock inte att 
dessa – precis som med andra poster som saknar spännesmaterial – ska tolkas som delar av 
uppsättningar, när det kommer till posterna GG 9-12 rör det exempelvis sig i samtliga fall om 
gravar med stora brandlager av dimensioner nog för att kunna klassas som kremeringar av hela 
individer och därtill är benmaterialet från gravarna ganska omfattande. Man måste i den här 
metodiken komma ihåg att spännen inte återfinns i alla gravläggningar (under vikingatiden är 
endast tal om 33-50% av kvinnogravarna som innehåller spännen (se Melander 2013:40)).      
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   För perioden 750-850 är siffran bara 4 av 7 med ryggknappspännen, eftersom samtliga av 
gravarna kommer från Ire-gravfältet, är det i det här fallet inte omöjligt att några av anläggningarna 
ska förstås som delar av andra gravläggningar. 
   För period 800-900 är den här jämförelsen inte så relevant, eftersom det här rör sig om de redan 
diskuterade GG 1, 2, 128, 139-142 och därtill kommer två gravar som förstörts (GG 96, 137) samt 
en grav som plundrats (GG 37). Inte heller för perioden 900-1000 är det relavant, eftersom det rör 
sig om så få anläggningar (GG 101 och 102 – har redan omnämnts). 

4.2.4 Slutsats del 4.1 och 4.2  

Den går således här att konstatera att det mest troliga är att; en brandgrav verkligen är gravplatsen 
för minst en individ under vendel- och vikingatid. Det går varken genom benmaterialets 
fragmenteringsgrad, benmaterialets omfattning, förhållandet mellan bål- och depositionsplatser, den 
demografiska situationen eller genom föremålsuppsättningarna att påstå något annat, däremot måste 
detta naturligtvis alltid prövas i varje enskilt fall. Man kan därmed komma till slutsatsen att den 
skillnad som föreligger mellan antalet hängen i skelett- respektive brandgravar återspeglar 
användningspraktiken för fiskhuvudformiga hängen. Det är således tal om olika former av 
användning av hängena beroende på gravskicket.   
 

4.3 Den sociala praktiken 

Genom användningspraktiken för fiskhuvudformiga hängen och dess förhållande till gravskicket, 
kan man tydligt se hur förståelsen av artefakter blir missvisande när den behandlas generaliserande. 
Det blir också här påtagligt att föreställningen om att ”alla ting som ser likadana ut, ska betraktas 
som samma sak”, är en föreställning som begränsar förståelsen av tinget. Det vill säga förståelsen 
för tingens tal kan aldrig framkomma enkom genom en typologisk förståelse, då denna bara 
bemärker likheten mellan tingen. I denna form är alla fiskhuvudformiga hängen, fiskhuvudformiga 
hängen. Det som undersökningen av hängenas användningspraktik visar är att; tingen i sitt 
förhållande till kombinationer, ger en annan dimension av förståelse, där ett fiskhuvudformigt 
hänge inte bara är ett fiskhuvudformigt hänge, utan också en kommunicerande aktör som genom sitt 
förhållande till andra aktörer (det vill säga kombinationen) berättar om den sociala 
struktureringsprocess som aktörerna ingår i. ”If there is a meaning to be found in mythology, it 
cannot reside in the isolated elements which enter into the composition of a myth, but only in the 
way those elements are combined” (Lévi-Strauss 1977:231). För att förstå tinget måste man alltså 
också närma sig dess strukturella förståelse. 
   I det här sammanhanget gäller det också att belysa att användningspraktiken bara utgör en del av 
tingets strukturella förståelse, det är således så här långt bara en halvfärdig undersökning. För att ta 
in hela den strukturella förståelse måste också tingets sociala praktik behandlas. 

4.3.1 Social status 

Att studera sociala strukturer utifrån gravmaterial är och har varit en betydande del av den 
arkeologiska forskningshistorien. Däremot så har den traditionella metodiken och förståelsen av 
gravmaterialet inordnats under begreppet ”social status”, som i en väldigt förenklad och snäv 
inriktning hänfallit åt en förståelse av graven som en spegling av individen och dess roll i livet (se 
vidare Artelius 2000:203). Genom den här ingångsvägen så blir således förklaringen till varför vissa 
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gravar försetts med kraguppsättningar av fiskhuvudformiga hängen och andra inte, till ett utslag av 
social stratifiering, ett resultat av den enskilde individens rikedom, det vill säga en anslutning till 
den marxistiska historiesynens dikotomi. Det man förutsätter är att föreställningar inom det egna 
tankesystemet går att transkribera till det studerade materialet. Man försöker så att säga föra över 
sin egen logik på det studerade tinget, istället för att låta tinget berätta om logiken i den värld tinget 
befinner sig i (för vidare diskussion kring klassificeringslogik och tankesystem se Lévi-Strauss 
1971). Något som demonstreras exempelvis i Gustins dekonstruktion av den forskningshistoriska 
behandlingen av Birka som handelsplats (2001). Här blir det tydligt hur olika forskningshistoriska 
epoker förstår platsen utifrån sina egna föreställningar om begreppen handel och ekonomi. I sin 
vilja att inordna platsen i sin egen logik, forcerar man därmed teorins logik på materialet, istället för 
att lyssna till vad materialet i sig säger – vilket gör Birka till en kapitalistisk marknadsekonomi i 
den ena forskningshistoriska epoken och till ett substantivistiskt kungligt protektorat i den andra 
epoken o. s. v. Poängen är således att man måste vara lyhörd för den logik som det studerade 
materialet talar om och inte börja ropa efter kapitalister, kungar, husfruar och trälar, bara för att 
denna förklaring är den som återfinns inom logiken för konkurrensens tänkande (marxism, 
biologism, evolutionism, freudianism o. s. v. (se kap. 2)). 
   Det som här måste lyftas fram är att såväl det arkeologiska materialet som den idéhistoriska 
diskursen och minnets förvarande i landskapet, motsätter sig ett individuellt perspektiv på tingens 
tillhörighet. Det vill säga att ett spänne eller hänge är inte ett ting som i sin järnålderskontext, ska 
förstås utifrån den roll som farkost för den individuella smaken, sentimentaliteten och fåfängan som 
ett smycke har i den vetenskapliga logikens föreställningsvärld. I järnålderskontexten måste tinget 
läsas från sin egen logik och det är en logik som talar om det kollektiva; ”Kvinnegravene 
representerer ikke, i første rekke, kvinnen selv, men slekten.” (Kristoffersen 1997:245). Den här 
kollektiva föreställningsvärlden, där individen inordnas som en länk i den genealogiska kedjan, är 
också den som återfinns i landskapet, det är den här strukturens minnen som monumenten talar om. 
Där gravläggningen fortsätter intill till förfädernas gravar även om sederna sedan länge förändrats 
(se ex. Artelius & Kristensson 2005, Herschend 2009:31ff, m. fl.). Det är den här kollektiva 
världen, som återfinns i den norröna litteraturen (se framförallt Gurevitj 1997, se också Nedkvitne 
2004 m. fl.). Den här typen av föreställningar är också påtagliga i det arkeologiska materialet. Det 
kan ses i det kraftiga slitaget som artefakterna är utsatta för, vilket berättar om ting som brukats 
under flera generationer, ting som inte ska förstås som individuella ägodelar, utan kollektiva 
ägodelar (se Thunmark-Nylén 1983a:121f, Artelius 2000:142f, Kristoffersen 1997:195, 2000, 
Arwild-Nordbladh 2007:177ff, Melander 2013:44f, Neiß 2005:87f, 2006:33, 2009:129). Det här 
gäller också i högsta grad frågan om vem som fått vilken kombination av fiskhuvudformiga hängen 
med sig graven och varför. För även om det må vara individen som dör, så är döden inte en privat 
angelägenhet (se också Artelius 2000:159ff). Döden är ett identitetsskifte, en rite de passage, som 
inordnar individen i den kosmologiska ordningen, i den sociala struktureringen. Så vilka är det då 
som bär kraguppsättningar och vilka är det som bär enskilda hängen?   

4.3.2 Kragbärare i skelettgravar

Eftersom det redan belagts en skillnad mellan brand- och skelettgravar, är en god grund för att reda 
ut skillnaderna att börja med att definiera de olika föremålskombinationer som gäller för de olika 
gravskicken, för att sedermera kunna behandla kronologiska och eventuella korologiska aspekter av 
betydelse. 
   Vid behandlingen av skelettgravarna har GG 104 och 143 uteslutits då dessa är fynd som gjorts i 
schaktmassor från söndergrävda gravar som inte med säkerhet kan kontextualiseras. Osäker är 
också GG 127 och därtill är det tveksamt hur pass relevant för sammanhanget den sena graven GG 
114 är. Det här gör att det endast finns 11 skelettgravar med fiskhuvudformiga hängen som är 
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tillgängliga för diskussion. Vilket påvisar att företeelsen är tämligen begränsad. 

Nummer Ori. Hängen. Spännen Pärlor Armring KG Period
GG 7 NO-SV 33 (A1b) 2 DJ + RU 211/106 1 (6.5 cm) Ja 700-800
GG 15 N-S 32 (A1b) 2 DJ + DO 116/10 2 (6.8 & 7 cm) Ja 800-900
GG 21 S-N 20 (A1c) 2 DJ + DO 114/10 1 (4.9 cm) x 900-1000
GG 53 ? 23-26 (A1b) 2 DJ + RU 107/23 4 (*) Ja 650-750
GG 59 N-S 27 (A1b) 1 DJ + RY 122/49 5 (6.4-6.7) Ja 700-800
GG 67 NO-SV 24 (A1b) 2 DJ + RU 225/64 x x 750-850
GG 73 N-S 24 (A1b) 2 DJ + DO 218/111 x x 800-900
GG 88 N-S 19 (A1b) 2 DJ + DO 257/118 1 (4.8 cm) Ja 800-900
GG 91 NV-SO 2 (A1b) 1 DJ 1 4 (6-6.3 cm) x 700-800
GG 105 NO-SV 15 (A1b?) 2 DJ 152/? 3 (?) x 700-800
GG 114 VSV-

ONO
1 (A1b) 2 DJ + DO 22/1 1 (6.5 cm) x 900-1000

GG 127 ? 1 (A1a?) 2 DJ 21/10 x x 600-700
GG 144 NNV-

SSO
16 (A1b) 2 DJ + RU 100/30 x x 700-800

Tabell 4:2. Skelettgravar med fiskhuvudformiga hängen. Katalognummer, skelettens orientering, antalet  
fiskhuvudformiga hängen (typ), spänneskombination (DJ – djurhuvudformigt spänne, RU – runt spänne, DO – 
dosformigt spänne, RY – ryggknappspänne), antalet pärlor (glas, bärnsten/”vita”), antalet armringar (diametermått),  
KG – kedjegarnityr, gravdatering. Sammanställning från katalog GG.    

   Gemensamt för skelettgravarna som omhändertagits i samband med arkeologiska undersökningar 
är framförallt de väldigt stora uppsättningarna av artefakter, som också – med viss variation – alla 
utgår från en liknande kombinationsprincip, där en 3-spänneskombination, kragen av 
fiskhuvudformiga hängen och ett stort pärlgarnityr ingår. Kedjegarnityr ingår också i fem utav 
gravarna. I åtta av gravarna har armringar eller armbyglar påträffats. I den här analysen har inte 
andra hängsmycken (såsom brakteater, sil-, tung-, eller skopformiga hängen), knivar, kammar, 
dräktnålar och nycklar tagits med, men dessa artefaktstyper förekommer också i flera av gravarna. 
Den grav som avviker från detta är GG 91 som endast innehåller en pärla, två fiskhuvudformiga 
hängen, fyra armringar/armbyglar och ett djurhuvudformigt spänne (det är möjligt att graven 
plundrats eller att delar av materialet inte dokumenterats, hela anläggningen frilades inte (se 
Thunmark-Nylén 2000a:428). Det här gör att skelettgravarna – bortsett från GG 91 – visar upp en 
gravuppsättning som brukar anses vara ”den typiska” uppsättningen för de gotländska kvinnorna 
under vendel- och vikingatid. Det får dock sägas att 10 gravar bland de ca 450 skelettgravar (550-
1200) som finns i Appendix A, knappast kan sägas utgöra det typiska. Därtill ska det också påpekas 
att gravarna alla tillhör perioden innan 900-talet (bortsett GG 21) då skelettgravskicket är mer 
ovanligt (se tabell 3:2)). Sex utav skelettgravarna kommer från Ire-gravfältet, en är daterad till 
subperioden 650-750 (antagligen 700-tal), två till perioden 700-800, en till subperioden 750-850 
och två till perioden 800-900.   
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Period Skelettgravar Brandgravar fördelning
600-700 2 18 10/90
700-800 4 19 17/83
800-900 4 13 24/76
900-1000 14 8 64/36
1000-1100 13 2 87/13

Tabell 4:3. Kronologisk fördelning och förändring av gravskick i kvinnogravar på Ire-gravfältet. Sammanställning från 
Appendix A

   Som tabell 4:3, visar så är förekomsten av skelettgravar bland kvinnogravarna under vendeltiden 
väldigt ovanligt. Sex gravar kan i Appendix A benämnas som skelettgravar och därtill finns en grav 
som av Nerman har placerats till perioden 550-600. Det är först på 900-talet som skelettgravskicket 
kan sägas vara tillräckligt vanligt förekommande för att utgöra ett mer normativt beteende. De här 
upptagna skelettgravarna, utgör alltså 4 utav de 7 kvinnliga skelettgravarna från vendeltiden på Ire-
gravfältet. Det gör att man oundvikligen också måste beröra vilka de övriga tre är. 
   Skelettgraven SHM 20826:280d är den som placerats till perioden 550-600 och är en dubbelgrav 
där endast enstaka skelettdelar kunnat knytas till beteckningen 280d. Fyndmaterial utgörs här av ett 
ryggknappspänne, två runda spännen och ett pärlgarnityr med 99 pärlor varav 25 ska vara av 
kalksten (se diskussion kring ”kalkstenspärlor” i Thedéen 2010, 2011, Trotzig 1988). Till perioden 
600-700 hamnar här GG 53 även om den antagligen tillhör början av 700-talet. Därtill finns SHM 
20826:35, där samman med skelettrester, ett ryggknappspänne, ett djurhuvudformigt spänne, ett 
runt spänne, 248 pärlor varav 39 kalkstenspärlor och därtill både brakteater och ett kedjegarnityr 
återfanns.    
   Fyra skelettgravar bland kvinnogravarna till hör perioden 700-800. Till denna period hamnar 
därmed GG 67, 59 och 91. Den fjärde graven (Ire grav 479A) innehåller tre djurhuvudformiga 
spännen, kedjegarnityr, sil- och tungformiga hängen, dräktnål och därtill en förgylld brakteat och en 
romersk denar. Det som är anmärkningsvärt är att inget pärlgarnityr återfinns i anläggningen, men 
annars är uppsättning liknande de övriga vendeltida skelettgravarna på Ire-gravfältet. Avvikande är 
också här GG 91 med sin mindre uppsättning. 
   Fyra stycken kvinnogravar där skelettgravskicket är i bruk återfinns i perioden 800-900 på 
gravfältet, det är här tal om GG 73 och 88 och därtill kommer SHM 20826:375 som ligger lite 
periferiskt i sektion H med huvudet orienterat i söder och det är därmed inte osannolikt att den här 
anläggningen ska ha en 900-tals datering istället. Grav 488B är en skelettgrav där en man och en 
kvinna begravts. I den här graven precis som i grav 375 är det tal om mindre föremålsuppsättningar. 
I grav 375 återfinns inga spännen och endast ett 40-tal glaspärlor. Kvinnan i grav 488 B har fått med 
sig en 3-spänneskombination men endast ett fåtal pärlor. Det verkar här inte omöjligt att de båda 
gravarna 375 och 488B, som avviker från det mönster som återfinns bland de äldre skelettgravarna, 
kan ha anlagts i slutet av 800-talet eller rent av början av 900-talet, då bägge gravarna befinner sig i 
sektion H (troligt i fallet med grav 375 något mer osäkert kring grav 488B). Det är således inte 
omöjligt att de två gravarna tillhör ett annat kronologiskt skede. Det som här framkommer angående 
skelettgravskicket under vendeltid och tidig vikingatid på Ire-gravfältet är; att man gravlägger 
individer med stora och liknande uppsättningar, det finns ett tydligt släktskap mellan 
skelettgravarna. Som tidigare fastslagits så är uppsättningarnas storlek inte en skillnad på grund av 
fragmenteringsgraden mellan brandgravar och skelettgravar, utan en del av praktiken för 
gravläggningen. Det visar sig här också att; det här är en väldigt ovanlig företeelse, det går knappt 
en grav per generation. Det man har att göra med här är alltså något väldigt speciellt.     
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4.3.3 ”Ben voro mycket små, som om de syntes varit från ett barn”

Osteologisk bedömning har skett på fem utav de elva skelettgravarna (GG 67, 73, 88, 105, 144). 
Av dessa är GG 67, 73 och 88 från Ire-gravfältet och har alla bedömts som barn mellan 7 och 10 år 
(se Thedéen 2011:142, Thunmark-Nylén 2006b:429 och där angiven litteratur). GG 105 har också 
bedömts vara en yngre individ 15-20 år (se Calrsson, D. 1987:14). Det rör sig alltså här om väldigt 
unga individer, barn och tonåringar. Det här är en tendens som också på arkeologisk väg går att 
argumentera för kring flera av de andra gravarna. Den sammanställning som gjorts i Appendix D är 
något begränsad men visar en klar tendens till att armringar med en diameter omkring 6.5 cm eller 
mindre kan knytas till barngravar. Något större osäkerhet kommer när det gäller armingar upp emot 
7 cm i diameter. Den här undersökningen är något för liten för att kunna ge en säker metod och det 
ska betonas att det för armingar över 5.5-6 cm i diameter blir väldigt osäkert, eftersom faktorer som 
storlek på armar och händer är väldigt individuellt18 – till detta ska det dock tilläggas att det inte går 
att säga om armringarna burits direkt mot kroppen eller ovan klädesplagg, vilket också påverkar 
resultaten. Det ska således poängteras att resonemang kring armringars diameter och dess 
förhållande till individernas ålder är för armringar över 5.5 cm i diameter ett hypotetiskt 
resonemang. Det behövs dock den här typen av metodik i de fall där skelett förmultnat, eller inte 
tillvaratagits vid utgrävning. Det här gäller exempelvis fallet med GG 21, där skelettet helt 
förmultnat, men som med en väldigt liten armring på 4.9 cm i diameter, ändå kan konstateras vara 
en barngrav, antagligen i samma åldersgrupp som GG 88, det vill säga ca 7-10 år. När det kommer 
till GG 53 har man här en grav där skelettet inte tillvaratogs, vilket gör att bedömningen här måste 
ske utifrån materialet. Den här graven innehåller fyra armringar som dock inte kan med säkerhet 
bedömas, den minsta är ca 6.4 cm i diameter, det troligt är dock att också den här graven innehåller 
en yngre individ, kanske någonstans mellan bedömningarna för GG 88 och GG 105. De övriga 
skelettgravarna innehåller alla armringar som gör det är troligt att det också i de här fallen är tal om 
yngre individer, framförallt GG 91 har små armringar.

        Fig. 4:4. Armring från GG 91. Foto: VNLM

   En annan arkeologisk metod som går att använda för att definiera barngravar är som Thedéen 
visat att använda sig av antalet pärlor och framförallt genom att titta på antalet ”vitapärlor” (2011). 
Det vill säga framförallt pärlor som tillverkats av kaurisnäckor (men ibland också av kalksten eller 
vitfärgad glasfluss). Av de 11 skelettgravarna innehåller alla utom GG 91 stora pärluppsättningar på 
100 eller fler pärlor. I GG 91 har endast en bärsntenspärla tillvaratagits, vilket är en klar avvikelse 

18 De här resultaten har testats genom mindre experimentell undersökning, som på grund av individuella differenser 
inte kan fastslå annat än att någon bestämd gräns mellan barn och vuxna kan sättas annat än omkring 5.5 cm i diam.
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från de övriga. Av de osteologisk definierade barngravarna (GG 67, 73, 88) hör alla till perioden 
750-900 och samtliga tre innehåller mer än 200 pärlor per grav och antalet vita pärlor uppgår här till 
mellan 64 och 118 st. I GG 105 är det enligt Thedéen tal om ca 45 vita pärlor (2011:143). Den här 
metoden får sägas vara tämligen tillförlitlig när det kommer till det vikingatida materialet, där 
egentligen alla gravar med större pärlgarnityr har kunna definieras som barngravar genom 
osteologisk analys eller genom arkeologisk metodik (se vidare Thedéen 2011, Melander 2013). Det 
här gör att man därmed också torde kunna tolka GG 7 med 209 pärlor varav 106 är gjord av 
kaurisnäckor (graven innehåller också en hel stor snäcka) och GG 59 med 122 pärlor varav 49 är 
gjorda av kaurisnäckor, som yngre individer. Kvar som osäkra blir dock GG 15 och GG 53. Av 
dessa är GG 15 det mest tveksam fallet. GG 15 innehåller en uppsättning med 116 pärlor varav 10 
är snäckpärlor. Det här är en uppsättning som varken avviker storleksmässigt eller i procentuell 
fördelning mellan glaspärlor och vita pärlor (jfr. sammanställning i Thedéen 2011:142f). Därtill är 
uppsättningen väldigt lik den som återfinns i barngraven GG 21, vilket kan innebära att det är en 
kronologisk aspekt som formar dessa uppsättningar. GG 21 är den enda kraguppsättningsgraven 
som kan dateras till 900-talet och det är troligt att GG 15 har en sen 800-tals datering (14C-prov, 
samt det hårda slitaget på artefakterna antyder om en sen 800-tals datering – se vidare GG 15), 
vilket kan förklara uppsättningarnas något avvikande procentuella fördelning mellan pärltyperna 
(liknande fördelning har barngraven SHM 22917:232 med 900-tals datering (se Melander 
2013:78)).          
   Det är alltså här tämligen uppenbart att det finns en koppling mellan yngre individer, skelettgravar 
och de stora föremålsuppsättningarna. Det här är också en bild som är liknande den man får om man 
betraktar de lösfynd där kraguppsättningar lämnats in. Tittar man exempelvis på den krage med 
hängen av typ A1c som lämnats in från Endrebacke (förstört gravfält), så är den inlämnad med 
bland annat två armringar av barnstorlek (4.8 och 4.9 cm i diam.) och en uppsättning med 150 
pärlor varav 54 är pärlor av kaurisnäckor. Bland de inlämnade fynd finns också två 
djurhuvudformiga spännen av 800-tals typ och det är troligt att alla de här objekten kommer från 
samma grav, vilket dock på grund av omständigheterna inte kan styrkas. Liknande är 
omständigheterna för GG 136 där en kraguppsättning inkom samma med fyra armringar (5, 5.3, 5.5 
och 6.2 cm i diam.), fyndet kommer från en grav som förstörts i samband med grusbrytning. 
Samma tends har också fynden GG 8, 16 och 46 som alla kommer från gravar som inte blivit sakligt 
undersökta, men som alla visar på liknande uppsättningar med spännen, pärluppsättningar med 
snäckpärlor och armringar (5-7 cm i diam.). I såväl GG 16 som 46 är det tal om uppsättningar med 
A1a-hängen som inte finns i de vetenskapligt undersökta gravarna. A1a-hängen återfinns också i ett 
lösfynd från Endrebacke (GG 14), där 12 hängen samman med ett ryggknappspänne, ca 70 vita 
pärlor och två ”små” armringar hittades. Upphittarna (notera att det i det här fallet inte är tal om 
gravplundring) rapporterar också att benen som återfanns med föremålen; ”voro mycket små, som 
om det syntes varit från ett barn” (se SHM 4648C). 
   Den här bilden kan också stärkas av de på grund av dokumentering svårhanterade fynden från Raä 
Alskog 181:2 (GG 129-135), där osteologisk bedömning på individerna i GG 129 och GG 131 visat 
att det rör sig om två yngre individer (17-25 år) (se Sigvallius 1981, 1983). I bägge gravarna 
återfinns kraguppsättningar av fiskhuvudformiga hängen. I GG 129 återfinns krage tillsammans 
med ca 200 pärlor varav ca 70 st är ”vita”, däremot finns inga spännen eller armringar 
dokumenterade (men plundring ska ha förekommit på gravfältet – se Pettersson 1992). I GG 131 
finns en krage med 24 hängen, därtill återfanns ett ryggknappspänne, en armring och 82 pärlor 
varav 45 ”vita”. Det är således av materialet att döma påtagligt att kraguppsättningar av 
fiskhuvudformiga hängen i skelettgravar tycks ha varit ämnade för yngre individer. Denna 
företeelse verkar också ha sitt starkaste fäste under perioden ca 700-900, men förekommer av 
lösfynden att döma också under 600-talets senare del.  
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4.3.4 Avvikerskan 

Så här långt verkar således allt prydligt och ordentligt, homogent i sitt utförande. Men sådan är 
sällan livet eller forntiden, bara för att något går att iaktta nio gånger i rad betyder det inte att det 
automatiskt blir så den tionde gången. En osteologiskt bedömd grav har ännu inte redogjorts för. 
Det rör sig här om GG 144. I denna grav återfanns en kraguppsättning med ca 16 fiskhuvudformiga 
hängen, ett pärlgarnityr med ca 100 pärlor varav ca 30 är ”vita” av glas. Därtill återfanns två 
djurhuvudformiga spännen och ett runt spänne. Det är således en uppsättning som är av samma typ 
som de i de övriga skelettgravarna. Individen som blivit gravlagd här var dock en kvinna i 
åldersgruppen 31-40 år. Skelettet är välbevarat och berättar att hon var ca 163 cm lång, hade friska 
men slitna tänder och smärre slitage på ryggen. Hennes kranium var kraftigt, vilket ofta 
förekommer bland ”gotländska” järnålderskvinnor (se Sigvallius 1991b:30). Därtill är kotbågen på 
den första halskotan inte sammanväxt, vilket kan vara ett ärftligt drag (se Manneke & Wennersten 
1999:74f) och något som också återfanns hos individen i anläggning 16 (se GG 143), den här 
anmärkningen, samman med det spatiala förhållandet mellan gravarna gör att det faktiskt är troligt 
att de två individerna varit nära besläktade med varandra. Det går således har att få veta en hel del 
om denna avvikande skelettgrav. Det ska dock kommenteras att den osteologiska 
åldersbedömningen är gjord genom kraniets sutursammanväxning som indikerar en ålder från ca 23 
år upp till 40 år (Ibid. s. 84). Att åldern preciserats som 31-40 år kommer från slitaget på tänderna 
som bedömts som tillhörande en ålder på 35-45 år (Ibid. s. 85). Det ska dock i det här 
sammanhanget påpekas att tandslitage är en väldigt vansklig metod att definiera ålder med, 
eftersom detta förhåller sig till användning, omskötsel och inte minst kosthållning, vilket kan ge 
väldigt stora skillnader såväl från region till region, men också från individ till individ (Ibid. s. 72). 
Eftersom det här är den enda skelettgraven som avviker från bedömningarna för de övriga 
skelettgravarna, så bör därför resultaten härifrån beaktas med varsamhet. För sammanhanget finns 
det ytterligare en aspekt som är viktig att belysa och som också avviker från de övriga 
skelettgravarna, det är nämligen så att pärlgarnityret och kraguppsättningen av fiskhuvudformiga 
hängen har på ett väldigt underligt sätt placerats i graven. De ligger närmast avsiktligt utspritt över 
överkroppen (Ibid. s. 28). Den ena pärlspridare befinner sig exempelvis en bit utanför den högra 
armbågen, vilket är en avvikande position. Om man tittar på de positioner som det runda spännet 
och de djurhuvudformiga spännena har, så är de platser där dessa ting borde återfinnas, det vill säga 
att det runda spännet ligger på halskotorna och de djurhuvudformiga spännena på varsin sida av 
överkroppen. De djurhuvudformiga spännena har ”ramlat” ner något, men detta är en tämligen 
vanlig företeelse (antagligen på grund av att textilierna förmultnar). Det man således får här är en 
situation som antyder om att spännena ingått i den ursprungliga idéen om gravläggningen, medan 
pärlgarnityret snarare placerats där i efterhand. Det här är en företeelse som också går att se i andra 
gravläggningar, exempelvis verkar en ”efterdeponering” skett i en vikingatida skelettgrav i 
Väskinde sn, där en 3-spänneskombination, en mindre pärluppsättning och en armring lagts ner i en 
liten hög på skelettet (se Widerström & Carlsson 2008:6). Det här gäller också den pärluppsättning 
som placerats i en grav på Fårö, där en vuxen kvinnan begravts med 3-spänneskombination och ett 
silverkrucifix, men där hon på ena axeln fått en pärluppsättning på ca 40 glaspärlor (se Gräslund 
1984). Sådana här företeelser är dock svåra att lägga märke till och kan vara betydligt vanligare än 
vad som anförts här. Bägge de upptagna fallen är från 900-talet och dess relevans för GG 144 går att 
diskutera, men det visar samtidigt på att det möjligen under eller efter begravningsritualen skett 
förändringar i hur de efterlevande valt att betrakta den döde. De analyser av organiskt material från 
kopparkärl – som använts i begravningsritualen – som Trotzig analyserat (1991a-b), har visat att det 
fanns gott om flugägg i det organiska materialet. Eftersom flugor som lever under jord inte kunnat 
dokumenterats, innebär det här att gravmåltiderna och då troligen också liket under en period legat i 
det öppna (Trotzig 1991a:136). Det vill säga att det är inte osannolikt att händelser som skett under 
den period som gravläggningsprocessen pågått, kan ha gjort att de efterlevande fått ändra på den 
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dödes sociala roll. Exempelvis kvinnan med silverkorset på Fårö är begravd både med den kristna 
symbolen (hennes eget val?) och med kärl innehållande gravmåltider och det deponerade 
pärlgarnityret (de efterlevandes val?) (se vidare Gräslund 1984). GG 144 får således till dessa att 
fler fall kunnat dokumenterats ses som ett undantagsfall där speciella omständigheter är av 
betydelse för förståelsen.

            
4.3.5 Kragbärare i askan  

Bland brandgravarna är det som tidigare konstateras endast 6 st som kan sägas innehålla 
kraguppsättningar, det ska därtill poängteras att det är endast i två gravar som det återfinns 
uppsättningar med 15 eller fler hängen. De stora uppsättningar av fiskhuvudformiga hängen som 
finns i skelettgravar är således väldigt ovanliga i brandgravarna. Något som tidigare påpekas är en 
skillnad i praktiken för gravskicket. Men det föreligger också här en kronologisk skillnad. 
   Skelettgravarna från perioderna 600-700 och 650-750 är som sagt lätträknade, det rör sig om de 
något osäkra och förstörda posterna GG 104 och 127 samt att GG 53 hamnar i perioden 650-750, 
denna grav tillhör dock den senare delen av perioden, det vill säga början av 700-talet. Det här 
betydande eftersom brandgravarna är som mest dominanta i perioderna 600-700, 650-750. Det är 
också här som de flesta av kraguppsättningar återfinns. GG 32, 52 och 118 är alla kraguppsättningar 
som tillhör perioden 600-700. Därtill kommer GG 54 som är daterad till perioden 650-750. Det vill 
säga att majoriteten av brandgravarna med kraguppsättningar återfinns kronologiskt före det att 
kraguppsättningar hamnar i skelettgravarna. I övrigt liknar uppsättningarna i de här fyra 
brandgravarna skelettgravarnas uppsättning. Alla gravarna har 3-spänneskombination (i GG 52 
återfinns fem spännen, vilket gör att det kanske rör sig om flera begravningar i anläggningen och att 
den då lilla kragen om ca 10 hängen möjligen ska fördelas på två individer!). I GG 52 och 54 
återfinns också kedjegarnityr. Avvikelse ifrån skelettgravarna kan framförallt ses bland 
pärlmaterialet. Här är det för GG 52 och 54 endast tal om ca 20-30 pärlor per grav och GG 52 är 
den enda där vita pärlor ingår, men det är endast tal om 2 st. Uppsättningen är större med 92 pärlor i 
GG 32 varav 13 är vita, således mer liknande skelettgravarna, den här anläggningen har också varit 
utsatt för plundring (dock verkar inte föremålen varit huvudmålet), vilket kan ha inverkat på den 
uppsättning som finns i graven. GG 118 är den som mest liknar skelettgravarna, här återfinns 129 
pärlor varav ca 25 är vita, i uppsättningen ingår också en armring, 5.3 cm i diameter, vilket gör att 
den här brandgraven visar upp ett liknande kombinationsmönster som skelettgravarna. Stora 
pärluppsättningar återfinns också i GG 4, 48, 50, 51, 76, 80, 119, 120. GG 4 innehåller ca 112 pärlor 
varav 42 är vita, men här finns endast två hängen. GG 50 och 51 har båda pärlgarnityr med omkring 
250 pärlor, av dessa är endast omkring 30 per anläggning vita pärlor, ingen av anläggningarna visar 
upp någon större mängd hängen (7 fragment i GG 51 och 6 hängen i GG 50). Bägge de här 
gravarna ska det också anmärkas, ligger tidigt i datering och tillhör antagligen början av 600-talet. 
   Till 700-talet kan två brandgravar med kraguppsättningar knytas, det rör sig om GG 61 och GG 
85. Ingen av de här gravarna har dock föremålsuppsättningar av den dignitet som återfinns bland 
skelettgravarna eller de tidigare brandgravarna. GG 61 innehåller endast ett djurhuvudformigt 
spänne och åtta pärlor, medan GG 85 innehåller ett ryggknappspänne men saknar pärlor. Till det här 
ska också de något svårhanterade posterna GG 1, 2, 128 och 139-142 från 800-talet behandlas, då 
det potentiellt är så att kraguppsättningar kan ha ingått i GG 139-142 och GG 1-2 om de tolkas som 
rester från samma anläggning (se 4.2.1). För dessa (också inkluderat GG 128) så är det i så fall tal 
om större pärluppsättningar (ca 60 för GG 139-142, ca 60-70 för GG 128 och ca 200 för GG 1-2), i 
samtliga poster har också ett ryggknappspänne ingått, men inga andra spännen har påträffats. 
Samtliga dessa poster måste dock behandlas något varsamt med tanke på de så att säga inte utgör 
regelrätta gravanläggningar på gravfält. Det man kan se här är alltså att de stora uppsättningar som 
återfinns i skelettgravarna, framförallt förekommer i brandgravar under perioden 600-700, vilket är 
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den period dit inga säkra skelettgravsfynd kan placeras. Det gör att det är sannolikt att den praktik 
som återfinns i gravläggning med stora uppsättningar i skelettgravar har sitt ursprung i 
brandgravskicket. Det vill säga att en förändring kan spåras till övergångsfasen mellan 600- och 
700-talet. 

4.3.6 Flickornas pärlor 
      
Som diskuterats med skelettgravarna så har Thedéen (2011) visat att antalet pärlor står i förhållande 
till den gravlagdes ålder när det kommer till de vikingatida gravarna, något som också verkar fallet 
för de vendeltida skelettgravarna med kraguppsättningar av fiskhuvudformiga hängen. Frågan då är 
om denna struktur också gäller för de vendeltida brandgravarna? 
   I Thedéens behandling av pärluppsättningar så behandlas inte den kronologiska aspekten. Tittar 
man på den så kan man se att stora pärluppsättningar är betydligt vanligare under vendeltiden och 
framförallt i perioden 600-700 (se fig. 4:5). Omkring hälften av pärluppsättningarna under perioden 
600-700 innehåller mer än 30 pärlor, medan det rör sig om omkring 20 % i perioden 700-900 och 
sedan i fallande skalan fram tills dess att föremål försvinner från gravarna under 1100-talet.   

Fig. 4:5. Kronologisk utveckling av det procentuell fördelning av små och stora  pärluppsättningar,. Gullinje (mer än 
30 pärlor), grönlinje (mindre än 30 pärlor). Sammanställning från appendix A. 

   För de riktigt stora uppsättningarna med mer än 50 pärlor per grav är tendens än tydligare. Dessa 
kommer in i gravmaterialet under den senare delen av 500-talet och är mest frekventa under 600-
talet för att sedan – endast undantaget SHM 32457:33 – helt försvinna efter 900-talet (se fig. 4:6). 
   För att poängtera sammanhanget mellan pärluppsättningar och de fiskhuvudformiga hängena ska 
det i det här fallet påpekas att från perioden 700-800 utgörs fynden av stora pärluppsättningar bara 
utav skelettgravar och dessa är – bortsett en svårbedömd förstörd grav på Barshalder (se Rundkvist 
2003a:140ff) – de redan omnämnda GG 7, 59, 67 och 105. För perioden 800-900 är det tal om GG 
1, 2, 15, 73, 88 samt GF C 9521: grav 5, som är osteologiskt bedömd som 7-9 år (se Melander 
2013: nr. 46), alltså endast GG 1 och 2 som utgör brandgravar. Under perioden 900-1000 är det tal 
om GG 21, 106 (se också Ibid. nr. 51), SHM 32397:5/63, som är osteologiskt bedömd som 5-6 år 
(se Lindquist 1983:133f), SHM 27739:1/61, bedömd som barn (se Melander 2013: nr. 10), SHM 
23896:2B (Ibid. nr. 50), samt Ire-gravarna 230A, bedömd som barn (se Ibid. nr. 35) och 232, 
osteologiskt bedömd som 9-10 år (se Ibid. nr. 34). I detta inkluderas inte GG 129 och 131 som 
också visar samma tendens med yngre individer och stora pärluppsättningar. Notera också att GG 
144 inte heller inkluderats. Det vill säga att Thedéens resonemang går att överföra på 700-talet. 
Frågan är då om det också fungerar för 600-talet, då de stora pärluppsättningarna är mer frekventa. 
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Fig. 4:6.. Kronologisk fördelning av antalet pärlor per grav. Sammanställning från Appendix A.

4.3.7 De fragmentariska vuxna 

Bland de av katalog GG omfattade brandgravarna har 11 blivit osteologiskt analyserade. Av dessa 
är fyra de till 800-talet daterade och redan flitigt behandlade GG 1, 2, 128 och 139-142. De övriga 
sju tillhör perioderna 600-700 och 650-750. Av dessa har tre stycken större pärluppsättningar ca 75, 
86 respektive 105 pärlor (GG 34, 24, 37). Medan de övriga fyra har mindre uppsättningar 31, 16, 5, 
1 (GG 25, 30, 20, 22 + 23). Ingen av dessa gravar innehåller kraguppsättningar av 
fiskhuvudformiga hängen – i de flesta fallen rör det sig om enstaka hängen. Något problematiskt är 
att alla anläggningar kommer från Barshalder-gravfältet och det finns där med en risk att regionala 
företeelser kan spela in. I samtliga fall har gravarna fått samma åldersbedömning. De har alla 
bedömts vara anläggningar innehållande vuxna individer, det vill säga 18-44 år. Det är således en 
avvikelse här från det mönster med yngre individer som analyserna för skelettgravarna visade. 
Däremot är bedömningarna här också mer vaga och ramen är så pass brett tilltagen att den mycket 
väl skulle kunna inkludera de yngre individerna. Det är dock ändå så att man kan utgå från att dessa 
individer med stor säkerhet kan sägas utgöra den så kallade vuxna gruppen och att de således ska 
definieras annorlunda än vad som varit fallet med skelettgravarna från senare perioder. 
   I GG 22-23 och GG 25 kunde också förutom den vuxna individen ett mindre barn konstateras, det 
rör sig här om ett 0-7 år gammalt barn i GG 22-23 (således i gruppen innan pärluppsättningarna tas 
i bruk (se Thedéen 2011:128ff)) i detta fall var också barnskelettet obränt medan artefakterna är 
eldpåverkade. I GG 25 var benen som tillhörde barnet från ett mycket litet barn 0-1 år. Det är 
således här tydligt att artefakterna tillhört den vuxna individerna och inte barnen. 
   GG 34 har bedömts innehålla en vuxen man, detta är inte med tanke på artefakterna troligt utan 
antingen är det tal om en osteologisk felbedömning (se Welinder 1989 för diskussion), eller så har 
graven varit en dubbelgrav.   
    När det kommer till förhållandet med pärluppsättningarna, kan man konstatera att trots de stora 
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uppsättningarna av pärlor i GG 34, 24 och 37 så rör det sig om väldigt få vita pärlor. GG 24 har en 
stor uppsättning med 86 pärlor av glas och brons, men inga vita pärlor. GG 37 innehåller en ännu 
större uppsättning med 105 pärlor varav dock endast 2 är vita. I GG 20, 22/23, 24 och 30 återfinns 
endast enstaka glaspärlor och inga vita pärlor. Det är således påtagligt att antalet vita pärlor i dessa 
uppsättningar från 600-talet är väldigt begränsade. I GG 25 återfinns 31 pärlor varav 12 är vita, 
graven är en dubbelgrav och innehåller förutom en vuxen individ ett litet barn 0-1 år. I fallet med 
GG 34 blir uppsättningen så stor som 75 pärlor varav 15 är vita men detta är fördelat på 2 
deponeringar (60 (12) + 15 (3)). Det ska också poängteras att GG 25, 30 och 34 alla är anläggningar 
som antagligen ligger tidigt i den kronologiska kurvan. 
   Det som framkommer här är en annorlunda struktur än den som kan ses bland skelettgravarna. 
Det vill säga att i brandgravar utan kraguppsättningar av fiskhuvudformiga hängen så är 
pärlgarnityren mindre och utan betydande inslag av vita pärlor. De gravar som har större 
pärlgarnityr av glaspärlor och med 3-spänneskombinationer hör till till 600-talet och i detta material 
kan ingen tydlig tendens urskiljas när det kommer till åldersbedömningarna. 

4.3.8 Vikingarna 

När det kommer till bedömningarna för posterna från 800-talet påvisas här också en i förhållande 
till skelettgravarna komplicerad struktur. De osteologiska bedömningarna är i de här fallen än mer 
problematiska att förhålla sig till. Den säkraste bedömningen kommer från GG 128 och här är det 
tal om två identifierade individer bland benmaterialet. Dels troligen en kvinna i 25-30 års åldern och 
ett barn 0-14 år gammalt (se Franzén 2013). Problematiken här är att placera ihop artefakten med 
individerna. Det troliga är dock att det är den vuxna individen som ska kopplas samman med de 
flesta av artefakterna och de ca 3-5 hängen som det rör sig om här – men detta kan inte helt säkert 
konstateras (se vidare Andreeff, Melander & Bakunic Friden 2014:81ff). Det kan dock stärkas något 
av det liknande fynden vid GG 1-2, problemet här är att ingen publicering av den osteologiska 
analysen finns, så i detta fall kan det endast hänvisas till Thunmark-Nylén som mottagit 
informationen muntligt (se 2006b:507). Det blir alltså en väldigt osäker information som dock talar 
om flera identifierade vuxna individer i de två anläggningarna (Ibid.). Inte heller i fallet med GG 
139-142 kan några säkra besked ges eftersom bedömningen här bara kunnat görs på en begränsad 
del av benmaterialet (se Lennblad 2009). Den osteologiska analys av GG 139-142 lyckades inte 
identifiera mer än två vuxna individer i benmaterialet, vilket dock stödjer den tidigare framlagda 
tolkningen om att GG 139-142 utgör två utspridda gravläggningar och inte runt ett 10-tal som 
registrerats i fornminnesregistret (se Raä Linde 4:2). Det finns dock här en klar tendens att det i 
samtliga fall verkar röra sig om vuxna individer också i brandgravsmaterialet från 800-talet. 
Förekomsten av vita pärlor är också väldigt begränsad och uppgår endast till ett fåtal av kalksten i 
GG 128 och saknas helt för fyndposterna GG 1-2 och 139-142.
   De sena 900-tals graven på Kopparsvik-gravfältet (GG 114) relevans för sammanhanget kan 
diskuteras med tanke på den sena dateringen. Däremot eftersom det i graven bara återfinns ett enda 
hänge och en liten pärluppsättning (22 pärlor) med endast en snäckpärla så ansluter graven till 
strukturen som återfinns i brandgravarna under de av brandgravskicket dominerade perioderna. 
Graven kan dock utgöra en sen variant av praktiken på samma sätt som GG 21 gör. Eftersom graven 
återfinns i en period där skelettgravskick dominerar så är det möjligt att den här graven representar 
den struktur som finns i brandgravskicket men här istället har blivit en skelettgrav på grund av att 
detta varit det rådande begravningssätt för tiden och platsen (inga brandgravar har dokumenterats på 
Kopparsvik-gravfältet (se sammanställning i Thunmark-Nylén 2000b:830ff)). Graven har 
genomgått osetologiskanalys som visade att den gravlagde i detta fall var en ganska kort kvinna (ca 
148 cm) i 30-40 års åldern19. Det är innebär således att den struktur med vuxna individer begravda 

19 Den osteologiska bedömning är gjord av Johanna Andersson Uppsala universitet campus Gotland inom projektet 
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med enskilda hängen i brandgravar också överensstämmer med resultatet från den här graven. Det 
vill säga de yngre individerna placeras i skelettgravar med stora uppsättningar medan de vuxna 
individerna får mindre uppsättningar och kremeras. Det är då frågan varför det är på detta vis?   

4.3.9 Guess who's coming to dinner          

En rent teknisk förklaring till varför yngre individer placeras i skelettgravar, tillskillnad från vuxna 
individer som placeras i brandgravar, är att det är svårare att kremera dessa, då fetthalten är för lång 
för att ge ett ”gott resultat” (se Holck 1997:117ff). Det är dock sällan så att sådan betydelsefulla 
handlingar som gravläggningsritualer tar hänsyn till vad som är praktiskt eller genomförs med 
lättja, hade fallet varit sådant hade sannolikt de allra mest nyttjade gravskicket varit att kasta de 
döda i sjön eller lämna de åt vilddjuren i skogen. Därtill är utslaget av kremeringsexperiment 
väldigt varierande och genomförs oftast genom ett öppet bål, trots att inga belägg för att detta varit 
tillvägagångssättet egentligen existerar. Det finns heller inget som motsäger att konstruktioner 
skapats för att förbättra förbränningstekniken, det är som bekant lättare att skapa hög värme i en 
sluten kammare likt en ugn eller värmepanna än vad är genom öppen eld. Man ska också betänka att 
själva förberedelserna för en kremering antagligen varit tidskrävande. För det är faktiskt så att; även 
om döden är en väntat gäst, så är det svårt att veta – om man inte själv är bödeln förstås – om döden 
behagar dyka upp redan till frukosten eller släntrar in först till vickningen. Det blir således så att 
oavsett vem som dog, så behövdes det förberedelser och med tanke den höga frekvensen av nitar 
och spikar som återfinns i brandgravarna, så är det sannolikt att konstruktioner (se ex. Gräslund 
1980:54) kunde upprättas för att effektivisera förbränningstekniken20. 
   Det som möjligen talar för en sådan här praktisk lösning är att det förekommer obrända 
barnskelett på exempelvis Broa- och Barshalder-gravfälten (se ex. GG 22-23 och Johansson 2007). 
Betydande för sammanhanget är att det i första hand rör sig om barn som är yngre (0-7 år) än de 
som återfinns bland skelettgravarna med fiskhuvudformiga hängen. Samtidigt så förekommer det i 
materialet också exempel på barn som blivit kremerade (se ex. GG 128), något som också gäller för 
det osteologiskt definierade materialet från Roirhage-delen av Barshalder-gravfältet (se Rundkvist 
2003a:156ff). Från Lunda-gravfältet på Lovö, i huvudsak tillhörande folkvandringstid och 
vendeltid, återfinns det kremeringar i alla åldersgrupper utom de allra minsta barnen och i Gejvalls 
genomgång av materialet från gravfältet vid Kyrkbacken i Horn (äldre järnålder) så kunde mer än 
25% av brandgravarna identifieras som barngravar (1947:46). Ett sådan här förklaring är således 
inte adekvat för sammanhanget. Varför är då individer som har kraguppsättningar av 
fiskhuvudformiga hängen under perioden framförallt 700-900 inte kremerade, trots att detta varit 
det rådande gravskicket? 

4.3.10 Dödens ankomst 

Den här frågan kan också förstås demografiskt. I den ovan diskuterade fördelningen av 
kvinnogravar på Ire-gravfältet, så föreligger det en relativt jämnfördelning på ca 20-25 
kvinnogravar per 100 års period. Av dessa utgör i snitt 2-3 gravar per period skelettgravar – av vilka 
då i stort sätt samtliga utgörs av gravar med stora uppsättningar och kragar av fiskhuvudformiga 
hängen och därtill kan antas vara gravar för yngre individer och barn. Det vill säga att dessa utgör 
ungefär ca 10 % per period. Det här kan då jämföras med beräkningar för dödstillfällen under 
perioden. 

Vikingatida Fröjel och Kopparsvik. Hälsa och gravläggning i relation till härkomst, se vidare GG 114
20 Det ska påpekas att fynden av nitar och spikar i brandgravarna säkerligen kommer från olika företeelser. Där med 

kan de likaväl som komna från kistkonstruktioner också komma från mindre förvaringsboxar exempelvis. 
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   Sammanställningen har här gjorts på sex lokaler med mer omfattande osteologiska analyser. 
Dessa ska naturligtvis alla förstås från sina specifika kontexter (se Appendix E för källkritisk 
kommentar), men visar ändå på en tämligen liknande struktur för hur höga dödstalen varit i olika 
åldersgrupper. I detta sammanhang ska det påpekas att endast Stenstugu och Västerhus ger en 
rättvis bild av dödligheten för små barn, vilken också i historisk tid legat på mellan 30-50% (se 
vidare Sigvallius 1994:42f, Welidner 1979, 1995), antalet i denna grupp borde således vara högre på 
de andra lokalerna. Därtill är den avvikande fördelningen mellan åldersgrupperna 20-40 år och 40-
60 år på Roirhage gravfältet troligen en konsekvens av metodiken i den osteologiska bedömningen 
(men kan självfallet också ses som en säregenhet för gravfältet (också gravfält kan ha olika typer av 
”teman” (se Herschend 2009:117ff)).   

Fig. 4.7. Procentuell fördelning av ”dödens ankomst” på gravfälten Stenstugu, Alskog sn, Gotland - vendeltid,  
Roirhage (Barshalder), Grötlingbo sn, Gotland – vendeltid, Lunda, Lovö sn, Uppland - folkvandringstid/vendeltid samt  
kyrkogårdarna Bottarve, Fröjel sn, Gotland – ca 1050-1150, Lindberg, Varberg, Halland – ca 1460-1612, Västerhus,  

Frösön sn, Jämtland – ca 1100-1500. Sammanställning och källkritik se Appendix E. 

   Att väldigt få mindre barn återfinns på Ire-gravfältet gör att det passar in bra i det statistiska 
mönstret. Vad som här framkommer är en tydlig tendens att de är ovanligt, för att inte säga väldigt 
ovanligt att man dör i åldersgrupperna 7-20 år. Döden är i första hand en sak som angår små barn 
och vuxna. Det vill säga att den här gruppen verkligen utmärker sig och att de runt 10 % 
skelettgravar per period som finns på Ire-gravfältet är jämförbart med det resultat som man får i 
diagrammet. Att skelettgravarna består av just dessa individer är därmed möjligen inte för att de 
utgör en selektion av denna befolkningsgrupp, utan att de utgör hela den här befolkningsgruppen. 
Kragsmycken kan således säga förhålla sig till en viss befolkningsgrupp. Den här strukturen 
återfinns också i 900-tals materialet där skelettgravskicket dominerar. Här är också förhållande ca 
10 % för gravar med större uppsättningar av artefakter, dessa utgörs också här av gravar för två 
yngre individer (se Melander 2013: nr. 34 och 35). Att det är så pass ovanligt med dödsfall i denna 
grupp, gör också att den stora frekvensen av brandgravar med enskilda fiskhuvudformiga hängen 
som återfinns i materialet, sannolikt inte utgör gravläggningar av yngre individer. Inte heller 
Rundkvist kan belägga något sådant för Barshalder-materialet ”Very few sub-adults have been 
identified among the Vendel Period bones, and none of them is the single human individual in a 
grave with female attributes” (2003b:53). Det får således här konstateras att det troliga är att de 
yngre individerna burit de stora uppsättningarna och gravlagts i skelettgravarna. Medan de mindre 
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uppsättningarna varit ämnade för de vuxna som kremerats. Denna struktur går dock inte att belägga 
för 600-talet där exempelvis stora pärluppsättningar är betydligt vanligare än under perioden 700-
1000. Det är alltså påtagligt att det också i detta fall föreligger en förändring i praktiken vid slutet 
av 600-talet början av 700-talet.      

4.3.11 Slitage och döden utanför Gotland 

En aspekt som är väldigt betydande för smyckesobjekt under vendel/vikingatid i den här typen av 
uppsättningar är slitage. Då slitaget i många fall är väldigt grovt, så vittnar de om att artefakterna är 
i cirkulation antagligen i flera generationer innan de hamnar i gravdepositioner (se Melander 
2013:44f, Thunmark-Nylén 1983a:121 m. fl.). Det här gäller inte minst fiskhuvudformiga hängen 
och i synnerhet de som läggs ner i skelettgravar. Det är intressant inte minst eftersom individerna i 
gravarna är så pass unga. Läger man därtill att inget fynd av fiskhuvudformigt hänge kan knytas till 
de allra minsta barnen, det yngsta fallet som här kan konstateras är GG 73 som bedömts som 7 år 
gammal, så är det knappast möjligt att individerna, som i tidigaste fall kan ha fått en sådan här 
uppsättning i kanske 6-7 års åldern (Vallstena flickan som är 5-6 år gammal är den yngsta 
osteologiskt bedömda graven med ett större pärlgarnityr), i så fall skulle hinna slita ut den på bara 
några år. Snarare är det så att; fiskhuvudformiga hängen utgör en form av arvgods som individen 
erhåller. Det här också en förklaring varför kragarnas storlek kan variera så kraftigt från runt 15 till 
upp över 30 hängen. Det vill säga att kragen så att säga växer till sig under tidens gång. I en del fall 
som med GG 7 och GG 118 inkluderar också kragarna hängen med betydande skillnader i 
utformningen, vilket innebär att de antagligen inte tillverkats samtidigt. Framförallt den tidiga 
kragen hos GG 118 är intressant eftersom den innehåller hängen som utgör en variant av typ A1a, 
som istället för den sedvanliga parallellinjeornamentiken, har en korsdragen linjeornamentik över 
objektet. Den här typen återfinns i det gotländska materialet bara i den här graven, men finns 
intressant nog både representerad i materialet från Grobina (UGG 2) och från Uppåkra (UGLF 6). 
Intressant med gravfynden utanför Gotland är att det i samtliga fall är tal om enstaka hängen 
påträffade i brandgravar och att det flesta anläggningarna kan dateras till framförallt 600-talet, på 
sin höjd början av 700-talet. Undantaget möjligen det stora hänget från Adelsö (UGG 10). Alla 
hängen kommer också från brandgravar som innehåller mindre uppsättningar av fyndmaterial. 
Endast en grav har genomgått osteologiskanalys, det rör sig om UGG 11 från Lunda-gravfältet på 
Lovö – tyvärr kunde endast väldigt lite av materialet identifieras, men det som identifieras tillhörde 
en äldre individ (50+) (se Peté 1984a:97f). Det verkar alltså ganska troligt att det för materialet 
utanför Gotland, gäller samma sak som för det gotländska 600-tals materialet, det vill säga att det är 
de vuxna individerna som får med sig de små uppsättningarna med enstaka hängen. Att endast 
enstaka hängen påträffas i gravarna är också intressant med tanke på att utgrävningarna av 
gravfälten vid Viken och Lunda på Lovö, samt det så kallade ”gotländska brandgravsfältet” vid 
Grobina, alla är omfattande utgrävningar med stora delar av ”gotländskt material”. Fynden av så 
kallade ”gotländska” gravföremål är ändå så pass många under den framförallt tidiga delen av 
vendeltiden vid Lovö, Adelsö och Grobina att det är tveksamt att man kan tala om det som endast 
gotländska kolonisatörer eller kontakter. Snarare verkar det som sagt som att denna typ av 
materiella kultur har en större spridning under perioden (se kap 3.2.1.2) Att inga kraguppsättningar 
hittats utanför Gotland, skulle kunna förklaras genom att de är så pass ovanliga, men det är också så 
att kraguppsättningar förekommer framförallt av hängen av typ A1b, vilket indikerar att det här är 
ett kombinationsmönster som framförallt förekommer från den senare delen av 600-talet fram till 
slutet av 800-talet (se ex. fig. 3:6 för den kronologiska utvecklingen på Ire-gravfältet). Det är 
därmed inte osannolikt att själva praktiken med kragsmycken utvecklats regionalt.  
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4.3.12 Slutsats del 4:3

För att då sammanfatta, så kan det här konstateras att när det kommer till skelettgravar och 
kraguppsättningar av fiskhuvudformiga hängen; så ingår kraguppsättningen i ett bestämt 
kombinationsmönster med stora pärlgarnityr –  med betydande inslag av vita pärlor  – och 3-
spänneskombination. Därtill är andra artefakter så som kedjegarnityr, dräktnålar och andra 
hängsmycken vanliga, men inte fixbestämda, i kombinationsmönstret. Dessa uppsättningar är 
ovanlig och frekvensen av skelettgravarna är låg och förhåller sig framförallt till perioden 700-900. 
Genom osteologiska analyser och arkeologiska metoder kan de flesta av skelettgravarna betecknas 
som gravar för yngre individer ca 7-25 år. 
   När det kommer till brandgravarna så är kraguppsättningar mycket ovanliga och de som finns 
tillhör i stort sett uteslutande 600-talet och följer då ett kombinationsmönster som liknar det för 
skelettgravarna. Antalet stora pärlgarnityr är betydligt mer frekvent under 600-talet än senare 
perioder, men innehåller också mindre vita pärlor än under de senare perioderna. Alla av de 
osteologiskt bedömda brandgravarna innehåller vuxna individer. Det finns inget i det arkeologiska 
materialet som kan påvisa att dessa bedömningar ska revideras till yngre individer. Det föreligger 
således en påtaglig strukturell skillnad, där yngre individer begravs i skelettgravar med stora 
föremålsuppsättningar medan vuxna individer kremeras med mindre uppsättningar. Det går därmed 
här att konstatera att det i kombinationsmönstret och dess förhållande till gravskicket föreligger en 
bestämd social praktik.      

Exkurs: Hur var det då i Fjäle? - källkritisk analys 

Vid det här laget kan det vara av intresse att göra en liten komparativ avläsning av resultaten hittills 
gentemot det lilla men helt undersökta gravfältet vid Stenstugu i Alskog sn. Det här gravfältet har 
som redan diskuterats inte fullt ut inkluderats i undersökningen på grund av problematiken kring 
dokumentationen och att gravfältet utsatts för kraftig plundring (se Pettersson 1992). Men det 
faktum att gravfältet trots att det tillhör brandgravskickets mest dominata perioder under 600- och 
början av 700-talet ändå fullkomligt domineras av skelettgravar gör också att det är problematiskt 
att förhålla sig till, dessutom ligger gravfältet väldigt periferiskt och det finns här stora risker av 
lokala varianter kan grumla den övergripande bilden – exempelvis innehåller i stort sett samtliga 
anläggningar här begravningar för flera vuxna individer, en företeelse som har väldigt lågfrekvens i 
det övriga materialet. Detta till trots är gravfältets väldigt speciella karaktär och material alldeles för 
intressant för att inte ta med i diskussionen. 

Fig. 4.8. Typologisk fördelning av fiskhuvudformiga hängen på gravfältet Raä Alskog 181:2. Blå – A1a-hängen, 
Magenta – A1a/A1b-hängen, Röd – A1b-hängen. Grafik VNLM, gravfältskarta efter Petterson (1992: fig. 3). 
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   Fyndmaterialet från gravfältet är både till karaktären och kronologin väldigt homogent och det är 
uppenbart att samtliga av de här berörda anläggningarna alla kan dateras till en ganska snäv tidsram 
mellan början av 600-talet (eventuellt att någon anläggning på gravfältet kan placeras i slutet av 
500-talet) och på sin höjd mitten av 700-talet (”depån” i anläggning 5 skulle kunna tolkas som sent 
700-tal eller kanske till och med tidigt 800-tal). Bortser man från anläggning 5 så är pärlmaterialet i 
första hand ett sådant som kan placeras i Petrés pärlhorisonter P3 och P4, vilket antyder övergången 
mellan folkvandringstid och vendeltid samt 600-talet (se Petré 1984c:60ff). Den här bilden är också 
den som framkommer bland de djurhuvudformiga spännena och andra diagnostiska artefakter. De 
fiskhuvudformiga hängena som återfinns på gravfältet är både många och väldigt intressanta. Det 
rör sig här om nio olika fyndposter varav tre är kraguppsättningar, fem är fynd av 1-5 hängen och en 
grav har 5-9 hängen. För i stort sett samtliga anläggningar överstiger antalet bottnar till hängena 
vida de faktiska hängesfynden, vilket gör att det totala antalet hängen är svåruppskattat. Däremot så 
kan man också se här att fördelningen mellan kraguppsättningar och enskilda hängen är liknande 
den som tidigare konstaterats, där ca 2/3 av uppsättningarna utgörs av enskilda hängen. 
   Gravfältets begränsade kronologiska spridning gör också att man här kan se den 
”kronotypologiska” övergången mellan A1a hängen och A1b hängen. I GG 131 och GG 133 kan 
man till och med urskilja två olika storlekar på bottnarna, vilket antyder om att hängen av typ A1a 
och typ A1b används samtidigt i samma uppsättning. Något som så klart också poängterar att 
kraguppsättningar är kompilationer, ”hopade fynd”. Det här kan man också se i den krage som 
återfinns i GG 135 där flera olika varianter av A1a hängen återfinns (se fig. 4:11). Det är således 
uppenbart att en kraguppsättning inte är ursprungligt planerad (i alla fall inte under 600-talet och 
övergången till 700-talet) utan att antalet hängen växer till efterhand. Hängena visar också på små 
egenheter med exempelvis hål gjorda under mynningen på de mindre hängena vilket är gemensamt 
för GG 134 och GG 135 men också för hängena i en grav på det närbelägna gravfältet Raä Alskog 
181:3 (se GG 156). GG 135 och GG 156 har också likadana djurhuvudformiga spännen och det är 
således ganska uppenbart att dessa anläggningars samband är betydligt mer invecklat än bara 
kronologi. 

Fig. 4.9. Antalet hängen per anläggning på Gravfältet Raä Alskog 181:2, Röd – kraguppsättning (mer än 10 hängen),  
Grön – 5-9 hängen, Blå – enskilda hängen (1-5 hängen). Grafik VNLM, gravfältskarta efter Petterson (1992: fig. 3). 

   Eftersom gravfältet begränsas kronologisk till 600-talet och början av 700-talet så kan materialet 
här inte fullt ut användas för att diskutera den sociala praktiken, dessutom gör som tidigare påpekats 
gravfältets många avvikelser från det övriga materialet att det är något osäkert om det kan sägas 
vara representativt för perioden. Osteologiskbedömning finns här för samtliga anläggningar men 
endast GG 129 och GG 131 har kunnat bekräftas. Det här gör att det finns en hel del 

78



osäkerhetsmoment när det kommer till denna sida av diskussionen. 
   Av de nio fyndposterna fördelar sig de osteologiska bedömningarna enligt följande; för de 
anläggningar med 1-5 hängen så innehåller 4 st vuxna individer, det finns inget som tyder på att 
någon av dessa individer skulle ha varit under 25 år (ska på nytt påpekas att den osteologiska 
analysen inte har kunnat bekräftas för dessa poster). En fyndpost (GG 155) kan inte knytas till 
någon specifik individ och skulle kunna vara både en vuxen individ eller möjligen ett litet barn. Den 
uppsättning som utgörs av mellan 5-9 hängen återfinns i en grav som tillhör en vuxen individ 25-35 
år (ej bekräftad). För samtliga är det tal om dateringar till perioderna 600-700 eller 650-750. 

Fig. 4.:10. Daterad anläggningar gravfältet Raä 181:2. Blå – Möjligen Nerman period VII:1 (550-600), Magenta – 
600-700, Röd – 650-750. Grafik VNLM, gravfältskarta efter Petterson (1992: fig. 3).

   Två av de genom antalet bottnar förmodade kraguppsättningarna tillhör yngre individer 17-25 år, 
(i bägge fallen har den osteologiska bedömningen kunnat bekräftas, (se Sigvallius 1981, 1983)). Det 
rör sig här om GG 129 med A1b-hängen och GG 131 som verkar innehålla både A1a- och A1b-
hängen. Således är för GG 129 en 700-tals datering sannolik och för GG 131 trolig. Det mest 
anmärkningsvärda är att kraguppsättning som återfinns i GG 135 har genom den osteologiska 
bedömningen knutits till en äldre kvinna mellan 50-70 år. Något som klart avviker mot den struktur 
som återfinns för skelettgravar från andra fyndlokaler. I graven finns också en stor pärluppsättning 
på ca 180 pärlor med ett 50-tal vita pärlor av kalksten och glas. Den gravlagda har också fått med 
sig en 3-spänneskombination och fyra armringar med diametermått mellan 5.6 och 6 cm. Således en 
anläggning som mer verkar tala om en grav för en yngre individ. Den osteologiska analysen har här 
inte kunnat bekräftas och graven är omrörd och utsatt för plundring, men artefakter kan ändå med 
stor säkerhet placeras till den äldre kvinnan och att den osteologiska analysen här skulle ha gjort en 
sådan grov felbedömning får ses som högst osannolikt21. Det är alltså här tal om något som verkar 
utgöra ett källkritiskt problem för de strukturer som tidigare dokumenterats. Men till detta kommer 
dock att anläggningen måste förstås både kronologiskt och utifrån hur materialet är sammansatt. 
   Den här anläggningen är en tveklös 600-tals grav och har ovan sig fått två sekundärgravar (detta 
är antagligen anledning till att fyndmaterialet i så stor grad undgått plundring). Pärlorna här tillhör 
Petrés pärlhorisont P4 om än med en viss dragning mot 700-tals horisonten P5. Precis som i några 

21 Det ska dock påpekas att bedömningen inte kan ses som helt tillförlitlig då olika delar av kroppen kan ge väldigt 
skilda åldersbedömningar. Vid bedömningen av ett skelett från en tidig vendeltida grav från Lau socken, indikerade 
ex. sutursammanväxningen och bäckenet på skelettet en ålder på mer än 60 år, medan tandslitaget indikerade på en 
individ i 20-års åldern. I det här fallet blev åldersbedömningen 34-43 år (se Nydolf & Wickman-Nydolf 1997:235f) 
– vilket får ses som en diplomatisk lösning. Det här gör dock att det är viktigt att poängtera att osteologiska 
bedömningar är bedömningar och inte några absoluta sanningar. I fallet med kvinnan GG 135 har den osteologiska 
bedömningen inte kunnat bekräftas (d. v. s. eftersom analysen inte finns tillgänglig, finns ingen möjlighet att 
kontrollera kriterierna för bedömningen och dess trovärdighet kan därmed inte bekräftas – vilket gör att 
bedömningen måste behandlas som osäker.)
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av den andra anläggningarna återfinns här bronspärlor av spirallagd bronstråd som karaktäriserar 
både pärlhorisonterna P3 och P4, således kan man i pärlmaterialet se både yngre och äldre inslag. 
Det dateringsdiagnostiska fyndmaterialet består också av artefakter som tillhör både Nermans 
period VII:2 och VII:3. De fiskhuvudformiga hängena är av typ A1a men består av flera olika 
varianter av hängen och vittnar om att dessa blivit ansamlade och inte är tillverkade vid samma 
tillfälle. I det här fallet är också de djurhuvudformiga spännena som återfanns i graven intressanta 
eftersom de är tre till antalet (ett av spännena hittades dock utanför anläggningen) och tillsynes 
likadana. Två av spännena är dock hålbeslagna men inte det tredje – det vill säga att det tredje 
spännet har används på ett annat sätt än de övriga. Det som dock framförallt är betydande med de 
djurhuvudformiga spännena är att de har ett väldigt begränsat slitage. Det vill säga om kvinnan varit 
i kanske 60-års åldern så är det knappast sannolikt att hon kan ha haft spännena en längre tid. Det 
går här alltså att ställa sig väldigt tveksam till att uppsättningen varit ämnad för henne! Däremot kan 
det inte uteslutas, varpå gravens datering är intressant. 
           

Fig. 4:11. Delar av fyndmaterialet från GG 135. Överst, Runt spänne och kraguppsättning av fiskhuvudformiga hängen 
av typ A1a (notera hålet som gjorts under mynningen på hängena, samt att de rör sig om olika varianter av hängen).  

Nedre raden från v. t. h. Kedjegarnityr, E-brakteat, pärlor av spirallagd bronstråd, djurhuvudformiga spännen (notera 
att spännet längst till vänster inte är hålbeslaget). Ej skalenlig. Foto: VNLM

   Det mönster som tidigare belagts för skelettgravar förhåller sig till perioden 700-900 och den här 
graven tillhör 600-talet där det som tidigare påpekats genom brandgravsmaterialet inte går att 
belägga liknande strukturer. Den fördelning mellan skelettgravar och brandgravar som återfinns på 
gravfältet vid Stenstugu, Alskog sn, är så pass avvikande och tillhör periodmässigt framförallt de 
äldre perioderna 600-700 och 650-750 och det är därmed så att dessa gravar, gravskicket till trots, 
möjligen ses i samband med strukturerna från 600-talets brandgravskick. Gravfältet gör det också 
påtagligt att de strukturer som kan spåras i materialet under perioden 700-900 inte per automatik 
gör att överföra till 600-talet, där frekvensen av exempelvis stora pärlgarnityr är betydligt högre. Att 
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det två andra kraguppsättningar som återfinns på gravfältet påträffats i skelettgravar för yngre 
individer vittnar här möjligen om att gravfältet precis som när det kommer till den typologiska 
fördelningen mellan A1a- och A1b-hängen täcker in en väldigt intrikat övergångsfas mellan 600-
talet och 700-talet. Således verkar det som att också det på ytan så avvikande materialet från Raä 
Alskog 181:2 också det passar in i mönstret. Men de stora differenserna som finns i gravfältets 
utformning gentemot det övriga materialet innebär dock att det oklart hur pass representativt detta 
material verkligen är när det kommer till den sociala struktureringen och därtill är frågan om vilken 
inverkan individen i GG 135 har, hennes ansenliga ålder i jämförelse med de övriga gravlagda på 
gravfältet kan mycket väl ha haft en inverkan på utformningen av uppsättningen. Det är viktigt att 
påpeka att användningen av åldersgrupper vid definition av sociala praktiker är till för att se 
samband mellan olika individer, däremot är kronologisk ålder och social ålder två helt olika saker.
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5. Barocken och 
hedendomens sista suck 

Fig. 5.1. Delar av depåfyndet GDLF 22 från Hallinge Grötlingbo sn, 
notera att de silverinfattade bergskristallerna inte ingår i fyndet. Foto: SHM
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5.1 Barocken

Fynden av fiskhuvudformiga hängen av bronsbleckstyp (A) är fåtaliga under 900-talet, endast fyra 
gravfynd kan placeras till perioden (GG 21, 101, 102, 114), därtill finns två hängen som hittats vid 
boplatsundersökningar (GDLF 46 och 103) som skulle kunna vara i omlopp senare än början av 
900-talet. Under 900-talet framkommer istället de formgjutna hängena (B). Vilka i jämförelse med 
de bräckliga men stilrena typ A-hängen ger ett bastant och närmast groteskt barockt intryck, med 
sin silverbeläggning, förgyllning och djurornamentik i jellingstil. Men skiftet mellan grupp A och 
grupp B av fiskhuvudformiga hängen är inte bara ett skifte i estetik och mellan 
tillverkningstekniker, det är också ett skifte mellan fyndkontexter. För typ A är gravkontexten i stort 
sett uteslutande (undantagen är boplatsfynden GDLF 46 och 103), för typ B återfinns en helt annan 
situation. Här är det endast ett fåtal hängen som möjligen kommer från gravkontext, det är då frågan 
om det här tal om samma företeelse eller om fiskhuvudformiga hängen av typ B representerar något 
helt annat än hängen av typ A?

5.1.1 Gravfynd  

Endast fem fyndposter av typ B-hängen kan möjligen vara gravfynd. GDLF 32 och GG 40 är fynd 
som kommer från Broa, Halla sn. Hängena är lösfynd som framkommit vid jordbruksarbete och är 
inlämnade med andra fynd som kan knytas till gravkontext, men eftersom fyndomständigheterna 
förhindrar kontextualisering kan inget säkert sägas om detta. Däremot är det troligt att i alla fall GG 
40 faktiskt kommer från en grav. GDLF 64 har en klar antydan om att det rör sig om en 
gravkontext, men trots att delar av det stora materialet kommer från en efterundersökning, så kan 
något sådant inte heller här styrkas. Fyndet är dock gjort med exempelvis djurhuvudformiga 
spännen från ca 900-1100, där en del av dessa är brandskadade, också brända ben återfanns vid 
undersökningen. Den här undersökningen genomfördes i upptagna schakt intill ett hus och det är 
troligt att den historiska bebyggelsen här möjligen överlagrar ett förstört gravfält, men det kunde 
trots undersökningen inte beläggas (se Arwidsson 1953). 
   GDLF 69 är ett lösfynd som lämnats in med en anmärkning om att fyndet kommer från samma 
plats där man tidigare påträffat ”en dödskalle”. Däremot så finns det inget i själva området som 
tyder på det skulle röra sig om en gravläggningsplats, eller för den delen att de två noteringarna kan 
kopplas samman. Vid metallkartering av området återfanns inga spår efter gravfältet eller material 
som kan antyda om ett förstört gravfält, istället gjordes iakttagelser av fossilåkermark (se Carlsson, 
D. 2007b).
   Det enda fall där man med säkerhet kan tala om en gravkontext är GG 106. Den här posten utgör 
tveklöst av en skelettgrav från 900-talet (se Melander 2013: nr. 51). Problematiken här är dock om 
det verkligen är tal om ett fiskhuvudformigt hänge. Thunmark-Nylén har benämnt artefakten som 
ett fiskhuvudformigt hänge och därtill ett sekundärhänge (1982a:63, 2000b:692). Thunmark-Nyléns 
bedömning kan dock i detta fall ifrågasättas. Objektet i fråga är ett ca 24 mm långt, något rörformat 
bronsföremål. Enligt Thunmark-Nylén är det tal om ett halvt sekundärhänge av typ B1 som försetts 
med upphängningshål (Ibid.). Det går således att förklara längdmåtten, men definitionen hänger 
fortfarande löst. I avbildningen i SHM:s inventariebilaga återges ett objekt som knappast kan sägas 
vara ett fiskhuvudformigt hänge (se fig. 5.2). Inte heller i Thunmark-Nyléns fotodokumentation kan 
objektet definieras som ett typ B1 hänge (se Thunmark-Nylén 1995a: abb. 290:6). Därtill ska det 
påpekas att graven är en skelettgrav med huvudet orienterat i NV och med artefakter av 900-tals typ 
och en stor pärluppsättning. Graven är således orienterad i den äldre vikingatidstypen och med en 
uppsättning som troligen tillhör den första halvan av 900-talet. Det gör det därmed något osäkert 
om det verkligen kan sägas att fiskhuvudformiga hängen av typ B ens varit i produktion vid tillfället 
och framförallt verkar det osannolikt att ett sekundärhänge skulle förekomma i denna period, 
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eftersom fiskhuvudformiga hängen av typ B vid den här perioden, om de överhuvudtaget varit 
tillverkade, i sådana fall torde befinna sig i sin primärfas. Det enda som i det här fallet talar för att 
det verkligen är tal om ett hänge är Thunmark-Nyléns definition, som saknar såväl dokumentation 
som argumentation, vilket gör att inte heller den här posten med säkerhet kan beläggas. Således 
återfinns inte ett enda fynd av grupp B-hängen som med säkerhet kan ställas till gravkontext. 
Frågan är då var hängena tagit vägen?   

Fig. 5.2. Bronsföremålet från GG 106, från SHM:s inventariebilaga

5.2 Silver och annat skrot 

De flesta fynden av typ B-hängen som gjorts under arkeologiska undersökningar är gjorda under 
efterundersökningar av ”skattfyndplatser”. Den här typen av deponeringar är en av de mer 
omdiskuterade och uppmärksammande företeelserna under den gotländska yngre järnåldern, trots 
det finns fortfarande mängder med problemområden inom diskursen och någon ordentlig konsensus 
kring fenomenet är obefintlig. För att föra diskussionen här behövs det därför en kort redogörelse 
för företeelsen och dess problemområden. 

5.2.1 Silvermytologi 

Den gotländska folkloren och sagokulturen är fylld av berättelser om skatter och skattfynd. Det är 
guldvagnar, kalkar och bländande smycken – rikedomar försjunkna i myrar, gömda i stenkalmar 
och ödehus, bevakade av mytologiska väsen och trolldom (se Nihlén 1931, Palmenfelt 2005 m. fl.). 
Alla dessa myter har en – om än inte direkt så ändock indirekt – koppling till det 
historiska/arkeologiska materialet. Vilket inte minst illustreras av legenden om brandskattningen av 
Visby och dess historiska samhörighet med den danska erövringen av ön på 1300-talet. Här möts 
historia och skröna i föreställningen om öns gränslösa rikedom under slutet av järnåldern och början 
av medeltiden. Den här föreställningen om skatter och rikedomar i det förgångna, har i mångt och 
mycket också spillt över på de nutida fynden av silverdeponeringar, där en närmast egen 
berättarmytologi uppstått, då i synnerhet med inriktning på mängden ”silverskatter” som formligen 
”sprutat upp ur jorden” (se ex. Östergren 1980, 1982:169). Skatterna har framkommit (bortsett då 
från den vanliga plöjningen) vid hönshusbyggen, vid sandlådelek, under stora stenar, i kaninhål och 
trädgårdsland, en berättelse gör till och med gällande att en skatt kom fram när en bonde stod och 
”pissade” på en stubbe (Ibid.). Det är helt enkelt så att silvret i berättandet är så vanligt att man kan 
snubbla över det i parti och minut. Den här skimrande fonden som sägnerna och lösfynden satt på 
depåerna har också smittat av sig på den arkeologiska forskningens sätt att förhålla sig till sitt 
fyndmaterial (även om försök gjorts att se på det hela med mindre rusdruckna ögon (ex. Hyenstrand 
1985)). Det finns en klar tendens till att också arkeologerna drabbats av ”guldfeber”, överväldigats 
av den tillsynes oändliga mängden med vikingasilver som ackumulerats i den gotländska jorden.
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Det man skulle kunna tala om är en brist på dekonstruktiv avläsning av forskningshistoriken, att 
man missat att avkodad det bländverk som man genom språkbruket byggt upp runt det studerade 
fenomenet. Språkbruket – oavsett om det är av författaren avsiktligt menat eller ej – styr 
associationen och därmed också indirekt tanken. Bara att man låtit begreppet ”skatt” få definiera 
silverfynden, trots att denna definition satts vid en så begränsad ansamling som fem mynt funna 
tillsammans (för definitioner av ”skattfynd” se Östergren 1989:23f)), är anmärkningsvärt nog – 
vilket inte minst demonstreras av att då exempelvis fyndet av en mindre mängd mynt tillsammans 
på mantelkransen i prästbostaden i Hellvi socken, således ska tolkas som en ”skatt” från 1600-talet 
(se Andersson, G. 1979). Just den här formen av lingvistisk definition utmärker sig inom – och till 
stor del präglar – de två större projekt som gjorts för att undersöka depåmaterialet. Dels Mårten 
Stenbergers inventering och analys av materialet fram till slutet av 1940-talet, publicerade i en 
katalog- (1947) och en textvolym (1958) under titeln Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. 
Dels det inom RAGU bedrivna Skattfyndprojektet inlett 1977 (se Östergren 1986:9ff, 1989:11ff, för 
övergripande introduktion till RAGU-projektet se Trotzig 2009).
   I bägge dessa omfattande projekt placeras ordet skatt i centrum. I något av en programförklaring 
för det senare projektet argumenterade Kyhlberg för vikten av att inte se ordet ”skatt” utifrån den 
annars sedvanliga svenska negativa tonen ifrån ”beskattning”, utan istället i mån av ansamlad 
rikedom, det vill säga på samma sätt som innebörden i det tyska begreppet ”Schatz”, som 
Stenberger nyttjat (1985:7ff). Vad Kyhlberg däremot helt undgår att diskutera är att begreppet skatt 
också innefattar en väldigt romantisk och nära till sägnerna kopplad konnotativ innebörd. Det här 
sättet att definiera materialtypen och dess omständighet gör den till en form av undangömd 
rikedom, en närmast mytologisk hemlighet tillhörande den ensklide köpmannen/rövaren. En ”skatt” 
innefattar en konnotativ förståelse av tillgången som en individuell tillhörighet. Alltså bara i själva 
användningen av begreppsformen låtar man definiera förståelsen för materialet och dess kontext. 
Detta utan att någon egentlig ordentlig arkeologisk undersökning kunna belägga vare sig det ena 
eller andra om depåernas sammanhang. Den här bristen på vetenskaplig undersökning av depåernas 
fyndkontexter är överlag ett huvudproblem när det kommer till tolkningen av silverdepåernas idé 
och en stor del i att man inte lyckas skingra mystiken från den litterära behandlingen av 
deponeringarna.
   Det som för sammanhanget både är intressant men också lite underligt är att det mest omfattande 
försöket till en sådan kontextualisering, Östergrens undersökningar (se ex. 1986, 1989), kom att 
antyda det som redan Stenberger (1958:18ff) varit utefter; nämligen att depåerna skulle sättas i 
samband med boplatser. Östergren (1989) valde dock att på relativt skrala grunder placera depåerna 
i bostadshus, något som exempelvis Burgeskatten (se Östergren 1989:125ff, Nylén m. fl. 1969, men 
framförallt Thunmark (-Nylén) & Trotzig 1971, Thunmark (-Nylén) 1972, 1973, 1974a, 1975, 
1976, 1979a, 1979b, 1983b)) och möjligen Gannarve-utgrävningen (Östergren 1986, 1989:104) 
gjorde gällande som giltigt. Det här innebär dock att Östergren därmed också anslöt den 
arkeologiska kontextualiseringen till en förståelse av silverdeponeringen som en aspekt av den 
enskilde individens handlande. Hon placerade helt enkelt skatterna så intimt nära individen som det 
bara gick. Silverdepå flyttade i Östergrens tolkning av materialet rakt in i bostadshuset. Där under 
golvtiljan lades skatten undan av sin ägare. Depån blev därmed också i den vetenskapliga 
kontextualiseringen till en personlig ägodel, gömt av farmannabonden – i vad som närmast kan 
liknas vara – ”under madrassen”. Det Östergren gör – huruvida oavsiktligt eller ej – är att placera in 
också den arkeologiska fältundersökningen till myternas värld. Det här kan illustreras genom den 
sammanlöpning som finns kring skattfyndet från Häffinds i Burs socken.
   I Häffindsfyndet, som i folkmun benämns som ”Stavars skatt”, möts de tre aspekterna av 
mytologiserande. Här sammanlöper sagokulturen och fyndskröna med den arkeologiska 
vetenskapen. Berättelserna om Stavar och hans skatt utgör väletablerade skattsägner (se ex. Nihlén 
1931:66f). I en typisk variant av denna sägen, erbjuds den trötte bonden lift av en mystisk 
hästskjuts, körd av ingen mindre än den gamle markägare och järnålderspatronen Stavar själv, som 
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visar bonden till ängsmarken och skattgömman, en gömma som bonden sedan aldrig mer kan 
återfinna (Ibid.). Mer än 40 år efter att Nihlén nedtecknade berättelsen kom så en skatt vid Häffinds 
– alldeles i anslutning till de stora husgrunder som just Nihlén själv grävt ut (möjligen också han i 
jakt på farmannens skatt) – idagen. Precis lika mytomspunnet som själva skatten, blev fyndet och 
inkluderar en berättelse om att upptäckarna (en skolklass), kvällen innan fyndet gjordes, offrat i 
Stavars brya – med förhoppning om att offret skulle leda till ett skattfynd – och således dagen efter 
blev bönhörda av hednagudarna som i harens gestalt sprätte silvret ur marken (se Enderborg m. fl.).
Den fullständiga symbiosen mellan myten, fyndsägnen och vetenskapen nåddes när Östergren 
sedermera efterundersökte området (se Östergren 1989:85ff och där angiven litteratur) och 
placerade skatten mellan de upptäckta stolphålen. Skatten blev därmed individens tillhörighet, 
husbonden och farmannen fick till och med genom sägnen ett namn; Stavar. Silverdepån var således 
inte bara i myten och tolkningen en individens tillhörighet undangömd i marken, utan nu också i 
fältstudien förlagd till individens domän.
   Den här individualiseringen av silverskatten är Östergren dock långt ifrån ensam om, det är 
genomgående för de försök som gjorts att uttolka fenomenet. I Anders Carlsson (1983) och Peter 
Sawyers (1982, 1983) tolkningar; är det individen som anskaffar sig depån genom plundring, för att 
kunna använda silvret till giftermål och förskaffande av mark. Det är här individens strävan efter 
position inom kollektivet som ger upphov till skatten. Att skatten blir kvar i marken är i Carlssons 
resonemang därför att den inte fyller någon funktion för någon annan annan ansamlaren, som dött i 
fjärran länder och inte återvänt från sin senaste plundringsräd (Carlsson, A. 1983:36f). Den här 
tolkningen spinner Burström (1993) vidare på och gör silvret till brudsilver, samma funktion, 
ansamlat för att vara hemgift, men nu hamnar det i marken eftersom silvrets funktion bara återfinns 
vid detta tillfälle, detta ceremoniella överlämnande av rikedom.
   I Carlsson och Burströms tolkningar sätter man i centrum för fenomenet individens strävan och 
därtill definieras denna individens strävan till en föreställning om en bondekultur. Likt en Geijersk 
chimär går den gotländske odalmannen och grubblar över hur han ska lämna marken till sina söner; 
varpå den ene får ärva gården och den andre skickas ut på havet, för att erövra den fjärran världens 
rikedomar, så han kan göra sin egen lycka på bygden. Det är farmannabönderna som lever på sina 
ensamgårdar i den fria republiken som smittar av sig ett romantiserande skimmer över forskningen
(för idéhistorisk diskussion kring farmannabönder se Rönnby 1995:13ff). Det är individen som står 
i centrum för tolkningen. Det är individens lott från handelsresan som skatten representerar (Nylén 
1969:27), en lott som denne redan vid återkomsten till sitt hem, genast gick ut i gårdens utmarker 
och grävde ner (Stenberger 1947, 1958). En nedgrävning som skett på grund av individens primitiva 
ekonomiska kunnande (Malmer, M. 1973, Malmer, B. 1983:190 och där angiven litteratur, se också 
Gaimster 2007 för kritik, se också Thomas 1991).
   Själva individualisering av silverdepån tas till spets på ett väldigt intrikat vis av Myrberg som gör 
inte bara ägaren av skatten till en individ utan låter själva depån i sig bli individualiserad, få en egen 
identitet, i tanken att depån är en representation av individen, en symbolisk begravning i gränslandet 
av en kultur som börjat övergå i en annan (2009a-b). 
   Det är alltså påtagligt att det återfinns en väldigt individualiserad förståelse av depåerna, deras 
funktion och förklaringen till ”deponeringens” anledning. Man utgår härifrån i samma försök till 
förståelse av fenomenet utifrån den egna logiken som varit fallet kring smyckesartefakter (se 4.3.1). 

5.2.2 Depåtypologi 

Diskursen har således begränsats av perspektivvalet, men också av bristen på diskussionen kring det 
arkeologiska materialets sammansättning är en betydande faktor. Den här bristen har lett till att man 
generaliserat och betraktat alla depåfynd som delar av samma företeelse. Vilket i sin tur skapar en 
tolkningsproblematik eftersom man inte förhåller sig till differenser i sammansättningar och i 
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kronologin. Därtill har fokuseringen legat vid numismatiken, det vill säga vid mynten, och därmed 
har artefakterna i depåerna fått ta en mer undanskymd position, vilket har gett ett 
forskningshistoriskt värdeförhållande där mynten framställs som mer betydande än artefakterna. 
Det här är inte ett förhållande som kan sägas stödjas av det arkeologiska materialet eller 
metallanalyser. Där det har visat sig att mynten används som råmaterial för tillverkningen av 
exempelvis armringar (se Arrhenius, Linder-Welin & Tapper 1973, Ambrosiani, B. 1973, Hårdh 
1976:110ff, Kócka-Krenz 1982, Gustin 1998:78, se också Söderberg & Gustafsson 2007, Söderberg 
2011). Det vill säga att myntens värde bör snarare betraktas som underordnat artefakten än 
tvärtom22, trots mängdförhållande som råder mellan dessa. Betydande i det här sammanhanget är 
också att man måste betona att de smycken som förekommer i myntdepåer, väldigt sällan – för att 
säga nästan aldrig – förekommer i gravmaterialet. Frågan är här då varför det finns ett samband 
mellan det fiskhuvudformiga hänget (som är en artefaktstyp som återfinns i gravmaterialet) och 
silverdepåer. För att reda ut detta krävs det en typologisering av depåer, för att påpeka att det i 
kategorin depåfynd återfinns flera olika varianter, vilka inte ska generaliseras, då de antagligen inte 
utgör delar av samma företeelse. Att depåerna bör betraktas som skilda företeelser och att man ska 
separera på så kallade hacksilver-depåer och smyckesdepåer har tidigare föreslagits av Kilger 
(2008, se också Myrberg 2009a-b) och är av största betydelse när det kommer till de 
fiskhuvudformiga hängena. 
   Det kan i materialet konstateras att fiskhuvudformiga hängen av grupp B återfunnits i samband 
med tre olika typer av depåer. I detta sammanhang ska det dock påpekas att det antagligen finns 
samband mellan alla dessa tre typer av depåer, men att man bör betrakta dem som olika företeelser. 
Det är också här tal om en övergripande indelning och inte något mer konkret förslag på hur 
depåerna bör kategoriseras. 
   Fynden GDLF 24, 52, 54, 66, 67, 86, kommer från metalldetektorundersökningar och är alla 
gjorda samman med olika fragment av hacksilver eller bronsbitar och silvermynt. I samtliga fall är 
det tal om efterundersökningar som gjorts för att samla upp sönderplöjda silverdepåer. Därmed har 
tyvärr inga ordentliga undersökningar av kontexterna gjorts. Vilket gör att man inte kan påpeka ett 
exakt samband mellan hängen och myntdepåer, inget hänge har så att säga påträffats i depositionen. 
Fyndkombinationerna i det här fallet gör dock att man kan tala om ett samband mellan hängen och 
hacksilver/myntdepåer. Det här kan man också se i lösfyndet GDLF 85 där en kraguppsättning 
lämnades in tillsammans med ett 70-tal arabiska mynt. Det här fyndet kan dock inte hanteras på 
grund utav omständigheterna, men ger också det en antydan om sambanden mellan 
fiskhuvudformiga hängen och depåerna, det som är avvikande för GDLF 85 är att det är i det enda 
fall där en krage kan möjligtvis kopplas till ett myntfynd, i övriga fall rör det sig om enskilda 
hängen, eller sekundärhängen. Det här är nämligen en betydande del av definitionen av olika typer 
av depåer. Det vill säga att de smycken som ingår i silverdepåerna är inte ”gotländska” smycken 
utan importsmycken – undantaget är här är en del armringar som tillverkats på ön (se Gustafsson & 
Söderberg 2006, 2007), men dessa förekommer inte i gravmaterialet. Det finns här således en 
definitionsskillnad mellan smycken – vilket inte minst påpekar vikten av att förstå att smycken inte 
bara kan ses som smycken, som något som tilltalar fåfängan, utan dessa också är kommunicerande 
aktörer som måste behandlas på specifika sätt beroende på deras relation till sociala strukturer – där 
gotländska typer har en annan funktion än de importerade. De fyra fynden (GDLF 22, 31, 43, 82-
83) av kraguppsättningar av fiskhuvudformiga hängen av typ B som gjorts som depåer, är depåer 
där fyndkombinationerna inte är hacksilver, silvermynt eller metall”skrot”, utan istället är fynden 
gjorda samman med andra smyckestyper som också förekommer i gravmaterialet. GDLF 31 och 43 
är båda funna med dosformiga praktspännen, medan GDLF 22 (Hallinge, Grötlingbo, sn) är funnet 
samman med pärlspridare, en stor uppsättning av glaspärlor (ca 250 st) och ett tiotal guldpärlor. Det 

22 Detta är ett något förenklat resonemang för att framföra en poäng. Värdeförhållanden mellan ting är så klart 
varierande beroende på perspektiv, funktion, kronologi o. s. v. Förenklingen här är till för att påpeka det skenbara och 
förrädiska i det värdeförhållande som forskningshistoriken skapat.  
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enda fyndet som är ordentligt dokumenterat är GDLF 82-83 (Nygårds, Västerhejde sn) som 
innehåller ett dosformigt spänne, ca 300 pärlor av glas och kaurisnäckor, pärlspridare och förgyllda 
brakteater. Depån innehåller också tre stycken silverarmringar vilka annars hör ihop med 
myntdepåerna. Det är ändå påtagligt att det här rör sig om en egen typ av depå där innehållet har en 
annan orientering än de som återfinns i mynt/hacksilver-depåer (jfr. Kilger 2008). Det är tal om ett 
depåmaterial som innehåller artefakter som alla i regel återfinns i gravmaterialet23. I fallet med 
GDLF 82-83 har man också en uppsättning som borttaget två djurhuvudformiga spännen innehåller 
samma kombinationsmönster som den som tidigare konstateras hos A-hängen i gravmaterialet. Det 
vill säga att det med GDLF 82-83 är uppenbart att det här rör sig om en uppsättning som är ämnad 
för att bäras, det är inte tal om artefakter som samlats ihop genom handels- eller plundringsutflykter. 
Det här fyndet innehåller en uppsättning med ett kombinationsmönster som är etablerat och är 
sammansätt med syfte att erhålla just detta kombinationsmönster. Ingen av de övriga 
kraguppsättningsfynden har samma dokumentation, men antyder om ett liknande förhållande. Inte 
minst GDLF 22 med en stor pärluppsättning. Ett liknande fynd finns också från Mårtens, 
Grötlingbo sn, där ett ryggknappspänne hittades samma med pärlspridare och omkring 250 pärlor, 
varav ca hälften var snäckskalspärlor (se SHM 12552 och 13257). Den här typen av fynd är som 
sagt liknande den praktik som återfinns i gravmaterialet och bör inte blandas samman med 
mynt/hacksilver-depåerna. Det vill säga att det här är tal om två olika typer av depåfynd24.   
   Det återfinns också i materialet en möjlig tredje typ av depå som varken kan benämnas som 
smyckesdepå eller som mynt/hacksilver-depå. Det rör sig här om fyndet GDLF 8 (möjligen också 
GDLF 51), där ett hänge av typ B2 återfinns samman med en stor samling artefakter som i första 
hand utgörs utav olika typer av spännen och beslag, men som också inkluderar gjutformar och 
verktyg. Tyvärr så är fyndet också ett lösfynd vilket gör kontextualiseringen något tveksam. 
Artefakterna i den här depån har alla dock en gemensam tendens som skiljer dem från 
smyckesdepåer så som GDLF 22, 31, 43 och 82-83, det är här inte tal om en uppsättning av 
smycken utan om objekt från flera olika uppsättningar och därtill är materialet inte i samma fina 
kondition som i smyckesdepåerna. Det rör sig här om slitna och halvfärdiga (eller mer sannolikt 
halvt nermonterade) objekt, det kan närmast benämnas som ”skrotmetall” insamlat under en 
långperiod. Att metallverktyg finns med bland fynden gör det troligt att det här egentligen inte är en 
deponering, utan att fyndet är från en verkstadslokal från den senare delen av vikingatiden eller 
början av medeltiden. Det här gör också att man måste förhålla sig till innebörden i begreppet depå. 
Begreppet i sig är nämligen laddat med en konnotativ innebörd som gör själva ”deponerandet” till 
en ritualiserad process (se ex. Lund 2006 tolkning av depån GDLF 8). När det kommer till 
deponeringar under yngre järnålder har dock inte något sådant kunnat bevisas. Snarare så är det så 
att rituella processer i deponeringar är en konsekvens av att fyndlokalerna inte undersöks. Det här är 
påtagligt exempelvis i fallet med de berömda offerplatsen vid Gudingsåkra i Vallstena sn (se ex. 
Bergman-Thålin 1983:263, Nerman 1942:385ff). Vad som skett här är att man stirrat sig blind på en 
speciell typ av fynd (i detta fall spjutspetsar) och därmed missuppfattat sammansättnings- och 
spridningsbilden och sedermera också tolkat kontexterna utifrån tolkningen av fyndet (se Carlsson, 
D. 2007a, 2011). Således blir verkstadplatsen till en depå och ett offer (Ibid.). Det gäller alltså inte 
bara att förstå depåerna utan också var de påträffas.  

23 Notera här dock att B-hängen som sagt inte med säkerhet kan knytas till någon grav, däremot är det sannolikt att 
GDLF 32, 64 och GG 40 utgör gravfynd. Något fynd av de typer av praktdosspännen som återfinns i depåerna har 
heller inte dokumenterats i gravmaterialet (se Thunmark-Nylén 2006a:72ff), också förgyllda E- och H-brakteater 
som förekommer i GDLF 82-83 är mycket ovanliga i gravkontext (se Gaimster 1998:273ff). 

24 Hur pass stor frekvens den här typen av smyckesdepåer har är mycket svårt att avgöra och kräver också att kategorin 
mer noggrant definieras. Exempelvis finns ett fynd från Silte sn som innehåller baltiska smycken (SHM 17514) som 
inte kan kopplas till varken mynt/hacksilver-depå eller gravkontext.    
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5.2.3 Depåer, boplatser och aktivitetslokaler

Sammankoppling mellan silverdeponeringar och boplatser gjordes som sagt redan av Stenberger 
(1958:18ff), men det är framförallt i Östergrens arbete som detta kom att accentueras.
   Det förutsattes i den äldre forskningen att depåerna gömts i jorden (för presentation av
forskningshistorik kring silverdepåer se Hatz 1974:143ff, Östergren 1989:27ff). Det här synsättet 
kom att modifieras genom det omfattade skattfyndsprojektet och Östergrens avhandling från 1989, 
där hon genom fältstudier förde tesen att skatterna inte alls hade grävts ner i jorden, utan att dessa 
istället gick att återfinna i hus från vikingatiden. Östergrens tes är dock inte underbyggd på ett 
övertygande vis. Av den selektion på 82 fyndplatser som hon behandlar kan egentligen bara 14 av 
fyndplatserna beläggas vara kopplade till husgrunder (se Östergren 1989:39ff). Därtill förhåller sig 
inte Östergren till kronologiska differenser mellan depåerna, vilket kan ha stor inverkan på hur 
depåerna ska förstås (se ex. Thunmark-Nylén 1986). Det här har gjort att hennes tes fått utså en del 
berättigad kritik (se ex. Carlsson, D. 2010, Svedjemo 2014:113ff m. fl.). Svedjemo menar 
exempelvis att det bara rör sig om ca 40-50% av depåfynden som kan sägas utgöra fynd från 
boplatser (2014:117, se också Carlsson, D. 2010:7, Carlsson & Jonsson 2007). Däremot så är fynd 
som är gjorda med andra dokumentationer än potentiella boplatser, väldigt få, exempelvis är endast 
tre fall av deponeringar gjorda i gravanläggningar kända (se von Heijne 2007, Gerdin 1974)25. 
Samtidigt så måste det påpekas att ett av Östergrens starkare argument blivit något bortglömt i 
sammanhanget, nämligen att depåerna sällan påträffas mer än 20-30 cm under marken, vilket också 
är en stor del av förklaringen till de många fynden, det vill säga att skatterna ligger på ett passande 
plogdjup. Det innebär också att själva idéen om att depåerna skulle ha gömts genom att grävas ner i 
jorden är väldigt tveksam. Burge-depå (SHM 28830) har enligt Thunmark-Nylén exempelvis aldrig 
varit nergrävd, inte heller har den förvarats under golvet, utan hela tiden befunnit sig ovan marken 
(1983b:54). Depåerna är kanske inte gömda (”deponerade”), de är kanske bara förvarade. Den kritik 
som riktas mot Östergren i det här fallet kommer dock till största del ifrån det faktum att hon något 
förivrat placerade skatterna i mangården utan att ha något större belägg för det i materialet (se ex. 
Carlsson, D. 2010), vilket då också hänger samman med synen på individualitetstolkningen av 
användningen. Östergren gör exempelvis klart att ”Silverskatterna tycks dessutom vara enskilda 
personers ägodelar.” (1989:65). Som Carlsson påvisat är det snarare så att depåerna befinner sig 
inom bebyggelseområdet, men att dessa byggnader där depåerna påträffas troligen varit mer 
inriktade mot metallproduktion, det vill säga så kallade verkstadshus (se Carlsson, D. 2010, 
Carlsson, D. & Jonsson 2008, se också Gustafsson 2013a-b, Gustafsson & Viberg 2011). Det här 
demonstreras exempelvis av Spillingsdepåerna som återfanns under golvet i en byggnad som inte 
kunnat beläggas vara ett bostadshus, utan snarare någon form av förråd eller verkstadshus (se Ström 
& Widerström 2000:35ff, Wideström 2004). Östergrens tolkning kan dock också till viss mån 
skyllas på just samme Carlsson med tanke på hans position som auktoritet kring utforskningen av 
den gotländska bebyggelsestrukturen under yngre järnålder (framförallt Carlsson, D. 1979). 
Carlssons undersökningar har framförallt gjorts på platser som får beskrivas som perifera och 
utifrån dessa har han sedan låtit resultaten gå som allmängiltiga för den sammanlagda gotländska 
bebyggelsen och dess utveckling (se Carlsson, D. 1979, 1983a-c, 2004b). Den här generaliseringen 
innebär att man skapar en situation där avsidesbygden får utgöra mall för centralbygden. Något som 
är problematisk och innebär en uppenbar risk att strukturen för bosättningsmönstret förvanskas (se 
också Fallgren 1993:78ff, Cassel 1998:84ff, Blomqvist 2010 för kritik mot Carlssons resonemang). 
Den här situationen skulle dock kunna ha avhjälpts av Östergren, eftersom teorin om att skattfynden 
utgör platser för gårdslägen under vikingatiden, inom skattfyndsprojektet gav en fantastisk 

25 Det vill säga deponerade i äldre gravanläggningar så som bronsåldersrösen. Myntfynd i samtida gravar bör inte 
inkluderas i diskussionen (såvida de inte är av samma karaktär som ”sedvanliga” depåer). Dessa samman med fynd 
från ex. stenhusgrunder från äldre järnålder setts ibland samman med förfäderskult (se ex. Zachrisson 1998:120, se 
också sammanställning av diskussion i Svedjemo 2004:114f)
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möjlighet att undersöka bebyggelsestrukturer under yngre järnålder, vilket gör bristen på ordentliga 
undersökningar inom projektet anmärkningsvärd. Även om man får ha överseende med att projekt 
fick tillkomma under akuta förutsättningar och i första hand gick ut på rädda depåerna från 
plundring (se Östergren 1980, 1982, 1986:9ff, 1989:11ff). Bristen på unersökningar är minst sagt 
problematiskt, framförallt då de stora kluster av silverdeponeringar som återfinns exempelvis i 
Stenkyrka, Alva och Väskinde socknar, samt de under de senaste åren företagna undersökningarna 
av medeltida fiskelägen (se d'Agnan 2010, 2012, Carlsson, D. 2005, 2008, Carlsson & Widerström 
2007, se också Ersgård 2001) och därtill de stora skaran antagna hamnplatser redan under 
vikingatiden (se Lundström, P. 1979, 1981, 1983 Carlsson, D. 1987, 1998, 2004a:17ff, Olsson, I. 
1985 m. fl.) gör att man måste fundera på om idéen om bebyggelsestrukturen under yngre järnålder 
verkligen är identisk med den vid den ensliga gården Fjäle som Carlsson undersökningar centrerats 
sig till (se Carlsson, D. 1979, 1982, 1983a-c). Därtill går bebyggelsen runt Visby och Västergarn 
(Westholm 1983, 1990, Wickman-Nydolf 2004a, 2011, Cassel (red.) 1999) och inte minst 
jämförelser med öländskt och övrigt skandinaviskt material (se ex. Fallgren 1993, Hvass 1983), 
eller bara för den delen strukturer i bebyggelsen under äldre delar av järnåldern på Gotland (se 
Stenberger (red.) 1955a-b), att användas för att legitimera denna fråga. I detta sammanhang ska 
också den påtagliga gruppering av gravarna på Norrkive-delen av Barshalder-gravfältet vägas in. 
Här ligger gravarna i flera små grupper, vilket inte kan förklaras genom kronologiska aspekter (se 
Melander 2013:17f) och avbanning av området runt gravgrupperna visade inga underjord liggande 
anläggningar som band samman grupperna (se Trotzig 1991b:40). Det här utesluter inte möjligheten 
att ensamgårdar existerar, men dessa kan inte sägas utgöra normen för bebyggelsen. Det här 
framträder också när det kommer till Burge-depån (SHM 28830), eftersom den får sägas vara den 
enda silverdeponering som följts upp med en ordentlig och omfattande undersökning som gett flera 
väldigt intressanta resultat. Detta inte minst då man – ett knappt decennium innan Carlssons 
avhandling lades fram – här använde sig av dansk hjälp, för att söka inte efter en gård, utan efter en 
by (se Nylén m. fl. 1969, men framförallt Thunmark (-Nylén) & Trotzig 1971, Thunmark (-Nylén) 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979a, 1979b). Det är också just det som Burge-undersökningen till 
stor del visar; att bebyggelsestrukturen inte utgörs av en mangård men tillhörande 
ekonomibyggnader, utan att det här kan föreligga mer byggnation än så. Någon klar och fulländad 
tolkning av Burge-undersökningen har inte presenterats, men undersökningar har påvisat att 
åtminstone tre olika hus funnits under en och samma tidsperiod och att av dessa åtminstone två haft 
olika funktioner med tanke på olika byggnationstekniker (Thunmark-Nylén 1979a). Därtill 
innehåller de provschakt som upptogs efter bysökningsteknik sannolikt spår efter åtminstone två 
hus till, som här legat intill varandra. Det ska också påpekas att det är bara det undersökta huset som 
skatten var förvarad i som visar spår av att det byggts om (Thunmark- Nylén 1979b). Således 
framträder i Burge-undersökningen något mer komplext än en enskild gård med tillhörande 
ekonomibyggnader. Bebyggelsestrukturen under vikingatiden innehåller något annat än det 
fristående lantbruket och farmannahemmanet och det här är av betydelse för hur man ska förstå 
depåernas fyndplatser, men också förhållandet mellan det kollektiva och individuella i periodens 
mentalitet. 

5.2.4 Hänges-empiri

Det är i den här bemärkelsen som lösfynden av grupp B-hängen och deras spridningsbild ska 
förstås. Alltså fynd som befinner sig inom det som brukar gå under det antikvariska bedömningen 
boplatsfynd. Att en bedömning av dessa områden som aktivitetslokaler eller dylikt är egentligen 
mer passande då det tar bort det direkta sammankoppling mellan boplats/gård och mangård. Det har 
exempelvis påvisats att metallverkstäder inte behöver vara positionerade i direkt anslutning till 
själva gårdsplatsen (se Gustafsson 2013a-b, Gustafsson & Viberg 2011). Bebyggelsen för en 
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specifik gård måste således förstås som ett komplex utspritt i landskapet, en ekonomisk enhet till 
vilken också sådana aspekter som metallverkstäder, fiskebodar, fähus och kanske specifika 
hamnlotter ingår. Den här utspridheten kombinerat med sekundärinverkan (ex. jordbruk) skapar en 
förståelse för fyndens spridning. Det är nämligen inte var som helst fiskhuvudformiga hängen av 
typ B dyker upp. Att de område som har flest lösfynd också är socknar där nära samband med sådan 
här ”gårdsenheter” kan konstateras är föga förvånande. Ett flertal hängesfynd har exempelvis gjort i 
Stenkyrka sn, som antagligen är det område i världen som har högst andel ”vikingatida”-
silverdepåer per kvadratmeter (till detta ska också närbelägna Burge i Lummelunda socken (GDLF 
46) räknas in). Inte heller är koncentrationen av lösfunna hängen i kring de dokumenterade 
metallproduktionsplatsen vid Ryftes och Stora Tolby i Fole socken förvånande (se vidare 
Gustafsson 2013a: nr. 5 och nr. 39). Samma sak gäller fyndet GDLF 53 från den plats som kallas 
guldåker i Roma socken, som har gott om fynd av boplats/handelsplats karaktär (se Östergren 1990, 
1992, 2004b, Myrberg 2009c, Gustafsson 2013a: nr. 65-66 se också Markus 1999:22ff, Huttu & 
Svedjemo 2007 och Broberg m.fl. 1990). Eller för den delen det förstörda senvikingatida/tidig 
medeltida gårdskomplexet som finns vd Kvinnegårda i Havdhem socken (GDLF 35) (jfr. Svedjemo 
2014:121). Samman sak kan konstateras för ett av fynden från Väskinde sn och för fyndet från 
Stora Velinge Buttle sn (se GDLF 78 och 7). Den här kopplingen till boplats/aktivitetslokal kontext 
är också den som gäller för de fynd som gjorts vid metalldetektorundersökningar (se vidare GDLF 
24, 52, 54, 66, 67, 86). Det här är också det som kan konstateras för kragfyndet GDLF 51 som 
befinner sig inom ett område som definierat som en boplats (se Gustafsson 2011). 

Fig. 5:3. a) Spridningskarta över medeltida stenhus (exkluderande pärstgårdar) (Karta från Svedjemo 2014:125 fig.  
4.4), b) spridningskarta fiskhuvudformiga hängen typ B, (Grafik: VNLM)

   Hängesfynden visar också ett spatialt spridningsmönster som liknar det för den dokumenterade 
medeltida stenhusbebyggelsen. Här kan det exempelvis påpekas att ca 25 % av alla hängen av typ 
B1 kommer från socknarna Grötlingbo, Vamlingbo och Öja alla belägna i den sydligaste delen av 
ön, där ett av de stora klustren av stenhus återfinns. Därtill är det gått om hängesfynd i det 
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stenhuskluster som återfinns längs med kuststräckan Västerhejde-Visby-Väskinde och i socknarna 
öster om Visby (Bro, Fole, Hejdeby o. s. v.). Det här området innefattar i stort sett samtliga hängen 
av typ B2. Därtill har det lösfunna hänget GDLF 57 från Fardume i Rute socken antagligen 
påträffats i närheten av lämningarna av medeltida stenhusbebyggelse. Det här ska dock inte ses som 
liktydigt med att hängena återfinns på de medeltida boplatserna. I fallet med GDLF 24 kan man 
tydligt se hur det spatiala förhållandet föreligger och att hängen antagligen tillhör ”aktivitetsytor” 
kring bebyggelsen (se fig. 5:4).
 Det är således inte troligt att GDLF 8, skrotdepån vid Smiss ska tolkas som Lund (2006) menat 
som en rituelldeponering, utan att den snarare bör förstås som ett material tillhörande en 
aktivitetslokal – Lund menar i detta fall att ”dikesgrävning” är ett indicium på att fyndet deponerats 
i närheten av en tidigare myr (Ibid.), det ska dock påpekas att den här termen används under den 
perioden fyndet gjordes ganska flitigt och att dikesgrävning inte nödvändigtvis innebär samma sak 
som utdikning, exempelvis återfanns Dune-skatten (en högmedeltida ädelmetall-depå) vid 
dikesgrävning (se SHM 6849) och denna har knappast hamnat där den hamnat på grund av Völund 
eller Oden26. 

Fig. 5:4. Roes, Grötlingbo sn, Gröna cirklar – område med boplatslämningar (stolphål, härdgropar, eldstäder  
silverdepåer och metallfynd) från senvikingatid/tidig medeltid i anslutning till medeltida stenhusbebyggelse (blå cirkel).  

Grafik: VNLM, Karta: FMIS

   Det verkar också när det kommer till de fyra depåfynd av smyckesdepåer som gjorts (GDLF 22, 
31, 43, 82-83) att dessa också befinner sig i anslutning till ”aktivitetslokaler”. När det kommer till 
GDLF 43 kan ingen kontextualisering göras på grund av omständigheterna, men både när det 
kommer till fynden från Guldrupe (GDLF 31) och Hallinge (GDLF 22), är dessa gjorda i vad som 
kallas för stenvastar. Vast är här ett begrepp som åsyftar det som i antikvarisk bedömning brukar 
kallas stensträng, en form av mur eller stängsel. Det ska dock påpekas att när det kommer till 
terminologin och inlämningen av den här typen av äldre lösfynd, att det vanligtvis förekommer en 
viss förvanskning av begreppen, samt självfallet att bedömningarna hos upphittarna inte har något 
större antikvariskt värde, deras referenser till stenkummel eller stenvastar behöver inte vara direkt 
översättbart till gravröse och stensträng, utan precis som är fallet med Mårtensfyndet, så kan det 

26 Notera dock att ett dryckeskärl i depån har försetts med runinskriften ”Vämund” (se Svärdström 1978:21f)
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mycket väl röra sig om husgrundslämningar (jfr. Östergren 1981:24). Att fynden är så pass få gör 
också det mycket osäkert om man här kan prata om att det skulle finnas en rituell praktik bakom 
fynden. Det är således för att behandla det resonemang som Myrberg (2009a-b) för kring den här 
typen av fynd knappast sannolikt att det rör sig om symboliska begravningar, men samtidigt är inte 
teorin felaktig eftersom det är tal om ett kvinnligt släktleds smycken. Det får således konstateras att 
när det kommer till fyndomständigheterna för fiskhuvudformiga hängen i grupp B så är det 
sannolikt att de flesta av fynden har gjorts på boplatser eller vid ”aktivitetsområden” i anslutning till 
dessa. En bild som också är genomgående för lösfynden (se vidare katalog GDLF). 

5.3 Användningspraktiker 

När det kommer till användningspraktikerna för fiskhuvudformiga hängen i grupp B är situationen 
ganska fördelaktig – vilket får sägas vara anmärkningsvärt med tanke på att det knappt återfinns 
gravfynd. Man kan säga att hängena fördelar sig i två olika användningspraktiker, dels som 
kraguppsättningar och dels som sekundärhängen. 
 

5.3.1 Kraguppsättningar 

Det återfinns i materialet 6 st kragfynd av hängen av typ B (4 st av typ B1 och 2 st av typ B2). Av 
övriga posterna är det bara de sex hängen som ingår i Ashmolean museums samling som visar 
tendenser till att ha ingått i en kraguppsättning. De få fynden till trots utgör de sex depåerna 
närmare hälften av alla fynd av hängen av typ B. Storleken på de enskilda kraguppsättningar ligger 
mellan 15 och 35 hängen och är således av samma storlek som kan ses för kraguppsättningar av typ 
A-hängen. Av de sex fynden är GDLF 51 något tveksam som krage med tanke på 
fyndomständigheterna. Den här uppsättningen är funnen under metalldetektorundersökning i tre 
omgångar och kommer från ett område som tolkat som en boplats (aktivitetslokal), fyndet är gjort 
samman med fem defekta svärdsknappar och den tolkning som gjorts av fyndet är att det rör sig om 
artefakter från en metallverkstad (se Gustafsson 2011). Det här fyndet belyser också problematiken 
med metalldetektorundersökningar där ingen mer noggrann kontextualisering görs. Hängena har 
tolkats som defekta eller ofullbordade, men sådan här tolkningar har också gjorts kring hänget från 
depån GDLF 8 exempelvis (se SHM 4078), och detta hänge är varken defekt eller ofullbordat 
(hänget är av typ B2 som varken förses med silverplätering eller görs om till sekundärhängen). 
Olyckligt här är att det sättet som fyndet tagits upp på gör att man inte kan få ut mer information 
från det än från vad som kommer från ett lösfynd. 
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Fig. 5:5. Dosformigt spänne och kraguppsättning av fiskhuvudformiga hängen, från Krasse, Guldrupe sn (GDLF 31),  
foto: SHM

   Av de övriga kraguppsättningarna så är 3 st lösfynd som är lika svårhanterade. GDLF 85 är den 
mest besvärliga och kan inte närmare bestämmas om dess kontext är liknande den för GDLF 51 
eller för GDLF 82-83. De övriga två är antagligen från smyckesdepåer med tanke på att hängena 
hittats tillsammans med dosformiga spännen vilket påminner om den mest intakta depån GDLF 82-
83. De sista två fynden är således de som får ge bilden för vad de övriga antagligen ursprungligen 
varit. Det rör sig om Hallinge och Nygårds fynden. Hallinge-fyndet GDLF 22 består egentligen av 
ett större pärlgarnityr, på grund av de omständigheter som råder kring fyndet är det långt ifrån 
säkert att alla delar av fyndet upptäcks eller lämnats in (se vidare GDLF 22). Det som lämnats in är 
34 st fiskhuvudformiga hängen, två förgyllda pärlspridare, 13 pärlor av guld och mer än 240 st 
glasflusspärlor. Det rör sig här om ett större pärlgarnityr kort och gott. Om man här bortser från den 
dekadenta förgyllningen och guldinslagen så är uppsättningen liknande den praktik som återfinns 
för typ A-hängen, där kraguppsättningar av fiskhuvudformiga hängen kombineras med stora 
pärluppsättningar. Den här bilden återfinns också för det bäst dokumenterade depåfyndet GDLF 82-
83. Här finns en uppsättning som är av samma typ som den som finns i gravar med 
kraguppsättningar av typ A-hängen. Det rör sig här om 19 st fiskhuvudformiga hängen av typ B2, 
omkring 250 till 300 pärlor, varav ungefär hälften är kaurisnäckpärlor och den resterande delen 
glaspärlor. Här finns också förgyllda E-brakteater, pärlspridare och prydnadskedjor av brons. 
Uppsättningen i depån är således en parallell till den typ av uppsättningar som återfinns i 
exempelvis GG 88. Det som saknas i depåfyndet GDLF 82-83 är de djurhuvudformiga spännena. 
Det dosformiga spänne som ingår i depån är av samma praktfulla utformning som för spännena i 
GDLF 31 och 43, vilket gör att dessa antagligen också varit uppsättningar liknande GDLF 82-83. 
Man kan således konstatera att hängen av typ B ingått i kraguppsättningar som återfinns i 
kombinationer som antyder om att anvädningspraktiken varit liknande den som kan ses i 
gravmaterialet för typ A-hängen. De fynd av enstaka hängen (GG 40, GDLF 64) som gjorts i vad 
som kan vara gravkontext skulle då möjligen kunna tolkas som att också praktiken med enskilda 
hängen i brandgravar som parallell praktik till kraguppsättningar också återfinns för hängen i Grupp 
B.            
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5.3.2 Sekundärhängen  

Den andra varianten av användningspraktik som dominerar när det kommer till fiskhuvudformiga 
hängen av typ B är så kallade sekundärhängen. Så många som 94 st av de av undersökningen 
omfattade hängena kan med säkerhet sägas vara sekundärhängen, därtill tillkommer antagligen en 
större delen av övriga enskilda fynd av hängen. Med begreppet sekundärhänget åsyftas ett 
fiskhuvudformigt hänge som bearbetats och getts en sekundärfunktion. Mer tydligt framställt kan 
man säga att det just i fallet med fiskhuvudformiga hängen, så rör det sig om att; hänge har blivit 
spänne. Det som skett är att antingen ett enskilt hänge eller 2-3 (sammanfästa) hängen har försetts 
med en nålanordning, det vill säga nål och nålfäste. Således ändrar man den primära funktionen 
som hänge till en sekundär som spänne. Den här processen förekommer också för en del andra 
artefakter så som framförallt tungformiga hängen men också bottenplattor till dosformiga spännen 
och kedjeplattor till kedjegarnityr har bearbetats på detta sätt, det finns till och med ett exempel med 
ett slaviskt smycke som behandlats på detta sätt (se Thunmark-Nylén 1982, Duczko 1983:340). 
   Det som är anmärkningsvärt och också betydande för förståelsen, är att behandlingen av 
artefakterna vid den här bearbetningen är långt ifrån respektfull. Det är ett grovt och osentimentalt 
ingrepp som gjorts på de gamla hängena när nålanordning nitats fast. Det är uppenbart att 
betydelsen av att göra sig kvitt med den gamla funktionen också här är mer än bara den praktiska 
omvändelsen. Hängenas upphängningshål har exempelvis pluggats igen, detta har framförallt haft 
syftet att fäste ihop hängena när det rör sig om dubbla eller trippel sekundärhängen. Men den här 
metoden förekommer också på enskilda sekundärhängen där företeelse knappast har någon praktisk 
funktion. En hel del sekundärhänge har också spår av att ornamentiksfältet genomborrats och 
nitningen av nålanordningen går i regel rakt igenom ornamentiksfälten, vilket ganska tydligt 
demonstrerar att dessa vid tidpunkten inte ansett speciellt betydelsefulla. Det här, fyndkontexterna 
och det sekundärhänge som försetts med en sliten nål i urnesstil, antyder om att det faktiskt rör sig 
om en sendatering för den här praktiken, den bör inte placeras tidigare än slutet av 1000-talet. När 
det kommer till behandlingen av fiskhuvudformiga hängen vid sekundärbruk är också en annan 
aspekt betydande; nämligen vad slitaget säger om sättet hänget används på. Sekundärhängen visar 
nämligen främst slitage vid ena ytterkanten. Det här inget märkligt slitage eftersom i användningen 
som hängen är det främst denna del som skavs mot andra hängen. Det som avviker för 
sekundärhängen är att ena sidan slitits mer än den andra, det här har i Thunmark-Nyléns tolkning 
setts som ett tecken på att själva användningen av sekundärhängen, inte bara avviker i förhållandet 
hänge till spänne, men också i den bemärkelsen att sekundärhänget eller spännet, inte burits i det för 
hängen normala vertikala förhållandet, utan i ett horisontellt förhållande. Man har således vridit 90 
grader på hänget. Vilket också då innebär att, intentionen, det ursprungligen visuella intrycket, inte 
längre har varit av betydelse. Eftersom inget gravfynd av sekundärhängen finns så är det här det 
enda man har att gå på när det gäller sättet spännet använts på. Det ska dock påpekas att det inte 
återfinns något fynd där mer än ett sådant här spänne har hittats, det är därmed inget som talar för 
att dessa spännen skulle ha burits parvis. Det, samman med slitaget och dess antydan om en 
horisontell vridning för hänget, gör det troligt att hänget används på ett liknande sätt som det 
dosformiga spännet (det ska påpekas att varianter i den gotländska 3-spännes kombinationen är 
betydligt mer frekventa under den senare delen av vikingatid och det dosformiga spännet blir mer 
och mer frånvarande under 1000-talet – vilket skulle kunna förklara hur det ”fiskhuvudformiga 
spännet” används). 
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Fig. 5:6. Sekundärhängen ”spännen”. fr. ö. v. t. n. h. a) spänne med nitplatta (GDLF 49), foto: VNLM, b) Hängen med 
spår av sekundärbruk (se GDLF 90), foto: VNLM, c) Hängen med spår av sekundärbruk där ornamentsfälten förstörts 
(se GDLF 90), notera att botten på det vänstra hänget, d. v. s. den plats där emellanåt ett ”triquera” motiv förekommer 
på hängena, har genomborrats, vilket antyder om att detta motiv antagligen inte ska associeras med kristensymbolik,  
eftersom man då troligen inte visat denna vanvördighet mot symbolen. Foto: VNLM, d) Spänne med nålhållare och  
nålfäste bevarat (GDLF 7), foto: SHM, e) Sekundärhänge (GDLF 47) med ”fästesbarrer” som hållit samman de två 

hängena, notera att dessa inte är placerade i de ursprungliga upphängningshålen, foto: SHM     

5.4 Hedendomens sista suck 

Fiskhuvudformiga hängen av typ C utgör en form av amuletter som tagits i bruk först i slutet av 
900-talet och då framförallt i ett begränsat område på södra Gotland (mellan Barshalder och Hemse 
annexhemman). Bärnstensamuletter, eller så kallade miniatyrer av andra objekt, (det är dock något 
oklart om man verkligen kan kalla typ C-hängen för miniatyrer) är en företeelse som finns spridd i 
östersjöområdet (Thunmark-Nýlén 2006a:222, Horn-Fugelsang 1989), men typen är specifik för det 
gotländska området (Thunmark-Nylén 2006a:222f). Det som är anmärkningsvärt för de här hängena 
och andra former av ”miniatyrer” i det gotländska materialet är att det verkar föreligga en 
kronologisk lucka på flera hundra år mellan de olika användningsperioderna för amuletterna. 
Enstaka bärnstensamuletter (främst miniatyryxor) har dokumenterats av Nerman och placeras till 
perioderna VII:1-3 (1975:18, 41 och 56). Bärnstensamuletter i form av miniatyryxor är främst 
förknippade med mansgravar (se Nydolf & Wickman-Nydolf 1997), men för det gotländska tidig 
vendeltida materialet förekommer miniatyrerna både i mans- och kvinnogravar (Ibid.). I det 
öländska folkvandringstidsmaterialet är det däremot främst med kvinnogravar som 
vapenminiatyrerna förknippas (se Näsman 1973). Däremot när miniatyrerna av yxor i bärnsten 
tillsynes dyker upp igen mot slutet av 900-talet är yxorna endast förekommande i mansgravar och i 
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kvinnogravarna återfinns istället bärnstensamuletter föreställande fiskhuvudformiga hängen, 
kubbstolar eller trapetsoidformade amuletter. 
   Att typ C-hängen har försetts med upphängningshål är en antydan om att dessa möjligen använts 
som hängsmycken. Däremot menar Trotzig att några spår efter slitage eller spår av upphängning 
inte återfinns på hängena (1991a:168f, se också 1983a:375ff). Det här gör således att det är 
tveksamt att använda begreppet hänge i samband med artefakterna. Samtidigt så är deras 
användningsperiod antagligen väldigt begränsad och det gör att några spår efter upphängning inte 
behöver ha lämnats. Utifrån de fall där typ C-hängen och andra miniatyrers fyndposition i gravar 
kunnat konstateras så finns det dock inget som antyder om att amuletterna varit upphängda eller 
ingått i pärlgarnityr. Fyndpositionerna för typ C-hängen är dock osäkra och endast i ett fall kan 
dokumentation styrkas. I detta fall (GG 151) har hänget är placerats vid fötterna på den döde. Den 
här positionen kan dock stärkas vid genomgång av andra samtida fynd från Barshalder-gravfältet av 
trapetsoider, yxor och kubbstolsamuletter, som när det kunnat dokumenterats oftast förekommer vid 
fötterna, men också intill huvudet, axeln och antagligen vid höften (se Appendix F). Hängena som 
oftast är gjorda som sållfynd kan således mycket väl ha legat ner vid fötterna hos den döde. Det här 
förstärker också bilden av att användningen för typ C-hängen inte varit som hängsmycke. 
   I de av sammanställning omfattade fynden kan det konstateras att samtliga utgör skelettgravar 
med orienteringar S-N eller SV-NO, det vill säga senvikingatida, vilket också är troligt med tanke 
på utformningen och fyndmaterialet för posterna GG 146, 147, 148 som på grund av grustagsbruk 
och plundring inte kan med säkerhet beläggas. Det här stärks också av sammanställningen i 
Appendix F där S-N eller varianter av denna orientering är dominanta, men det förekommer också 
en hel del av den framförallt med kristna begravningar för perioden på Gotland associerade 
orienteringen V-O (se Nilsson 1994). Att hängena påträffats nere vid fötterna innebär också att de 
påträffas samman med keramik-, trä- och kopparkärl innehållande föremål, men framförallt 
”gravmåltider” (se Trotzig1983a-b, 1991a-b). Det här behöver däremot inte innebär en direkt 
koppling till en hednisk ritual eftersom en grav från Vinor på Fårö exempelvis – från samma 
tidsperiod – återfanns både kärl med mat vid fötterna samtidigt som den gravlagde bar ett krucifix i 
silver (se Gräslund 1984). 

Fig. 5:7. Bärnstensamuletter. Från v. t. h., a) Trapetsoid, Barshalder, Grötlingbo sn, b) Kubbstol, Barshalder,  
Grötlingbo sn, c) Fiskhuvudformigt hänge (typ C), Barshalder, Grötlingbo sn, d) Yxa, Svarta jorden, Björkö sn,  

Uppland, e) ”Torshammare”, Hemlanden, Björkö sn, Uppland. Obs. ej skalenlig. Foto: SHM

   Intressant i fallet med de poster med typ C-hängen som dokumenterats här är att de i samtliga fall 
med gravar från Barshalder (GG 148-153) och graven från Broa (GG 145) finns påtagliga indicier 
om att det rör sig om barngravar. Det är dock endast med GG 145 som det kan sägas säkert då den 
del av anläggningen där hänget återfanns också inkluderar en väldigt liten armring (endast ca 3.8 
cm i diam.) som också för ovanlighetensskull är tillverkad av silver, därtill återfanns också rester av 
ett barnskelett. Bortser man från den plundrade och svårbedömda GG 148 så finns också de här 
tendenserna på samtliga av Barshalder-gravarna. GG 149 är av Rundkvist på gravschaktets storlek 
(265 x 90 cm) bedömd som en vuxen individ (2003a:72). Däremot så innehåller graven en armring 
som med 5.4 cm i diam. får sägas vara skäl nog för att misstänka att det kan röra sig om en 
barngrav. Det långa och breda schaktet har dock också inkluderat en träkista ihop spikad med 10-12 
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cm långa spikar, vilket krymper dimensionerna något. Det finns således här indicier men inga säkra 
belägg för att det rör sig om en barngrav. Längden på gravschaktet kan dock inte användas för 
definition av barn eller vuxengravar (se ex. GG 67). Det är också påtagligt i GG 150 som av 
Rundkvist benämnts som barngrav genom avståndet mellan skelettrester (tänder) och kärl 
(placerade nedan fötterna) (Ibid. s. 130). Därtill har graven en stor uppsättning av föremål och två 
armringar med mått (ca 6.3 respektive 6.8 cm) som varken kan utesluta eller bekräfta tolkningen av 
graven som en barngrav. Intressant är också att gravschaktet i jämförelse med GG 149 är av samma 
längd men betydligt smalare (ca 60 cm). Den potentiella kroppslängden för den avlidne  har av 
Trotzig uppskattats till maximalt 130 cm (se Trotzig 1991a:189f) alltså med största sannolikhet en 
barngrav. GG 151 har också denna tendens även om schaktet här är något kortare men av ungefär 
samma bred som GG 149. Den döde har i det här fallet fått med sig en bronsbjällra, vilket är en 
artefakt som i Birkamaterialet satts i samband med barngravar (se Gräslund 1973). Graven ligger 
också samman med ett antal andra grav som i första hand är gravar för barn (se Melander 2013:72). 
GG 152 har av Rundkvist baserat på kraniefragmentens avstånd till kärl bedömts som barngrav 
(Rundkvist 2003a:179). Gravschaktets dimensioner är liknande de för GG 150 och schaktet är inte 
bredare än 50 cm, i graven finns två armringar, dessa har dock mått som snarare antyder om en 
vuxen individ (6.7 och 7.7 cm i diam.). GG 153 har också den ett gravschakt av samma dimensioner 
som GG 152 och därtill återfinns spår av att också en träkista ställts ner i schaktet, graven har också 
en stor uppsättning av artefakter samt en armring som antyder om en yngre individ (6.4 cm i diam.). 
Det smala gravschaktet är en antydan om att kroppsstorlek varit liten för den döde om denne legat 
utsträckt på rygg vilket är kutym, i detta sammanhang ska det påpekas att det framförallt är barn 
som placeras på sida i gravarna (se Melander 2013:84). De två fynd som gjorts på Hemse annexhem 
är från gravar som inte blivit undersökta och är inlämnade som materialet från två gravar, det är 
dock högst osannolikt med tanke på fyndmaterialet. Det rör sig här snarare om 2-3 gravar (troligen 
två) för GG 146 och troligen en dubbelgrav för GG 147, i bägge fallen återfinns armringar som är 
av klar vuxen storlek 7.5 cm eller mer i diam. Det går således inte att definitivt säkerställa att det rör 
sig om barngravar där typ C-hänge återfinns annat graven från Broa-gravfältet, men tendens är 
påtaglig på Barshalder-gravfältet och i högsta grad intressant med tanke på den praktik som varit i 
bruk för hängen av typ A. 
   Bärnstensamuletter har i första hand tolkats som objekt som hör samman med magiska och 
beskyddande funktioner (se Gräslund 1973:174, 2007:92), något som också framförallt är riktat mot 
yngre individer (Ibid.). Således något som passar samman med den bild som diskuterats ovan. Det 
här skulle också kunna förklara varför man lånat formen från det fiskhuvudformiga hänget. 
Amuletter av trapetsoidform och typ C-hängen har också tolkats som ”vulvor” av Horn-Fugelsang 
(1989:21), det är dock en tolkning som får ses som väldigt spekulativ och vare sig genom objektets 
fysionomi eller analogier kan beläggas. Trotzig har också menat att amuletterna kan ha varit till för 
att binda den döde vid graven, att förhindra denne från att gå igen (1991a:136). Det är också 
intressant med det förhållande mellan kärl, mat, dryck och amuletterna som Trotzig belagt (1991a-
b). Där amuletterna tolkas som renande av den mat som framställs (Ibid.). 
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Fig. 5:8. Spridningsbild för bärnstensamuletter och fiskhuvudformiga hängen av typ A på norra delen av Barshalder-
gravfältet (Norrkvie och Uddvide). Cirklar (röd) – fiskhuvudformiga hängen typ C. Trianglar (grön) – Miniatyryxor 

(bärnsten). Sexhörningar (blå) – trapetsoida bärnstensamuletter. Fyrkanter (turkos) – kubbstolsformade 
bärnstensamuletter. Ringar – fiskhuvudformiga hängen av typ A, ljusa = enstaka hängen (1-5 hängen), mörka = 

kraguppsättningar. Grafik: VNLM, gravfältskarta efter Trotzig (1979).     

   Att amuletter av denna typ och med denna praktik finns redan vid början av vendeltiden är väldigt 
spännande eftersom denna typ av praktik inte kan iakttas i någon av de övriga posterna i katalog 
GG som omfattar hela perioden mellan 550-600 och då ca 975. Frågan är här om denna praktik är 
samma som den som brukats under den äldre perioden eller om det är tal om en lokal sedvänja. 
Avsaknaden av material från den senare delen av vendeltiden och början av vikingatiden i 
Barshalder-materialet kan möjligen vara förklaringen till att den här stora kronologiska luckan 
uppstått. Det är också möjligt att användningen av bärnstensamuletter i form av miniatyrer under 
den tidiga vendeltiden övergått till användningen av bärnstenspärlor i pärlgarnityr, där det i regel är 
endast enstaka bärnstenspärlor som ingår i uppsättningarna. När det är tal om fler än omkring 2-3 
bärnstenspärlor per uppsättning är detta endast något som förekommer i perioden efter år 900. Det 
är således möjligt att det är materialet bärnsten som blivit mer framträdande och betydande från 
900-talet och framåt.    

Period 1 pärla 2-3 pärlor 4-5 pärlor Fler än 5 pärlor
700-800 6 0 0 0
800-900 6 0 0 0
900-1000 17 13 6 5
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1000-1100 17 32 7 0
Tabell 5:1. Antalet bärnstenpärlor per pärluppsättning i skelettgravar under senvendeltid och vikingatid,  
sammanställning från Appendix A.

   Det är alltså möjligt att förklaringen till fiskhuvudformiga hängen av typ C hör samman med en 
ökad betydelse för bärnsten som material och att den eventuella avvärjande funktioner som kan 
läsas in i materialet varit betydande under den senare delen av vikingatiden på framförallt 
Barshalder-gravfältet. Den kronologiska lucka som uppstår mellan den tidiga vendeltiden och den 
sena vikingatiden kan förklaras med att bärnstensamuletterna mellan perioderna används som 
regelrätta pärlor i pärluppsättningar. Det är naturligtvis också möjligt att separationen genom tiden 
också gör att det är tal om två vitt skilda praktiker även om likheter verkar finnas mellan de båda 
brukningsperioderna. För sammanhanget intressant är också att den antagligen sista 
kraguppsättningen av fiskhuvudformiga hängen av typ A som används i gravläggning återfinns på 
samma del av Barshalder-gravfältet som hängena av typ C. Närområdet har också ett av de få 
depåfynden av kraguppsättningar av typ B och därtill finns ytterligare en uppsättning i från Öja 
socken söder om gravfältet och en till smyckesdepå har återfunnits vid Mårtens också i Grötlingbo 
socken. Det verkar nästan som att praktiken med fiskhuvudformiga hängen av den hedniska 
modellen haft ett längre fäste i det här området och att viljan att hålla kvar vid den ”hedniska 
världen” varit något större just kring Barshalder-området, vilket skulle kunna förklara varför man 
här tillskillnad från resterande delar av Gotland utvecklat denna praktik. 
   Intressant i jämförelse med hängen av typ B1 är också att den homogena utformningen av och 
längdmåtten för B1-hängen antyder om att det rör sig om en ganska begränsad produktionsserie, 
vilket gör det troligt att sekundärhängen är tillverkade av hängen som ursprungligen ingått i 
kraguppsättningar. Spridningsbilden för sekundärhängen är således intressant eftersom de finns så 
få fynd i varje socken, vilket möjligen då innebär att den eventuella uppdelningen av 
kraguppsättningar skett över stora geografiska områden, vilket är en anmärkningsvärd differensen i 
jämförelse med den sammanhållna korologiska struktur som finns för hängen av typ C – som 
inskränker sig till tre fyndlokaler och antagligen avspeglar utbyte mellan olika grupperingar, precis 
som verkar vara fallet med kombinationsföremålet kopparskålar (se Trotzig 1991a-b, Carlsson, D. 
1999b:154). Eftersom det i bägge fallen rör sig om senvikingatida företeelser är det intressant att 
spridningsbilderna är så olika. Det uppenbart ”hedniska” i kombinationen mellan 
bärnstensamuletterna och kopparskålarna med ”gravmåltider” är här en betydligt mer begränsad 
praktik som inte tar sig utanför en regionalsfär, medan de till ”boplatserna” orienterade 
sekundärhängena antyder om en profan praktik som identitetskommunikatör, det är möjligen så att 
användningen av fiskhuvudformiga hängen av typ C speglar den sista fasen av den gotländska 
hedendomen och har en mer magiska vidskeplig innebörd än den organiserade sociala 
struktureringen som återfinns kring hängen av typ A.    
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6. Valkyriasmycket 
Symbolisk förståelse

Fig. 6:1. Troll och Tuvstarr av John Bauer 1915
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6.1 Den sociala praktiken (revisited) 

Som det påvisats i kapitel 4 så är den vedertagna uppfattning om att användningspraktiken för 
fiskhuvudformiga hängen utgjorts av kraguppsättningar ett falsarium. För alla berörda perioder är 
en användningspraktik med enskilda hängen det normativa. Användningen av kraguppsättningar är 
framförallt härrörande till övergångsperioden mellan 600-talet och 700-talet och sedan i bruk fram 
till omkring 900-talets början. Kraguppsättningar återfinns då i skelettgravar och ingår i ett bestämt 
kombinationsmönster med framförallt en 3-spänneskombination och ett större pärlgarnityr, men 
också artefakter så som armringar, kedjegarnityr, E-brakteater och nycklar inkluderas i 
kombinationen. Det här kontrasteras av de mer modesta uppsättningarna som återfinns i 
brandgravarna. Den osteologiska och arkeologiska åldersbedömningen gör också gällande att de 
stora uppsättningarna återfinns i skelettgravar tillhörande yngre individer ca 7-25 år, medan det av 
de osteologiska bedömningarna och kombinationsmönstren för artefakter gör gällande att det 
återfinns vuxna individer i brandgravarna, något som också stöds av den demografiska fördelningen 
– själva antalet brandgravar är så högt att det inte är sannolikt att alla brandgravar med 
fiskhuvudformiga hängen kan tillhöra yngre individer. Det vill säga att när också en nivå av 
strukturell förståelse appliceras till artefakten så påvisas svagheterna i att endast utgå ifrån en 
typologisk förståelse för objektet. Utifrån den typologiska förståelsen så kan ett fiskhuvudformigt 
hänge endast vara ett fiskhuvudformigt hänge och alla fiskhuvudformiga hängen är således samma 
sak. Vid adderande av en strukturell förståelse framkommer här en betydligt mer komplex bild, där 
det visar sig att betydelsen av ett fiskhuvudformigt hänge är beroende av dess förhållande till 
användningspraktik (det vill säga kombinationsmönster) och till sociala praktik (det vill säga 
förhållandet till gravskick och gruppering). Således kan man här belägga att användningen av 
fiskhuvudformiga hängen ingår i bestämda strukturer och att dessa genom sitt förhållande till 
åldersgrupperna är en del av en sociala strukturering som uttrycks genom den materiella kulturen. 
Det gäller dock i användningen av åldersgrupperingar att påpeka att eventuella avvikelser inte 
behöver motsäga strukturen, då det föreligger en skillnad mellan begreppen kronologisk ålder, 
biologisk ålder och social ålder. Där den osteologiska bedömningen berör den biologiska åldern och 
denna behöver inte överensstämma med den kronologiska åldern eller med den sociala åldern. Att 
skelettgravar placerar sig till en enhetlig grupp är däremot betydande, då detta ger en indikation om 
vad den sociala praktiken har haft för funktion bortom den socialt strukturerande aspekten, det vill 
säga vilken typ av effekter som kan utläsas ur strukturen. Att det här rör sig om just denna grupp av 
yngre individer gör att den kan anslutas till en fördelningsmönster som finns dokumenterat i 
flertalet kulturer, exempelvis återfinns denna grupp av unga ”ogifta” individer inom det slaviska 
kulturområdet under benämningen Jarijas (se Petrukhin 2007). Något liknande är det alltså 
sannolikt att det är tal om också här när det kommer till det kombinationsmönster som de 
fiskhuvudformiga hängen återfinns i, man skulle kunna tala om en Jarijas-uppsättning. Det sista 
kapitlet i den här undersökningen ämnar således att genom analogi, fenomenologi och semantik 
diskutera innebörden i den sociala praktikens effekter och det fiskhuvudformiga hängets symboliska 
förståelse. 

6.2 Hon som talar fåglars språk

6.2.1 Effekter och orsaker

Utifrån ett feministiskt teoretiskt perspektiv på den arkeologiska diskursen, så har det påpekats att 
hanteringen av arkeologiska artefakter associerade till kvinnor i regel har behandlas utifrån 
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artefakten i sig, det vill säga att diskussionen förs utifrån artefakten, dess produktion, distribution o. 
s. v. (se Thedéen 2012). Man upprättar alltså en hierarkisk ordning inom diskursen där tinget och 
dess sammankoppling med så att säga manligt associerade aspekter som produktion 
(hantverk/smide) och distribution (ekonomi/poltik) ges tolkningsföreträde. Spridningen av 
kvinnoartefakter relateras således i första hand till den manliga aktiva offentliga sfären genom 
artefaktens förhållande till produktion och ekonomi och artefaktens funktion blir således begränsad 
till föreställningar om utsmyckning och dräktskick (mode), bundna till kvinnans plats i den privata 
sfären (hus och hem) (se Thedéen 2012, Hillerdal 2009, Hjørungdal 1991). Det här gör således att 
artefaktens förhållande till social strukturering förbises, man studerar i Latours bemärkelse 
effekterna och inte orsakerna (se kap. 2), vilket gör att den potential som återfinns hos tingen, att 
kunna studera olika indelningar av social organisation, går förlorad (jfr. Thedéen 2011). Det här är 
olyckligt då både det arkeologiska materialet och den norröna litteraturen påvisar ett rikt galleri av 
ingångar till förståelse för sociala och liminala strukturer under den yngre järnåldern (se ex. 
Thedéen 2011, Price 2002, Göransson 1996, 1999). Det vill säga att det i den norröna föreställning 
likt med Jarijas-indelningen förekommer flertalet olika klassificeringar av kvinnoroller inom 
kosmologin. En av dessa är exempelvis den mytologiska figuren valkyrian, som har ett väldigt 
intressant förhållande till och skulle kunna beskrivas som den skandinaviska motsvarigheten till 
Jarijas-benämningen.    

6.2.2 Valkyrian 

Den nordiska mytologin har en livlig arkad av antropomorfa väsen, de flesta tillsynes dualistisk 
motsägelsefulla, som om den binära oppositionen klämts ner i samma kropp och likt ett Bose-
Einsteinkondensat antagit samma –  från sina ursprungliga delar oskiljbara –  gestalt. Till denna 
kategori hör valkyrian. Ett av de mer framträdande och ikoniska kvinnoväsena i den nordiska 
mytologin. Valkyrian kan sägas vara Odens tjänarinna, vars uppgift i mytologi är dels att välja ut de 
slagna på stridens fält, men valkyrian fungerar också som uppasserskan som fyller dryckeshornet i 
Valhall (se Clunies-Ross 1998:301ff, Davidson 1964:60ff, Göransson 1999:182ff). Således är också 
valkyrian ett dualistiskt motsägelsefullt väsen som, för att tala i kristendomens metaforer, intar 
rollen både som liemannen och himlens ängel. Den här kontradiktoriska aspekten, som både 
inkluderar det ljusa och det mörka, har ett väldigit symboliskt attraherande tilltal och nyttjades 
flitigt inte minst inom romantiken, något som fått konsekvensen att valkyrian som mytologiskt 
väsen förenklats till att bli sköldmön, den fagra hämnerskan med svärdet rest och ”forte presto” 
ridande över det blodröda himlavalvet. Det här är romantikens tolkning av den idéhistoriska 
traditionen, men förståelsen av valkyrian måste göras bortom denna tradition, bortom bilden av en 
bastant wagneriansk operadiva med en huvudbonad närmast liknande något som återfinns på ett 
paket Gauloise. Som Johansen påpekat så rör det sig om en ung kvinna, en mö eller jungfru 
(Johansen 1996:88), det vill säga en barnlös kvinna. Något som inte minst framkommer i 
skaldestycket Hrafnsmál som tillskrivits den norske skalden Torbjörn Honrklove (Þórbjǫrn 
hornklofi) som tros ha levat under slutet av 800-talet och början av 900-talet (se ex. Kershaw 
1922:16ff, Ohlmarks 1960:14). I Hrafnsmál så talar en valkyria, här preciserad som en yngre 
kvinna (en ungmö) med en korp om Harald Hårfagres bedrifter;

Hlýði hringberendr, 
meðan frá Haraldi 
segik odda íþróttir 
enum afarauðga; 
frá mǫ́lum munk segja, 
þeims ek mey heyrða, 
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hvíta, haddbjarta, 
es við hrafn dœmði.

Vitr þóttisk valkyrja, 
verar né óru 
þekkir svá enni fránleitu, 
es foglsrǫdd kunni; 
kvaddi en glæhvarma 
ok en kverkhvíta 
Hymis hausrofa, 
es sat á horni vinbjarga27. 
(Ur Hrafnsmál, återgivet ur Jonsson (1915)) 

   I den här rollen som ungmön ska valkyrian inte fullt ut förstås som ett kvinnligt väsen, det är ett 
stadie dit hon ännu inte nått (jfr. Johansen 1996:88f), hon är så att säga inte en kvinna utan något 
annat, vilket gör att valkyrian således kan anta och associeras samman med manliga aspekter som 
vapen, rustningar och striden, något som inte längre för henne är möjligt när hon ”gift sig” (se 
Göransson 1999:183). Vad man då får om man översätter den mytologiska dimensionen, om man 
går från gudarnas värld till människornas, är en social strukturering, där kvinnlighet således kan 
delas in i två kategorier, dels det normativt kvinnliga – hustrun och moder – och dels det avvikande 
ambivalenta, det som ska men ännu inte blivit det normativa, valkyrian. En indelningen som således 
är liknande den som återfinns för Jarijas-benämningen. Det vill säga att den sociala strukturering 
som kan ses i det arkeologiska materialet återfinns också i den mytologiska världen.    
   

6.3 Att fånga blicken  

En ingång till att förstå den här specifika praktiken som kan ses i materialet under perioden 700-900 
är att betrakta den fenomenologiska dimensionen. Det här något som innebär att man måste ta ett 
steg ut från den handfasta argumentationens positivistiska ideal och ge sig in i en mer relativistisk 
diskussion. Man ska dock inte negligera betydelsen av visuella och auditiva upplevelser (se ex. 
Goldhahn 2002), problematiken fäster sig snarare vid att belägga dess relevans utanför det egna 
jagets perception, det vill säga att kunna påvisa den fenomenologiska upplevelsens relevans för 
aktörerna i den studerade epoken. Det här kan för bilden göras genom metodiken, själva 
bildframställningens teknik, dess visuella betoning – exempelvis användningen av bilder i rörelse i 
den skandinaviska djurornamentiken (se vidare Melander 2013:24ff). Det vill säga själva 
framförandet kan hos bilden ge en indikation om upplevelsens inriktning, något som också borde 
kunna överföras på en föremålskombination. För att då ta den här berörda föremålsuppsättningen i 
skärskådning, så har man här först och främst, som påpekats i kapitel 4, att göra med något säreget, 
något speciellt. Alltså redan här är det tal om en upplevelse, man betraktar något avvikande. Det 
stora pärlgarnityret, kraguppsättningen av fiskhuvudformiga hängen, 3-spänneskombinationen och 
kanske då också kombinerat med kedjegarnityr, armringar, nycklar och brakteater, är en visuell 
upplevelse. Att det dessutom ska betraktas som något avvikande förstärker den här upplevelsen, 
singlar ut den. Man måste här föreställa sig vilken magnitud den här uppsättningen har, i pärlornas 
färgprakt och bronsobjektetens glänsande reflektioner. Här finns också den kommunicerade 
aspekterna av själva kombinationen i sig och ornamentiken som omsluter spännen och hängen. 
Därtill måste man  betänka att uppsättningens storlek eller omfång gör att den täcker större delen av 

27 Hallfolk höre // när om Harald jag täljer // uddars idrotter // överrika: // om mål jag mäler // som en mö jag hört, // 
kvinnfagert blond, // med en korp tala // Vis var valkyrjan, // vämjdes vid karlar, // fränögda mön // som fåglalåt 
skönjde: // brandblickad, barmvit // blev hon hälsad av // Ymersskallns irrare // som på ängsklint satt. (Översättning 
till svenska utav Åke Ohlmarks (1960:25)) 
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överkroppen och inte bara befinner sig som ett litet halsband kring halsen. Det här naturligtvis 
något som än mer accentueras när uppsättningen bärs av en flicka i 7-års åldern likt individen i GG 
88, där den mänskliga kroppen mer eller mindre försvinner bakom föremålsuppsättningen. 
   Man ska också här komma ihåg att det här inte bara är en visuell upplevelse utan också en auditiv 
upplevelse. Man måste väga in ljudet. Ljudet från kedjornas och nycklarnas rassel, pärlorna och de 
fiskhuvudformiga hängena som försiktigt slår emot varandra vid minsta lilla rörelse. Det är en 
helhetsupplevelse, som säkerligen också innefattat moment av textilier28 och möjligen parfymering29 
o. s. v., sådan saker som inte bevaras för arkeologin, men ändå sannolikt utgör en del av det 
förhistoriska materialet.
   Det man får här är alltså en uppsättning av föremål som drar till sig uppmärksamhet. Det här inget 
man klär sig i om man vill vara diskret eller försvinna in i bakgrunden. Det här är en uppsättning 
som avsiktligt appellerar till sinnena hos betraktaren. Det finns alltså här en sida av den här 
uppsättningen och praktiken som handlar om attraktion. Att dra till sig uppmärksamhet, att fånga 
blicken. 

Fig. 6:2. ”Valkyria-uppsättning”, observera ej skalenlig. a) Djurhuvudformiga spännen (flankerande i 3-spännes 
kombination), b) Runt spänne (centralspänne i 3-spänneskombination, också ett dosformigt spänne eller ett  

ryggknappspänne kan användas som centralspänne), c) Pärlor av kaurisnäcka, d) Glaspärlor, e) Kraguppsättning av 
fiskhuvudformiga hängen, f) E-brakteat, g) Genombruten bronsskiva med triskelemotiv, h) Dräktnål, i)  

Redskapsspänne, j) Kam, k) Kedjegarnityr, l) Nyckel, m) Armring. Foto: VNLM     
 

28 Textilier är tyvärr väldigt sällan bevarade men här kan ändå troligen vara rätt säker på att dessa varit av väldigt stor 
betydelse också när det kommer till kommunikativa aspekter. De få fynd som finns visar också på att det är tal 
dekorerade och betydligt mer uttrycksfulla plagg än bara enfärgade linne plagg (se ex. Pettersson, K. 1968, Hägg 
1971, 1974, 1983, 1985, Høilund-Nielsen 2002:8ff)

29 Exempelvis har det visat sig att olika typer av växter används vid tillagning av ”gravmåltider” (se Trotzig 1983b, 
Lindquist 2004a) och det är självfallet så användningen av växter, örter osv. också används i andra syften än att bara 
få fram smaker.  
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6.3.1 Helga och Gunnlaug

Varför vill man då dra till sig uppmärksamhet, förvandla sig till attraktionens blickpunkt, till 
begärets objekt? 
   En teori som kan föras kring detta går att hämta från den isländska litteraturen30. I Gunnlaug 
Ormtungas saga berättas om den vackra Helga som räddas undan utsättning och växer upp hos sin 
faster. Efter 6 år kommer hennes far på besök till gården och anmärker hur vacker flickan är och får 
då reda på att det är hans egen dotter som räddas undan hans påbud om utsättning, på vilket han 
respondera på sedvanligt norrönt fatalistisk vis med den lakoniska kommentaren ”Det som sker det 
ska ske”. Den resterande delen av Helgas uppväxt ombesörjs sedermera av de biologiska familjen, 
där hon blir objekt för Gunnlaugs amorösa intresse. Gunnlaug lyckas också genom sin ormstunga, 
lika vass som hans svärd, att få Helga till sin ”löfteskvinna”. För att uttrycka sig på isländskt vis så 
tar historien därefter en mer dyster vändning. Det som för sammanhanget är intressant är hur Helgas 
skönhet, det vill säga attraktionen, behandlas. Redan vid födelsen benämndes det på det något 
anspråkslösa sättet att hon var; ”...ett över måttan vackert flickebarn” (2009:7)31. Vacker är också 
benämningen som gäller när fadern betraktar den sexåriga flickan, även om det främst verkar vara 
den egna släktdragen som han finner tilltalande; ”Hon är lika skön som Olav men hennes ljusa hy 
och anletsdrag är från Myrasläkten”(Ibid. s. 9). När Helga sedan i omkring femtonårsåldern32 

30 Den isländska sagolitteraturen och den källkritiska diskussionen kring denna är så pass etablerad (se ex. Johansen, 
1997:65ff, Lönnroth 1996:49ff, Gurevitj 1997:56f, Nedkvitne 2004:20ff, Wallette 2004, Habbe 2005:77ff, m. fl. se 
också Hallberg 1964) att den inte kommer tas upp till diskussion här. Men eftersom det föreligger en viss diskrepans 
mellan dess behandling inom litteraturvetenskapen gentemot arkeologin, så ska några kortare poänger här tas upp. För 
det första så ska det betonas att det isländska begreppet ”saga” inte ska förväxlas med det svenska begreppet ”saga” (se 
ex. Wallette 2004:29ff). En isländsk saga är inte en berättelse á la Tolkien eller om prinsessor i torn, utan ska snarare ses 
som en typ av historieskrivning av äldre variant, som dock därmed inte kan sägas äga samma källkritiska värde som en 
vetenskaplig historieskrivning. Det är också viktigt att man är införstådd i skillnaden mellan Edda-diktningen, 
islänninga sagor och forntidssagor. Framförallt viktigt är att forntidssagorna inte blandas in då dessa är från den senare 
delen av medeltiden och mer regelrätta litterära verk (se Ibid.). Edda-diktningen är den som främst används vid 
analogier inom arkeologin, framförallt då den anses ha ett äldre ursprung. Men Edda-diktningen är komplicerad och är 
uppbyggd kring ett intrikat format av synonymer (Heiti), metaforer (kenningar) och versmått (se Sturluson 1970:93ff, 
Hallberg 2003). Det här gör att betydelse i stroferna väldigt lätt kan förvanskas i översättningen. Översättningar är 
överlag väldigt komplexa att ha att göra med och innebär hela tiden att nyanser inom språkbruket går förlorade (se ex. 
Nabokov 2001), det bör också påpekas att göra exempelvis stilistiska analyser av översättningar (se ex. Khylberg 1991) 
är totalt meningslöst. Problematiken kring översättningar inom Edda-diktningen kan exempelvis ses när det kommer till 
”Brisinga” i Trymskvädet. Vanligen i översättningen av detta begrepp så har man på norska och svenska använt 
”Brisinga-smycket/smykket” (ex. Afzelius 1818, Gödecke 1881, Aars 1864, Gjessing 1899, se också Arrhenius 1960) , 
det här innebär att man preciserar och definierar vad begreppet innehåller, det vill säga ”Brisinga” åsyftar ett specifikt i 
singular förekommande smycke. I den engelska översättning som Plochov (2007) använder sig av så är begreppet 
istället översatts som  ”Brisings' necklace” (Ibid. s. 63). Det är så säga en väldigt stor skillnad mellan bara begreppet 
”Brisniga” som exempelvis skulle kunna åsyfta en benämning för en kombination av föremål, mot det till singular 
benämnda objekt som finns i ordet ”smycket” och ”necklace” är i sig en tredje version. Det här naturligtvis betydande 
för hur man sedermera gör tolkningar utifrån analogi (se ex. Arrhenius 1960 se också Wallette 2004). Det här är saker 
man måste ha i åtanke när det kommer till användning av isländska och andra skandinaviska texter för att göra 
förhistoriska analogier. I det här arbete referas till just Trymskvädet från den poetiska eddan och till Gunnlaug 
Ormstungas saga (som är en islänninga saga). Kring dessa källor ska också påpekas att Gunnalug Ormstungas saga 
antagligen skrivits på 1300-talet (se Ohlmarks 1962:7ff) och därmed befinner sig ganska långt ifrån den period som 
omnämns här. Trysmkvädet kommer från den poetiska Eddan, men det ska bemärkas att framställning i kvädet har en 
tendens till att vara mer av ett skrattets parodiserande av institutionen (se Bachtin 2007) än att framföras i den mer 
allvarliga ton som Völuspa, Sigurd- och Völundskvädet exempelvis har, det är således inte osannolikt att just 
Trymskvädet är kanske rent av en medeltida konstruktion, det är dock tills vidare bara en hypotes.  
31 Det här kan jämföras med den betydligt mer självgoda och individcentrerade beskrivningen av ”sköna damer” i 

samtida kontinentallitteratur som Petrarcas Laura eller Dantes Beatrice, skaldens ungdomskärlek som välkomnar 
honom till paradiset där hon blivit guds allra högst skattade ängel.(se vidare Petrarca 1990, Alighieri 2006:282ff).  

32 Notera här att 15 år är den ålder som används i den här refererade översättning av P-A. Gödecke (2009), det samma 
gäller för översättning av A-U. Bååth (2014). I fornnordiska och isländska versioner används dock ”tólf” vilket 
således innebär 12 och inte 15. Eftersom passage inte kunnat kontrolleras gentemot ”original” så bibehålls här 15 
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hamnar i Gunnlaugs blickfång är det hennes hår som drar uppmärksamheten till sig; ”Hon hade ett 
så stort hår, att det dolde henne helt och hållet och var lika vackert som guldväv”(Ibid. s. 12)33. Det 
som framförallt är betydande här är att man i sagan kan se ett sätt att förhålla sig till Helga som ett 
väsen för attraktionen som påbörjas egentligen redan vid födelsen men som framförallt framlyfts 
omkring 6 års åldern. Det här är liknande den struktur som finns i det gotländska materialet där de 
stora föremålsuppsättningarna definierar en specifik grupp som tar sitt ursprung kring 6-7 års ålder 
(den yngsta individen är som sagt Vallstena-flicka 5-6 år) men som tycks avta vid omkring 20 års 
åldern. Det går således inte att undgå att diskutera den här strukturen utan beröra att det faktiskt kan 
vara tal om en praktik som utmärker de flickor som inte längre är barn utan som så att säga görs 
tillgängliga för att bli ”löfteskvinnor”. Det vill säga att bärarna av de stora föremålsuppsättningar 
under perioden 700-900 (och då kanske också redan under 600-talet) är de individer som inte har 
egna barn, som ännu inte ingått ”giftermål” och blivit en del av en annan genealogisk kedja, bortsett 
från den de fötts in i. Helgas far är exempelvis ”lycklig över att äga ett så vackert barn”(Ibid. s. 9), 
det är alltså möjligt att en del av den här praktiken som kan ses med de stora uppsättningarna, 
handlar om att dra uppmärksamhet till den här tillgången, det vill säga att kombinationsmönstret 
representerar en definitionen av tillgänglighet. Något som också går att se i Trymskvädet där man på 
farsartat vis beskriver hur Tor kläs till brud;      

”Binden Tor brudelin på
  han bäre det präktiga Brisingamen

  Låten i kläderna nycklar klinga
  och kvinnovåder om knäna falla,
  binden på brösten breda stenar,” 
(þrymskviða s. 118, översättning Edvin Thall 1913)

   Det är här uppenbart att beskrivningen av brudklädnaden bär stor likhet med den i detta arbete 
diskuterade uppsättningen. Samt att själva den fenomenologiska upplevelsen (klingande nycklar, 
Brisinga – kan möjligen tolkas som ”flammande” (se Arrhenius 1960:92), alltså en visuell 
upplevelse) är av betydelse. Slitaget på de gotländska objekten gör dock att det är påtagligt att det 
inte är tal om objekt som bara använts vid ett enskilt tillfälle, det vill säga att uppsättningarna har 
inte endast varit till för att användas vid en äktenskapsceremoni, utan dessa har använts i en vidare 
utsträckning. Det är också viktigt att påpeka att den isländska litteraturen inte går att direkta 
översätta, utan mer är till för att leda tanken till en analogin. Vad man kan se i de isländska texterna 
är resterna av den tid som flytt, texterna ger indikationer om det förgångna, likt ett impediment mitt 
i en åkermak på en historisk karta.    

6.3.2 Den förbjudna attraktion, Lolita och Humbert

Att benämna en del av praktiken som rörande attraktion är något problematiskt, eftersom det 
innebär ett objektifierande och förvandlande av individerna bakom tingen till detta begärets objekt. 
I det här fallet är det kanske lite extra känsligt eftersom de som bär de stora uppsättningar, de som 
objektifieras, är väldigt unga individer, varav många av dem är att betraktas som barn. Det är 

med hänvisning till denna notering. Fornnordiska och fornisländska avskrifter är tillgängliga genom 
www.heimskringla.no och www.sagadb.org 

33 Det här är en väldigt intressant passage eftersom den är något dubbeltydig. På kontinenten är det utsläppta håret hos 
en kvinna något som anspelar på frivolt sexualitet, det vill säga att bli beskriven på det vis Helga blir i Gunnlaug 
Ormstungas saga hade på kontinenten uppfattas som en grov smädelse (se Ney 2004:52ff). Det är därmed möjligt att 
detta stycke kan innehålla en för det norröna området specifik skillnad i relationen till hår gentemot det medeltida 
idealen på kontinenten. Men det kan naturligtvis också tolkas som plantering, alltså en anspelan på vad som kommer 
ske längre fram i historien och därmed knappast ska ses som en välvillig omskrivning. 
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därmed här viktigt att påpeka att det inte är tal om någon form av kulturellt legitimerad kronofili 
som åsyftas (se också Foucault 2002a:51ff). Man måste ha i åtanke att medellivslängd under 
vendeltiden var mellan 24-35 år (beräknat på Stenstugu-gravfältet (Raä Alskog 181:2) och beroende 
på om man räknar med de minsta barnen eller inte). Det är därför inte så förvånande att man redan i 
ett tidigt stadie kliver in i den här liminala fasen där övergången mellan barn och vuxen genomförs. 
Antagligen också mellan tillhörigheten till en grupp och övergången till en annan, det vill säga från 
faderssläktens grupp till maken och barnens släktgrupp. Det här är också viktigt att man förhåller 
sig till begreppet attraktion här, eftersom det gäller att detta begrepp också förstås som något som 
skiljer sig över tid och har olika former inom olika logiksystem, attraktionen ska också den ses som 
en inlärningsprocess i habitus, som bildas av erfarenheterna från mötet med de sociala strukturerna 
(se kap. 2, se också Foucault 2002a-c för vidare diskussion). Det är också betydande att begreppen 
attraktion och sexualitet separeras, det vill säga att man särskiljer på den kulturella processen och 
den biologiska processen, för att låna uttrycket från den kanske allra mest berömda hebefilen, 
Nabokovs Humbert Humbert; ”[...] det är inte vad man kallar ”sex” som intresserar mig. Vem som 
helst kan med lite fantasi föreställa sig det rena animala förloppet. En större uppgift frestar mig: 
nämligen att en gång för alla fixera nymfetternas livsfarliga magi.” (Nabokov 1960:140). Det vill 
säga att sammankopplingen mellan begreppet attraktion och den fysiska kroppen är ett förhållande 
som råder inom det specifika logiksystemet och är inte direkt överförbart till ett annat logiksystem. 
Det går inte att förhålla sig till attraktionen som något slutet och konstant, utan detta är process som 
skapas utifrån logiken inom det specifika kulturella tänkandet. Det går inte som Göran Burenhult 
menat att motsätta sig den kulturella betoningen och framhävda biologin genom bemärkelsen ”alla 
måste kissa” (2012:14ff). Det här är ett väldigt förenklat resonemang som inte tar hänsyn till att 
även om biologi så att säga påminner oss om att vi måste kissa så är själva kissandet i sin tur helt 
och hållet tyglat av kulturen. Det vill säga man kan inte kissa hur som helst, utan det finns bestämda 
regler för var, när och hur det ska kissas. Dessa strukturer är också olika för olika kulturer, bara en 
sådan sak som att toalettdörrar i privata bostäder alltid har lås i Sverige men inte alls i Norge, visar 
på hur stora de kulturella differenserna kring ”biologins nöd” kan vara, men också hur pass 
kontrollerat kissandet är. Det samma gäller naturligtvis attraktionen, som handlar om inlärning, det 
finns inget som kan anses som universellt, allmänmänskligt aktuellt utan det hela är en fråga om 
vad som genom kulturell inlärning anses vara tilltalande. Det här är också något som måste förstås 
genom den väldigt källkritiskt begränsade diskussionen kring sexualiteten som drivkraft för 
mänskligt beteende, något som är en ren konstruktion inom freudianismen och inte någon allmänt 
vedertagen sanningen (se kap. 2), något som dock förespråkare för evolutionära och biologiska 
perspektiv sällan, för att inte säga aldrig, inkluderar i diskussionen, det vill säga att det teoretiska 
förhållandet till sexualitet och attraktion måste kunna diskuteras bortom psykoanalysen och dess 
implikation på den mänskliga tanken (se ex. diskussion i Engdahl 1986:224ff). Det är så säga 
viktigt att poängtera här att attraktion inte är något som behöver befästa sig vid själva kroppen och 
det kroppsliga. Fokuseringen av attraktionen vid kroppen är en konsekvens av kristendomens 
intensiva kampanj för att täcka bort kroppen, att befria det mänskliga sinnet från detta själens 
fängelse, vars tabubeläggelse i sig är anledningen till att kroppen blev lustens och åtrås objekt, den 
förbjudna attraktionen (se Le Goff & Turong 2011:79ff, Foucault 2002c). Det här förhållandet till 
kroppen som något som ska döljas och följas med skam och förnedring är inte per automatik något 
som är giltigt för andra klassificeringslogiska tankesystem. Det fanns så att säga sannolikt inga 
”badkläder” på vendeltiden. Det vill säga att när det kommer till förståelsen av den attraktion som 
ämnas med ”valkyria-uppsättningen” är det inte själva kroppen som attraherar, det är inte det 
avklädda eller antydan till det avklädda som lockar, utan det påklädda. Det här hänger så klart då 
också ihop med de differenser som finns mellan uppsättningar i skelettgravarna och i 
brandgravarna. Det vill säga en del av denna praktik (passage rit) är att bli påklädd och sedermera 
vuxen och därmed avklädd, avmystifierad (jfr. Le Goff & Turong 2011:140)  
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6.3.3 Den andra sida av dryckeshornet

Den här diskussionen leder som sagt till en form av objektifierande och tilldelande av en passiv roll 
för bärerskan av ”valkyria/jarijas-uppsättningen”. Det vill säga i förhållande till valkyrialiknelsen 
att betoningen läggs på uppasserskan, den passiva figuren. Den här tolkningen av valkyrian och den 
kvinnofgur som sträcker ett dryckeshornet mot en ryttare (Oden) på bildstenarna, framför 
exempelvis Clunies-Roos, Jesch och Göransson, med åsyftan om att det här återfinns en 
bakomliggande struktur av en patriarkal hierarkisk ordning, dit således också det mytologiska 
väsenet valkyrian måste inordnas och ikläddas den passiva domesticerade kvinnorollen (se Clunies-
Ross 1998:301ff, Göransson 1999, Jesch 1991:126f, se också Helmbrecht 2012, Ney 2012, Oehrl 
2012). Likt det här är tal om genom att göra ”valkyria-uppsättningen” till en praktik av attraktion 
och således ett objekt för den manliga blicken. Det ska dock påpekas att alla mynt har två sidor och 
att de både när det kommer till uppasserskan med dryckeshornet och ”valkyria-uppsättningen” 
återfinns en annan sida av det hela som måste belysas i sammanhanget. Överräckande av 
dryckeshornet, vilket kan ses på bildstenarna, är naturligtvis som Jesch och Göransson menat en 
handling som ska betraktas som ett accepterande av en underordnad roll, att underkasta sig, att 
erkänna sin plats som tjänare, precis som valkyrian Sigdrifa i Sigdrífomál ger bort sin kunskap till 
Sigurd för att de ska kunna leva tillsammans, mannens dominans måste så att säga befästas (se 
Göransson 1999:183f). Men det som undgår den politiserade feministiska avläsningen av den här 
handlingen är att vända på perspektivet, det vill säga att ta in i diskussionen betydelsen av att 
mottaga dryckeshornet. Att var den som serverar är att underkasta sig, men att vara den som blir 
serverad är också det en underkastelse, ett avsägande av självständigheten, att helt och hållet lägga 
sitt öde i någon annans händer. Att mottaga dryckeshornet är att erkänna sig beroende av någon 
annan, att förlita sig blint på den som serverar, det vill säga, det finns inget som säger att 
dryckeshornets innehåll inte skulle vara förgiftat. Den som mottar underkastelse måste också handla 
rätt, då denne står i ett direkt beroendeförhållande till den underkastade. Man måste så att säga 
också vända på perspektivet och väga in alla aspekter. Det innebär att om man ska kunna förstå 
praktiken kring ”valkyria-uppsättningen” fullt ut, så måste man också förstå hängets symbolik, dess 
semantik. 

Fig. 6:3. Detalj av Bildstenen Tjängvide I, Alskog sn. Kvinnofigur med dryckeshorn, 
ryttare och två stiliserade valknutar under hästens ben. Foto:SHM 
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6.4 Odens öga - Hängets symboliska förståelse 

Det fiskhuvudformiga hänget är inget särdeles enkelt objekt att tolka genom ornamentik. 
Bronsbleckshängen är sparsamt ornerade med geometriska ornament i form av parallellinjer och för 
typerna A1b och A1c med punktcirkelornament – ”ögonsirater”. Punktcirkelornamenten används på 
flera olika typer av artefakter, alltifrån hängen och kammar till viktlod och därtill under en väldigt 
lång tidsperiod. Det här typen av ornament är därmed alldeles för omfattande för att kunna 
behandlas här. Det som man istället kan fokusera på är djurornamentiken på typ B-hängen och 
själva hängesformen i sig.   

6.4.1 Fisk, fågel eller mittemellan?

Det motiv som återfinns på ornamentiksfälten på B-hängen är ett dubbelt fågelmotiv (se fig. 6:4). 
Ett motiv som kan associeras till den nordiska mytologi och Odens korpar. Det som dock är 
betydande i det här sammanhanget är att det dubbelfågelmotiv som återfinns på fiskhuvudformiga 
hängen av typ B inte består utav två identiska fåglar. Det är inte tal om en symmetrisk spegling likt 
dubbelfågelmotivet på ryggknappspännen exempelvis. Här är det istället tal om två fåglar av olika 
art. Det i sig innebär inte att associationen till Oden behöver vara felaktig. Motivet med två fåglar 
av olika arter återfinns exempelvis på ett pressbleck till en prakthjälm där fåglarna befinner sig 
samman med en ryttare (se Hedeager 2012:86ff, Thunmark-Nylén 1981: fig. 3 och 4). Fågelmotivet 
är framträdande framförallt under den tidiga vendeltiden och associeras nära med just Oden och 
hamnskiftet – förmågan att kunna transformera sig till ett djur (se Hedeager 1997a-b, 2004, 2012, 
Kristoffersen 2010). Vid botten av B-hänget förekommer också bland både B1-hängen och B2-
hängen en så kallad valknut eller triquetra, en symbol som i den kristna symbolism representerar 
treenigheten, men som förekommer samma med avbildningar av ryttare på bildstenarna från Stora 
Hammars och Tängelgårda i Lärbro socken (se Lindkvist 1942:83ff och 92ff). Det här motivet är 
också ansett som något som representerar Oden i den här kontexten; ”Denna [valknuten] anses 
symbolisera gudens makt att binda och lösa, som omnämns i dikterna och på andra håll. Oden hade 
makt att lägga fjättrar på sinnet, så att män blev hjälplösa i strid” (Ellis Davidson 1964:145). Att B-
hängena uppträder först 900-talet gör det dock något osäkert vilken sammankoppling dessa har med 
de vendeltida motiven, men en närmare analogi för att tolka innebörden hos fiskhuvudformiga 
hängen av bronsbleckstyp än gjutna fiskhuvudformiga hängen kan knappast påträffas. 

Fig. 6:4. Analysteckning av djurornamentik på fiskhuvudformiga hängen av typ B, med dubbelfågelmotiv. 
Illustration: Caroline Ohlsson. 

   Den här associationen till Oden är dock intressant då den också går att läsa in själva formen. Det 
vill säga den öppna mynningen eller gapet på hänget, vilken framförallt för bronsbleckshängena är 
betydande. Det är också mynningen eller gapet som gett hänget sitt antikvariskanamn 
”fiskhuvudformigt hänge” – fisken har naturligtvis inget med hänget att göra. Men just den här 
formen av ”design” med mynningar eller gap förekommer frekvent under början av vendeltiden och 
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är precis som fågelmotivet ett brott med de tidigare motivvalen under romersk järnålder. 
Folkvandringstiden utgör, med sina brakteater exempelvis, en brygga mellan den ”romerska 
perioden” och den ”skandinaviska perioden”. Att det fiskhuvudformiga hänget introduceras 
samtidigt som exempelvis triskelemotivet omkring början av 600-talet är naturligtvis ingen slump. 
Det här är en betydande analogi för förståelse av hänget som dessutom ansluter till den bild som ges 
av ornamentiken på B-hängen. Triskelemotivet är starkt förknippat med Oden och hamnskiftet och 
utmärker sig framförallt på E-brakteaterna (se ex. Gaimster 1998:258ff), som är en artefakt som 
också inkommer kring början av 600-talet. E-brakteaterna och de fiskhuvudformiga hängena av 
bronsbleck försvinner dessutom ut ur det gotländska gravmaterialet vid ungefär samma tidpunkt 
runt 900-talets början. Det är således påtagligt att de båda artefakterna ansluter till samma 
föreställningsvärld.

Fig. 6:5.Triskelemotiv med ”Odens öga” från E-brakteat. Illustration: Caroline Ohlsson

   Intressant när det kommer till själva gapet är att detta motiv i första hand inom triskelen inte 
tillhör fågelmotivet utan istället hör till ormen/draken. Det är ormens gap som står närmast 
artefakten både i tiden och i analogin. Ormen som metafor och som motiv inom djurornamentiken 
har ett specifikt förhållande till kvinnlighet, vilket dokumenterats av Johansen (1996, 1997) och kan 
inte minst illustreras av bildstenen från Smiss i När sn, där en kvinna är avbildad med två ormar i 
händerna och över henne återfinns triskelen (hamnskiftarmotivet) – det är också värt att notera i 
detta fall att det, precis som med fågelmotivet på B-hängen, är tal om två olika arter av ormar på 
bildstenen. Det är således så att hänget kan förstås utifrån flera olika perspektiv som inte ska ses 
som motsägande utan snarare som olika aspekter av samma företeelse. Det vill säga att hänget kan 
både genom dess symboliska förståelse och genom den arkeologiska kontexten placeras till en 
kvinnlig sfär. Däremot har symboliken också en väldigt nära relation till Oden och således både till 
en manlig och till en transformativ sfär. I den här associationen till det transformativa och Oden, i 
själva hamnskiftarsymboliken, återfinns det också en panoptisk34 kvalité, en övervakande aspekt. 
Det vill säga att i sin roll som hamnskiftare kan Oden vara ständigt närvarande utan att ge sig till 
34 Se vidare Bentham (2002), men framförallt Foucault (1987:233ff)
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känna, det går således aldrig att veta när eller om man står i Odens blickfång. Hänget kan alltså 
sägas vara en symbol för beskydd, likt ormen ett apotropeiskt väsen (se Johansen 1997:63ff) Hänget 
fungerar som en påminnelse både till den som bär det, men också till den som betraktar det om 
hamnskiftarens ständiga närvaro, det är således inte det direkta beskyddet från hamskiftaren som 
uttrycks av hänget utan förnimmelsen av att Odens öga är likt ett panoptikon, ständigt, kanske, 
betraktande. Det här beskyddande inslagen är också framträdande när det kommer till användningen 
av kraguppsättningen, som sluter sig kring bröstet med sina öppna gap riktade mot bärerskans hals. 
Det ger närmast hotfullt inslutande, fastnaglade intryck. Kragen sluter sig om den som bär den, 
binder henne vid föreställningsvärlden. 

Fig. 6:6. Bildsten från Smiss, När s. Kvinnofigur med två ormar och triskelemotiv. 
Stenen kan genom stilistisk analogi dateras till 600-talet (Notera här att denna datering avviker från tidigare 

dateringar, ex. dateras stenen av Nylén & Lamm till ca 400-600 (1988:41), liknande dateringar också i Arrhenius & 
Holmqvist (1960) och Arwidsson (1963) (se också Lindkvist 1955). Däremot får det sägas mer relevant att göra 
analogier till fyndmaterial från Gotland än till kontinentala motiv och föremål. Jämför med fig. 4:11 och 6:2).  

Foto:VNLM 

6.4.2 Es foglsrǫdd kunni
 

Det går i den semantiska diskussionen inte att undgå den parallell som finns till den mytologiska 
valkyrian och hennes närhet till Oden. I Hrafnsmál så talar valkyrian till en korp då hon besitter 
förmåga att tala ”fåglarnas språk”, att det är just fågelmotiv och valknut och dess symboliska 
förhållande till Odens makt att ta liv i striden som förekommer på det fiskhuvudformiga hänget 
placerar således det fiskhuvudformiga hänget symbolism väldigt nära den mytologiska valkyrian. 
Att de stora uppsättningarna dessutom bärs av de yngre kvinnorna och återfinns i ett avvikande 
gravskick gör att man både genom praktiken och symbolismens förhållande till analogin faktisk kan 
tala om åtminstone en potentiell möjlighet att själva föreställningen om den mytologiska valkyrian 
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verkligen går att återse i det arkeologiska materialet. Vilket då också belyser att den utelämning som 
uppsättningen som attraktionsobjekt ger, därmed vägs upp av exempelvis det fiskhuvudformiga 
hängets nära symboliska relation till Oden och förekomsten av valknuten kan således ses som 
valkyrians möjlighet att hämta den slagne krigaren, det vill säga i översättning från den mytologiska 
dimensionen; att den här objektifieringen inte gör bärerskan av uppsättningen till ett offer utan det 
ger snarare än en underkastad roll en maktposition, hon står så att säga i Odens tjänst och kan ta 
krigarens kraft (mod). Det vill säga att den som bligat på ”valkyrian”, har antagligen inte varit så 
stursk. 

6.5 Praktiken definierad

Således kan man alltså sluta sig till att den praktik som återfinns för användningen av 
fiskhuvudformiga hängen inom ”valkyria-uppsättningar” har flera samtidiga funktioner. 
Uppsättningen förhåller sig till en attraktionsaspekt, det är en fenomenologisk upplevelse som är 
ämnat att appellera till blicken och sinnena, att fånga uppmärksamheten och således leder till ett 
objektifierande och en utsatthet för den som bär uppsättningen, men uppsättning är samtidigt med 
sin starka association till Oden och den apotropeiska funktionen som finns i den panoptiska 
kvaliteten hos hamnskiftaren, ett beskyddande inslag som påvisar inte bara för den som bär 
uppsättningen utan också för den som betraktar om vilka spelets regler är. Att uppsättningarna 
återfinns i skelettgravarna som utgör ett undantag i det rådande gravskicket visar också på att den 
sociala roll som dessa individer haft under sitt liv är en roll som återfinns i dödsriket där de haft en 
funktion att fylla som avviker från den normativa kvinnorollen, de är så att säga i detta hänseende 
valkyrior i full bemärkelse. 

Fig. 6:7. Aggregationstillstånd hos stearinljus. Foto: Karl Melander 
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   Vid övergången mot 900-talet när bronsbleckshängen slutar användas och istället ersätts av 
gjutna bronshängen så försvinner denna praktik från gravläggningarna, men uppsättningar finns 
kvar och kan genom depåfynden dokumenteras. Det är här tänkbart att uppsättningarnas roll i den 
sociala struktureringen blivit bevarade, men att de i övergången till ett dominant skelettgravskick 
inte längre haft samma betydelse i efterlivet, det är möjligt att man under 900-talet färdats någon 
annanstans i döden än vad som varit fallet under perioden 600-900. Således kan det sägas att 
effekten av praktiken är dualistisk, både utelämnande och beskyddande på samma gång, detta är 
dock effekterna och inte själva orsaken till denna praktik. Orsaken återfinns i den sociala 
strukturering av verkligheten, där praktiken utmärker Jarijas- eller valkyriagruppen och separerar 
denna grupp från barn och vuxna kvinnor utifrån principen om den liminala strukturen. Det innebär 
således att artefakterna här ingår som aktörer i en definition av verkligheten genom att belägga den 
sociala struktureringen, valkyria-gruppen utgör här en anti-struktur som således genom sin 
avvikelse inte bara definierar individerna inom den egna gruppen utan också den individer som 
återfinns utanför gruppen, det vill säga barnen och de ”vuxna kvinnorna” – de kvinnor som har egna 
arvvingar. Den sociala praktiken måste förstås i liknelse med ett aggregationstillstånd, där samma 
kropp samtidigt kan befinna sig i fler olika stadier, det vill säga att precis som ett antänt stearinljus – 
där samma kropp samtidigt existerar i fast, flytande och gasform –  så utgörs den sociala praktiken 
såväl av det beskyddande, som det utelämnande och det definierande på samma gång. Den sociala 
struktureringen förklara själva orsaken, medan effekterna av praktiken förklaras genom 
fenomenologi och semantiken.    

6.6 Crescendo 

En av frågeställningar för detta arbete handlar om förståelsen av förhistoriska epoker utifrån sociala 
praktiker. Indelningen av förhistoriska epoker är en konstruktion, antingen genom ett historiskt 
källmaterial – det vill säga människans historia (se diskussion i Le Goff 1992:101ff) – eller genom 
typologiska perioder – det vill säga tingens historia. Problematiken här blir att den historiska 
processen förklaras genom ekonomiska och politiska processer i det historiska källmaterialet, vilket 
förvandlar förståelsen av epoken till en ytterligheternas angelägenhet. En typologisk förståelse av 
den historiska processen innebär att det är tingens likheter som får definiera epoker, därmed blir 
epokernas skiftningar bara påtagligt i de drastiska differenserna. Tanken här är att om man istället 
för att befästa den typologiska förståelsen av tingen, använder sig av en fördjupad innebörd av 
tinget genom att också behandla den strukturella förståelsen, det vill säga praktiken, så kan man 
skönja ett mer intrikat mönster för periodindelningen, som också innebära en större dynamik för 
den inre kronologi inom perioderna, vilket gör att man lättare kan förhålla sig till vilka typer av 
analogier och teorier som verkligen kan stödjas av det arkeologiska materialet. Det vill säga att 
exempelvis den historiska indelningen av vikingatiden ca 790-1050 eller den typologiska 
indelningen för den gotländska vikingatiden ca 800-1150 kan ifrågasättas, eftersom det här innebär 
att flera olika sociala skiftningar buntas ihop inom en och samma benämning. Vad som här vill 
lyftas fram; är att man genom att studera praktiken för tingen kan hitta en väg att revidera och skapa 
epokindelningar som hålls samman av den sociala strukturen och inte genom den efterkonstruerade 
historieskrivningen eller den typologiska likheten mellan tingen. Det ska dock påpekas att dessa 
slutsatser här i första hand bygger på kategoriseringen av en enskild praktik och måste utvidgas till 
att omfatta flera variabler för att kunna ge ett tillförlitligt resultat, men i den diskussion som förts 
inom detta arbete så återfinns det också andra referenspunkter för praktiker kring gravskick och de 
olika tingens roller i den sociala och kronologiska strukturen som kan ge en antydan om en vidare 
bekräftelse för funktionen i ett indelningssystem för förhistoriska epoker efter sociala praktiker. På 
den här vägen skulle det alltså vara mer brukligt med en indelning för det gotländska materialet där 
perioderna folkvandringstid-vendeltid-vikingatid och medeltid förstods utifrån en indelningen enligt 
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följande; 

500/550-600/650 Övergångsfas mellan folkvandringstid och vendeltid 
600/650-900 Vendeltid (”germansk hednisk period”)
900-1000/1050 Vikingatid (övergångsfas från ”hednisk” till ”kristen” period)
1000/1050- ca 1200 Tidig medeltid (”nordisk kristen period”) 

   Den här fördelningen av perioderna kan förklaras genom de skiftningar som berörts i detta arbete. 
I pärlmaterialet kan man i den markanta ökningen av frekvensen av stora pärlgarnityr se en 
brytpunkt under 500-talet, en förändring i användningspraktiken inom gravskicket, där stora 
uppsättningar blir mer vanliga, en utveckling som når sitt zenit under 600-talet. Det här kan också 
ställas samman med förändringar i djurornamentikens utformning (se Høilund-Nielsen & 
Kristoffersen 2002) och med att nya motiv så som triskele-, fågel- och ormmotiv inkommer. Vid 
övergången till 600-talet så dyker också nya artefakter som fiskhuvudformiga hängen, E-brakteater 
o. s. v. upp. Här finns också den gotländska egentillverkningen av pärlor (se Callmer 2006:196) och 
en förändring i brandgravskicket, där man går från små avsiktliga selektioner till representationen 
av hela bålet (se Bennett 1987:184ff och Kap. 4.2). Till detta bör också det potentiella övergivandet 
av stengrundshusen läggas (se Stenberger (red.) 1955a-b, Carlsson, D. 1979). 500-talet och delar av 
600-talet representerar således en övergångsfas mellan den etablerade ”romerska kulturen” och ett 
nytt synsätt. En övergång som mot slutet av 600-talet stabiliserats och möjligen isoleras på Gotland 
(se kap. 4.3.11), den stora spridningen av artefakter av 600-tals typ som kan ses utanför ön 
försvinner i början av 700-talet, då praktiken kring kraguppsättningar av fiskhuvudformiga hängen, 
”valkyria-uppsättningar” och skelettgravar etableras och bildar en mer strikt organiserad 
”vendelkultur” som sträcker sig in på 800-talet, vad man skulle benämna som den 
skandinaviska/germanska hedendomens starkaste fäste i den gotländska historien. 
   Vid övergången till 900-talet så försvinner de fiskhuvudformiga hängen av typ A från 
gravmaterialet. Det är dock inget som är unikt för de fiskhuvudformiga hängena, övergången 
mellan 800-talet och 900-talet är ett fasskifte och utgör en förändring i den inre kronologin för den 
gotländska vikingatiden. Här ersätts den äldre, med vendeltiden sammanhängande, klassicistiska 
uttrycksformen för föremål av ett nytt plottrigt och i det närmast groteskt barockt uttryck. Men det 
är inte bara en förändring i estetik, överlag vittnar 900-talet om ett successivt brott med de under 
vendeltiden etablerade strukturerna. Brandgravskicket ersätts av ett skelettgravskick, där gravarnas 
orientering vänds från N-S till S-N (se  kap. 3.1), frekvensen av djurhuvudformiga spännen ökar 
kraftigt (se Carlsson, A. 1983:75), in kommer ringspännen (se kap. 3.1) och det arabiska silvret? (se 
kap. 5.2). Vendeltidsartefakter så som fiskhuvudformiga hängen av bronsbleck, kedjegarnityr och 
E-brakteater försvinner och vid övergången till 1000-talet försvinner också de stora pärlgarnityren. 
Hängen och spännen som tidigare endast varit av brons förses med silverbeläggningar och 
förgyllningar. Det tycks närmast som den gamla världens konservativa kosmologi börjat utmanas av 
en nyrik och taktlös ordning, en plottrig och barock estetik – kanske också det skrivna språkets 
verklighet? – som tar sin främsta manifestation i det tidiga 1000-talets vidunderliga 
praktdosspännen, stora nog att svälja ett helt gravfältets runda vendeltidsspännen. Den mellan 
ramarna tydligt uppstyrda senvendeltida och tidig vikingatida världen på bildstenarna, ersätts av 
Tjängvide-stenens upplösta scenerier och de äldre stenarnas anonyma, kollektiva anslag, knackas 
med runor bort och blir till ett monument över den enskilde mannen ”Hjorulf”(se Jansson & Wessén 
1962:190ff, Snædal Brink 1983, Gustavson 2012). Det är en förkristen kristendom som uttrycker 
sig, där krucifix samsas med gravmåltider, där gamla symboler så som fiskhuvudformiga hängen 
blir till amuletter, minitayrer i bärnsten, besvärjelser från onda andar. 900-talet är något annat än 
800-talet, det är således här gränsen mellan vendeltiden och vikingatiden i det gotländska materialet 
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borde gå, det är här som hedendomen börjar avta och ersättas av en mer kosmopolitisk hybridkultur. 
Likaså är det påtagligt att denna övergångsfas är en kort period, även om den materiella kulturen 
fortsätter att bibehållas, så är den från 1000-talet och framåt av ett annat slag och har en annan 
betydelse och funktion, det vill säga att redan under början av 1000-talet övergår den sociala 
strukturen till en medeltida karaktär.
   Men samtidigt är förändring som tidigare påpekats inte ett tvärt brott, det finns inga vattentäta 
skott mellan det ena och det andra. De olika faserna utvecklas ur varandra och hör samman. 
Brandgravskicket fortsätter att användas, man gravlägger på de gamla gravfälten utan att synbart 
brott kan iakttas och flickor begravs med stora föremålsuppsättningar i alla fall under delar av 900-
talet. På Barshalder, möjligen den gotländska hedendomens sista utpost begravs en flicka till och 
med på 900-talet med en krage av bronsbleckshängen. Smyckesdepåerna från Mårtens, Nygårds, 
Krasse och Kullingbos vittnar om att praktiken från den äldre perioden fortfarande brukas under 
900-talet och kanske till och med början av 1000-talet, men de gjutna hängena tar sig inte ner i 
graven, betydelsen av att skilja mellan barn, jarijas/valkyria och vuxna är inte längre lika betydande 
i dödsriket. Det är inte längre till den vendeltida föreställningsvärldens hedniska dödsrike man 
beger sig. Resan går åt ett att annat håll. Och i Urnesstilens tidevarv, i ormalurens värld och 
kristendomens etablerande har den gamla praktiken helt utmuteras, kvar blir objektet som en 
behållare tömda på sitt innehåll. Men de fiskhuvudformiga hängenas liv inte är slut än, de får en 
nyfödelse genom en massakrering av den symboliska kroppen. Med nålfästet blir hänget spänne och 
vikingatiden övergår definitivt i medeltiden, där den materiella kulturen och dess roll som den 
kosmologiska ordningens budbärare, som den sakrala genealogins skyltfönster blir utbytt mot den 
profana utsmyckningens realitet. Hänget blir en del också av det tidig medeltida, av det skriftliga, 
av den kontinentala men inte fullt ut penetrerande kristna kulturen. Den kommer här som en 
påminnelse om den gamla världens makter, om dess relationer och identiteter. Det barocka 
fiskhuvudformiga spännet bibehålls tills dessa den medeltida ekonomins megolomani får 
vikingatidens excesser att framstå som en måttfull asketism, en övergång från förgyllda bronsbitar 
till kalkar, fat och skedar i rent silver, ringar av guld och bältesöljor rikligt dekorerade med 
testamentets vakter, från stenrader i marken och gravhögar till de bastanta medeltida stenhusen, de 
100 kyrkorna och dess kastaler, från bryggorna och parcellerna vid Fröjel, Boge och Paviken till 
den stora staden, till den nya världen, fylld av moderna människor, kontinentala influenser, och den 
monetära ekonomi, skyddad av muren och en gudom vars gränslösa makt till och med lyckats 
skrämma bort hamnskiftaren själv.   
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7. English Summary 

The aim for this paper has been to discuss material culture and it's relation to social structures and 
the change and difference in meaning and social practices concerning the relation between practices 
of usage and combination for fish-head pendants during the Vendel period (Merovingian) and the 
Viking Age. 
   Chapter 2 presented a theoretical framework, discussing the concepts of agency and structuralism, 
and pointed out the need to step beyond competition as a mean of understanding human behavior. 
Instead it was argued that the essence was to be found in definition of reality, which it's expressed 
through social structure and social practices. It was further argued that the concept of change should 
not be regarded as a process of explosion but rather as a process of erosion, originated in 
composition of habitus, which gives social action a subjective level, resulting in the understanding 
of a social practices/action as something that can not be repeated in exactly the same manner, it will 
always include a small difference and this difference will in the syntagmatic flow bring by change. 
The chapter also discussed the role played by material culture and that ”things” relation to human 
beings should not be look upon from an hierarchical stand point where human beings is considered 
dominant over things, rather things should be looked upon as agents of their own. The chapter also 
concluded that a split between a pure essence of things separated from humanity and language is a 
metaphysical illusion, and that language always forms a part of things and their relation to human 
beings and social structuring. 
   In part 3.1 the chronology for Gotlandic Vendel and Viking Age was discussed. It was argued that 
the lack of argumentation in the premier works of Gotlandic Vendel chronology made the entire 
enterprise weak and lacking of trustworthy pinpoints. Hence dating for graves include in this study 
was made through a reworking of the chronology through a discussion of the spatial chronology of 
the Ire grave-field. 
   Part 3.2 created a typology for fish-head pendants, were pendants made of bronze tin-plates (type 
A) was divided into three different categories; Type A1a – pendants up to 30 mm length, with line 
ornaments and one suspension hole, a type mainly belonging to the 7th century. Type A1b – 
pendants between 30 and 40 mm in length, with line and dot-circle ornaments and one suspension 
hole, a type mainly dated to the 8th and beginning of the 9th century. A1c – pendants over 38 mm of 
length, with line and dot-circle ornaments and two suspension holes, a rare type mainly dated to the 
9th century. Division of type B was made from the same criteria as used in earlier research by Lena 
Thunmark-Nylén (2000a:198ff). The number of pendants for type C (amber-pendants) was 
considered to small to be further divided. 
   Through studies of distribution it was concluded that type A1a were spread through out the Baltic 
area whereas the types A1b and A1c were to be considered as a Gotlandic speciality. The division 
of type B pendants showed that finds of type B2 was located to the north part of the island whereas 
type B1 was spread over the island. Type C has only been found on the grave-fields Barshalder and 
Hemse annexhemman on the south part of the island and at the Broa grave-field in the central part 
of the island. 
   In part 4.1 the practices of usage for fish-head pendants was discussed. This part of the paper 
came to the conclusion, contradictory to previous beliefs, that the usage of fish-head pendants 
doesn't normally consist of a huge neck-collar but that the normal line of usage was through solitary 
pendants. This part of the study also showed that the usage of neck-collars of fish-head pendants 
was closely related to inhumations and that solitary pendants was found in cremation graves. 
   Part 4.2 the discussed whether or not a cremation deposit should be considered as a complete 
representation of the dead individual. And concluded that during the Vendel and Viking Age 
cremation deposits should be considered as the complete representation of the dead individual. 
Hence the difference between usage of fish-head pendants could be considered as a part of 
differences in funeral practices and not as a resultat of fragmentation and split deposits in cremation 
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graves.   
   Part 4.3 discussed the results from part 4.1 and 4.2 as a way of identifying a social practice, an 
intentional division. This part showed that neck-collars belonged to a certain type of combination-
pattern, were the neck-collar was combined with brooches and beads and to a lesser extent with 
other types of artefacts. This special combination-pattern was further concluded as something very 
special and belonging to inhumation graves for young individuals ranging from 7 to 25 years old. 
Whereas similar but much smaller combination-patterns of artefacts were found in cremation 
graves, the cremation graves could also through means of demography and osteological analysis be 
proved to be graves for adults. Chronological discussion showed that this practices originated 
around the end of the 7th century and was active intill the end of the 9th century. It was also argued 
that the practices seen in the inhumation graves originated from the cremation funeral practice.
   In chapter 5 the discussion focused on pendants of type B and their relation to silver-hoards and 
the practices of hoarding on Viking Age Gotland. It was showed that pendants of type B, opposite 
to those of type A, was not found in graves but on what's most likely settlement sites (even though 
the term should be understand in a wider range, also including areas of metal-production and so on). 
Two distinctive practices of usage was concluded among pendants of type B. Around half of the 
finds of pendants were made in hoards. The hoards showed a similar combination-pattern to the one 
that was found within inhumation graves form the period c. 700-900. And was considered as a 
resumption of the practices seen in inhumation graves. The other dominant usage of type B 
pendants was through secondary usage. Were the pendant in a very rough and unsentimental 
manner was turned from a pendant into a brooch, this practices was dated to end of the 11th and 
beginning of the 12th century and the finds were associated with settlement sites and in a close 
relation to settlement sites from the medieval period. 
   Part 5.4 discussed type C pendants and argued that these, contradictory to the secondary used type 
B pendants, showed a regional and sacral quality. A possible connection to child graves were 
suggested, which may explain the objects as protective amulets and hence giving it a relation to 
type A pendants. It was also concluded that the pendants centering around the Barshalder cemetery 
on the south of Gotland also coincide with the late usage of type A pendants and hoards of type B, 
which might suggest a prolong belief in pagan structures in this area. 
   Chapter 6 discussed the effects and reasons behind the social practices showed in chapter 4. It was 
here argued that the special combination-pattern shown i inhumation graves through 
phenomenological and semantic discussions could be seen as a mean of attraction. As a way of 
showing accessibility, but that the symbolism on the pendants showed a close relation to the 
panoptic divinity Odin and hence also showed a protective side, this and the fact that set of artefacts 
was worn by young females put them close to the valkyrie of the nordic mythology, which hence for 
was used as a metaphor for describing this discussed combination-pattern of artefacts/ social group. 
This remarks was considered to be the effects of the social practices discussed in this paper, 
whereas the reason for it was argued to be found in the definition of reality through social 
structures, whereas the liminal structure of the ”valkyries” was considered as an anti-structure, with 
the purpose of upholding the cosmological order through it's separation from the normative. This 
group was considered not just to define it self, but also through contrast those not belonging to the 
structure – children and adult females (females with children of their own).
   In part 6.6 this social practices was used as a way of discussing pre-historical periods. And it was 
argued that the social practices form a better way of understanding pre-historical periods than the 
concept of historical division and typological division. In this part a new division for the periods 
Vendel Age, Viking Age and Middle Ages in the Gotlandic material was suggested, were the Vendel 
period is dated c. 600/650-900 AD, the Viking Age c. 900-1000/1050 and the medieval period c. 
1000/1050 and onwards.             
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9. Figurförteckning

Fig. 1:1 Definition av fiskhuvudformiga hängen. Montage: Victor Niels Love Melander. 
a) Fiskhuvudformigt hängen typ A, SHM 2593, Endrebacke, Endre sn. Foto: Elisabeth 
Petterson SHM
b) Fiskhuvudformigt hänge typ B, SHM 1244, okänd plats, Ganthem sn. Foto: Elisabeth 
Pettersson SHM
c) Fiskhuvudformigt hängen typ C, SHM 27778:8, Barshalder, Grötlingbo sn. Foto: 
Gabriel Hildebarnd SHM
d) Kubbstolshänge, SHM 34000 BJ 968, Hemlanden, Björkö sn, Uppland. Foto: okänd 
fotograf SHM 

Fig. 1:2 Hängesterminologi. Grafik: Victor Niels Love Melander. Foto: Hänge typ B (vänstra 
bilden, SHM 1244) – Elisabeth Pettersson SHM. Foto: Hänge typ A (högra bilden) – 
Victor Niels Love Melander

Fig. 2:1 Hinrichtung Peter Stumpf, träsnitt Lukas Mayer 1589.
Fig. 3:1 Spridningskartor Ire-gravfältet. Grafik: Victor Niels Love Melander, gravfältskarta efter 

Thunmark-Nylén 2006b:601
Fig. 3:2 Översiktskarta Ire-gravfältet. Grafik: Victor Niels Love Melander. Karta: FMIS
Fig. 3:3 Översikt korokronologisk datering av Ire-gravfältet. Grafik: Victor Niels Love 

Melander, gravfältskarta efter Thunmark-Nylén 2006b:601
Fig. 3:4 Spridningskarta gravdateringar Ire-gravfältet. Grafik: Victor Niels Love Melander, 

gravfältskarta efter Thunmark-Nylén 2006b:601
Fig. 3:5 Typologi A-hängen. Grafik/Montage: Victor Niels Love Melander. Illustrationer: 

Caroline Ohlsson, efter Nerman 1969a. 
Fig. 3:6 Spridningskartor Ire-gravfältet. Grafik: Victor Niels Love Melander, gravfältskarta efter 

Thunmark-Nylén 2006b:601
Fig. 3:7 Spridningskarta bronsbleckshängen (Typ A). Grafik: Victor Niels Love Melander. 

Karta: public domain
Fig. 3:8 Fiskhuvudformiga hängen av typ B (GDLF 34 och GDLF 57). Foto: Victor Niels Love 

Melander
Fig. 3:9 Längdfördelning fiskhuvudformiga hängen typ B1. Grafik: Victor Niels Love Melander
Fig. 3:10 Längdfördelning fiskhuvudformiga hängen typ B2. Grafik: Victor Niels Love Melander 
Fig. 3:11 Fiskhuvudformiga hängen typ B2 (GDLF 62 och GDLF 57). Foto: Victor Niels Love 

Melander
Fig. 3:12 Spridningskarta fiskhuvudformiga hängen typ B. Grafik: Victor Niels Love Melander. 

Karta: public domain
Fig. 3:13 Djurornamentik på djurhuvudformigt spänne (SHM 27739:9:61, Barshalder, Grötlingbo 

sn) och fiskhuvudformigt hänge (GDLF 57). Foto: Djurhuvudformigt spänne – 
Elisabeth Pettersson SHM. Foto: Fiskhuvudformigt hänge – Victor Niels Love 
Melander 

Fig. 4:1 Fyndplats för GG 128. Foto: Arkeologisk undersökning vid Änge Buttle 2013. Används 
med benäget tillstånd 

Fig. 4:2 Diagram – Kronologisk fördelning av antalet hängen per grav. Grafik: Victor Niels 
Love Melander

Fig. 4:3 Fyndområde för GG 139-142. Grafik: Victor Niels Love Melander efter Carlsson, D. 
2009a:20

Fig. 4:4 Armring från GG 91, GF C 10221:117-125. Foto: Victor Niels Love Melander
Fig. 4:5 Diagram – Kronologisk utveckling av pärluppsättningars storlek. Grafik: Victor Niels 

Love Melander
Fig. 4:6 Diagram – Kronologisk utveckling av pärluppsättningars storlek. Grafik: Victor Niels 
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Love Melander
Fig. 4:7 Diagram – Procentuell fördelning ålder vid dödstillfälle. Grafik: Victor Niels Love 

Melander
Fig. 4:8 Spridningskarta – typologisk fördelning Raä Alskog 181:2. Grafik: Victor Niels Love 

Melander, karta efter Pettersson, A-M. 1992: fig. 3
Fig. 4:9 Spridningskarta – antal hängen per grav Raä Alskog 181:2. Grafik: Victor Niels Love 

Melander, karta efter Pettersson, A-M. 1992: fig. 3
Fig. 4:10 Spridningskarta – fördelning dateringar Raä Alskog 181:2. Grafik: Victor Niels Love 

Melander, karta efter Pettersson, A-M. 1992: fig. 3
Fig. 4:11 Gravfynd, GG 135, Stenstugu (Raä Alskog 181:2), Alskog sn, Foto/montage: Victor 

Niels Love Melander
Fig. 5:1 Depåfyndet GDLF 22, SHM 19882, Hallinge, Grötlingbo sn, Foto: SHM
Fig. 5:2 Bronsföremål från GG 106. SHM 24101:3A, Krokstäde, Tofta sn. Teckning från SHM:s 

inventariebilaga
Fig. 5:3 a) Spridningskarta medeltida stenhus. Grafik: Gustaf Svedjemo. Används med tillåtelse 

av upphovsman
b) Spridningskarta fiskhuvudformiga hängen typ B. Grafik: Victor Niels Love Melander

Fig. 5:4 Fyndområde för GDLF 24. Grafik: Victor Niels Love Melander. Karta: FMIS
Fig. 5:5 Depåfyndet GDLF 31. SHM 6387, Krasse, Guldrupe sn. Foto: Christer Åhlin SHM
Fig. 5:6 a) Sekundärhänget GDLF 49. GF C 8002, Nors, Lärbro sn. Foto: Victor Niels Love 

Melander
b) Sekundärhängen GDLF 90. GF DEP. C 581-590. Okänd fyndplats, Gotland. Foto: 
Victor Niels Love Melander 
c) Sekundärhängen GDLF 90. GF DEP C. 581-590. Okänd fyndplats, Gotland. Foto: 
Victor Niels Love Melander
d) Sekundärhängen GDLF 7. SHM 14070, Stora Velinge, Buttle sn. Foto: Elisabeth 
Pettersson SHM
e) Sekundärhängen GDLF 47. SHM 2281. Lilla Rone, Lye sn. Foto: Elisabeth 
Pettersson SHM

Fig. 5:7 a) Trapezoid bärnstensamulett. SHM 28043, Barshalder, Grötlingbo sn. Foto: Elisabeth 
Pettersson SHM
b) Bärnstensamulett – kubbstol. SHM 32181, Barshalder, Grötlingbo sn. Foto: Christer 
Åhlin SHM
c) Fiskhuvudformigt hänge typ C, GG 152. SHM 27778:8, Barshalder, Grötlingbo sn. 
Foto: Gabriel Hildebrand SHM
d) Bärnstensamulett – yxa. SHM 5208, Svarta jorden, Björkö sn, Uppland. Foto: 
Gabriel Hildebarnd SHM
e) Bärnstensamulett – ”Torshammare”. SHM 34000 BJ 943, Hemlanden, Björkö sn, 
Uppland. Foto: SHM

Fig. 5:8 Spridningskarta bärnstensamuletter och fiskhuvudformiga hängen, Barshalder. Grafik: 
Victor Niels Love Melander, karta efter Trotzig 1979. 

Fig. 6:1 Tuvstarr och troll. John Bauer 1915. Public domain
Fig. 6:2 ”Valkyria uppsättning”. Foto/montage: Victor Niels Love Melander
Fig. 6:3 Detalj av bildstenen Tjängvide I. SHM 4171, Tjängvide, Alskog sn. Foto: Christer 

Åhlin SHM
Fig. 6:4 Analysteckning av djurornamentik på B-hängen. Illustration: Caroline Ohlsson
Fig. 6:5 Triskelemotiv från E-brakteat. Illustration: Caroline Ohlsson
Fig. 6:6 Bildsten (Nylén & Lamm 1988: nr. 205), Gotlands fornsal. Smiss, När sn. Foto: Victor 

Niels Love Melander
Fig. 6:7 Aggregationstillstånd hos stearinljus. Foto: Karl Melander 
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Fig. 11:1 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 2, SHM 10462, Stenstugu, Anga sn. Foto: Elisabeth 
Pettersson SHM  

Fig. 11:2 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 5, SHM 5295, Åby, Bro sn. Foto: Elisabeth Pettersson 
SHM  

Fig. 11:3 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 6, SHM 5897, Kärne, Burs sn. Foto: Elisabeth 
Pettersson SHM  

Fig. 11:4 Fyndkarta St. Velinge, Buttle sn. Grafik: Victor Niels Love Melander. Karta: FMIS
Fig. 11:5 Fynd från SHM 4078, Smiss, Eke sn. Foto: Kerstin Engdahl SHM
Fig. 11:6 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 11, SHM 18874, Skolgården, Fardhem sn. Foto: okänd 

SHM  
Fig. 11:7 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 16, SHM 11142, Klinte, Folingbo sn. Foto: Elisabeth 

Pettersson SHM  
Fig. 11:8 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 18, SHM 1244, Okänd fyndplats, Ganthem sn. Foto: 

Elisabeth Pettersson SHM  
Fig. 11:9 Fyndkarta Magnuse, Gothem sn. Grafik: Victor Niels Love Melander. Karta: FMIS
Fig. 11:10 Fyndkarta Hallinge, Grötlingbo sn. Grafik: Victor Niels Love Melander. Karta: FMIS
Fig. 11:11 Fiskhuvudformigt hängen och dosformigt spänne, GDLF 22, SHM 19882, Hallinge, 

Grötlingbo sn. Foto: Gabriel Hildebrand SHM  
Fig. 11:12 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 33, SHM 8808, Gullauser, Hangvar sn. Foto: Bertha 

Amaya SHM  
Fig. 11:13 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 35, SHM 1264, Kvinnegårda, Havdhem sn. Foto: 

Bertha Amaya SHM  
Fig. 11:14 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 41, SHM 13616, Halldings, Hemse sn. Foto: Bertha 

Amaya SHM  
Fig. 11:15 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 43, SHM 7297, Kullingbos, Källunge sn. Foto: Bertha 

Amaya SHM  
Fig. 11:16 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 48, SHM 2280, Bosarve, Lye sn. Foto: Bertha Amaya 

SHM  
Fig. 11:17 Fyndkarta Alvena, Mästerby/Eskelhem sn. Grafik: Victor Niels Love Melander. Karta: 

FMIS
Fig. 11:18 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 52, SHM 34663, Klints, Othem sn. Foto: Ny Björn 

Gustafsson SHM  
Fig. 11:19 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 54, SHM 34346, Timans, Roma sn. Foto: Lena 

Androtjsjuk SHM  
Fig. 11:20 Fyndkarta Stora Hallvards, Silte sn. Grafik: Victor Niels Love Melander
Fig. 11:21 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 60, SHM 3624, Snausarve, Silte sn. Foto: Elisabeth 

Pettersson SHM  
Fig. 11:22 Fyndkarta Tystebols, Stenkyrka sn. Grafik: Victor Niels Love Melander. Karta: FMIS
Fig. 11:23 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 63, SHM 28054, Tystebols, Stenkyrka sn. Foto: Bertha 

Amaya SHM  
Fig. 11:24 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 65, SHM 13471, Botvalde, Stånga sn. Foto: Elisabeth 

Pettersson SHM  
Fig. 11:25 Fyndkarta Botvalde, Stånga sn. Grafik: Victor Niels Love Melander. Karta: FMIS
Fig. 11:26 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 68, SHM 11718, Dyple, Tofta sn. Foto: Bertha Amaya 

SHM  
Fig. 11:27 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 70, SHM 16606, Medebys, Vallstena sn. Foto: Bertha 

Amaya SHM  
Fig. 11:28 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 71, SHM 7678-53, Okänd plats, Vallstena  sn. Foto: 

Elisabeth Pettersson SHM  
Fig. 11:29 Fyndkarta Väskinds, Väskinde sn. Grafik: Victor Niels Love Melander. Karta: FMIS
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Fig. 11:30 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 81, SHM 12111, Stenstugu, Västerhejde sn. Foto: 
Elisabeth Pettersson SHM  

Fig. 11:31 Fyndkarta Gisle, Öja sn. Grafik: Victor Niels Love Melander. Karta: FMIS
Fig. 11:32 Fiskhuvudformigt hänge, GDLF 92, SHM 7959, Okänd plats, Gotland. Foto: Bertha 

Amaya SHM  
Fig. A:D:1 Ben med missfärgningar från ärg. Foto: Victor Niels Love Melander
Fig. A:E:1 Se fig. 4:7

Förkortningar

AM   – Ashmolean museum (Oxford)
AUN   – Archaeological Studies Uppsala University institute of North European 

Archaeology 
BM   – British museum (London) 
FHFH   – Fiskhuvudformigt hänge
FMIS   – Fornminnesinformationssystem 
GA   – Gotländskt Arkiv
GAM   – Göteborgs arkeologiska museum
GF   – Gotlands fornsal 
GR   – Gotlands runinskrifter
HGO   – Högskolan på Gotland 
KHN   – Karen Høilund-Nielsen
KVHAA   – Kungliga Vitterhets historie och antikvitets akademien
LTN   – Lena Thunmark-Nylén
LUHM   – Lunds historiska museum
LVM   – Latvijas Vëstures Muzejs (Riga)
META   – Medeltidsarkeologisk tidsskrift
RAGU   – Riksantikvarieämbetets Gotlands undersökningar
RAÄ   – Riksantikvarieämbetet 
SHM   – Statens historiska museum 
VNLM   – Victor Niels Love Melander
WZG   – Die Wikingerzeit Gotlands
VZG   – Die Vendelzeit Gotland

Förtydliganden begrepp

3-spänneskombination – En specifk föremålskombination under vendel- och vikingatid där två 
spännen av en sort flankerar ett centralspänne av annan sort, ex. djurhuvudformigt spänne – 
dosformigt spänne – djurhuvudformigt spänne, eller oval spännbuckla – likarmat spänne – oval 
spännbuckla. 

Arabiska silvermynt –  Benämningen arabiska silvermynt, åsyftar inte bara dirhamer utan används 
här som ett paraplybegrepp inkluderande flertalet olika typer av mynt så som; Sassanidiska – d. v. s. 
Persiska icke islamiska mynt. Hit inkluderas också Volga-bulgariska efterpräglingar och imitationer 
av mynt från Kalifatet som inte definierats som barbariska imitationer. Begreppet täcker också in 
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äldre och andra benämningar så som kufiska eller islamiska. Till denna förenkling inräknas dock 
inte bysantinska mynt. 

Barbariska mynt – Åsyftar imitationer av mynt vars ursprung inte definierats, dessa kan såväl vara 
volgabulgariska imitationer av arabiska mynt, imitationer av romerska denarer som skandinaviska 
imitationer av engelska mynt. 

Anglosaxiska mynt – mynt som präglats i Storbritannien och nordiska imitationer eller nordiska 
präglingar som inte definierats som barbariska imitationer. 

Denarer – Med romerska mynt eller denarer är det viktigt att poängtera att dessa åsyftar mynt som i 
första hand präglats i det romerska riket under det första och andra århundrdet efter Kristus men 
som också inkluderar mynt från tredje, fjärde och femte århundradet präglade då framförallt under 
den senare perioden i Östrom, det vill säga det sedermera benämnda bysantinska riket. 

Enskilda hängen – Specifik användningspraktik för fiskhuvudformiga hängen där 1-5 
fiskhuvudformiga hängen burits som hängsmycken. 

Iriska mynt – Är i regel att betrakta som norska mynt, präglade under så att säga nordisk 
ockupationsmakt på den gröna ön. 

Kraguppsättning – Användningspraktik för fiskhuvudformiga hängen där mer än 10 hängen bärs 
tillsammans som en krage

Silverdepå – depåfynd av mynt, smycken och hacksilver

Skrotmetalldepå/metalldepå – depåfynd av slitna/ointakta föremål och metallfragment av diverse 
material

Smyckesdepå – depåfynd med intakta föremål och föremålskombinationer som återfinns i 
gravmaterialet.  

Tyska mynt – Mynt präglade inom tyskt ”kulturområde”

Vita pärlor – Åsyftar i huvudsak pärlor tillverkade av snäckskal, men inkluderar också vitfärgade 
pärlor av kalksten och glas
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10. Katalog GG - Gravfynd Gotland

Nr. GG 1
Anningåkre (Visne ängar), Alskog sn, ? Anl. 1
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a, 2006a), Wennersten (1973), Nylén & Lamm (1988)
Antal: ?
Mått: L. 3.8 cm 
Typ: A1c
Gravdatering: 800-900
Gravtyp: Brandlager under gles stenpackning 1.8 x 3.9 m, brandlagret 1.2 x 1.7 m
Gravfynd: Fragment av ryggknappspänne (bl. a. Två guldbleck med gripdjursornamentik (se 
Wennersten 1973), 1 hel och 1 fragmentarisk dräktnål, fragment av 1 eller möjligen 2 pärlspridare, 
1 bronspärla, mer än 100 glaspärlor, fragment av fiskhuvudformiga hängen, kedjefragment, 1 
silformigt hänge (WZG typ 1b), 1 skopformigt hänge (WZG typ 1b), 1 redskapsspänne 
(redskapssölja)(WZG typ 1) med tillhörande kedja, bronsring till kedja, fragment av kam, 1 
bronsföremål, 4 järnbeslag, 2 järnföremål, 1 bronsstift, järn- och bronsfragment, keramikfragment 
(”mittlere esienzeit”) 
Fynd söder om anläggning 1: fragment av ryggknappspänne, 1 dräktnål, 50-60 glaspärlor, några 
fragment av fiskhuvudformiga hängen, kedjefragment, järnnitar, 2 beslag av järn, 1 järnbleck, 
keramikfragment
Kommentarer: Arkeologisk utgrävning 1973, vid bildstensplatsen Visnar ängar i Alskog sn. Ingen 
rapport sammanställd, information hämtad från Thunmark-Nylén (2000a:24f) och Wennersten 
(1973). Utgrävningen gjordes invid resterna av 2 bildstenar placerad intill ”kämpgravar”, där 3 
anläggningar påträffades, brandgravarna 1 och 2, samt en anläggning 3 som utgörs av vad som 
synes vara en stensatt grav, där den ena bildsten utgör ena kanten av stenkistan (men inget annat än 
keramikfragment påträffades i denna anläggning – därmed oklart om detta verkligen ska tolkas som 
en grav). Antalet fiskhuvudformiga hängen är oklart, det rör sig om 1-10 hängen, vid genomgång av 
fyndmaterialet kunde 10 bottenfragment definieras, de flesta tillhör anläggning 2 (GG 2), däremot 
innehåller fyndet endast enstaka fragment av själva hängena, antalet går därmed inte att fullt ut 
uppskatta. Ett större fragment är av typ A1c med två upphängningshål, inget fragment är dock 
intakt nog för att kunna uppskatta den ursprungliga längden (måttet 3.8 cm kommer från Thunmark-
Nylén). Fyndmaterialet från GG1 och GG 2 är så pass liknande att det verkar troligt att det rör sig 
om samma uppsättning. Datering till början av vikingatiden, runt 800-850 (redskapsspännet är 
daterat av Thunmark-Nylén till ca 800-900 (2006a:237)). Notera här också att enligt Thunmark-
Nylén (2006b:507) så hittades det i anläggning 1, 6.5 kg brända ben tillhörande människa, häst och 
hund, samt att flera individer har kunnat iakttas i benmaterialet. Fyndmaterialet har klara likheter 
med GG 128, med liknande fyndomständigheter. Några fynd gjordes i anslutning till brandlagret 
och har redovisats separat. Arkeologisk utgrävning under ledning av M. Wennersten 1973. 

Nr. GG 2
Anningåkre (Visne ängar), Alskog sn, ?  Anl. 2
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a), Wennersten (1973), Nylén & Lamm (1988)
Antal: ? (se GG 1)
Mått: ? (se GG 1)
Typ: A1c
Gravdatering: 800-900
Gravtyp: Brandlager under gles stenpackning, brandlagret ovalt 1.5 x 1.9 m
Gravfynd: Bit av silvertråd (möjligen till ryggknappspänne), 60-70 pärlor av glas (1 av brons) (de 
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flesta smälta), flera fragment av fiskhuvudformiga hängen, fragment av kedja, 2 bronsbeslag, 
fragment av bronsband, spännesnål (möjligen till redskapsspänne(sölja)), kedja till föregående, 2 
halva bronsringar (troligen sammanhörande med redskapsspännet), delar av minst 1 kam, kamnit, 
Selbågskrön av brons (se avbildning i Wennersten 1973), hylsformat föremål (möjligen av silver), 
stort järnföremål, flertalet järnnitar, smältklump av silver, brons- och järnfragment, 
keramikfragment
Kommentarer: Se GG 1
 

Nr. GG 3
Trullhalsar, Anga sn, SHM 15540:6
Litteratur: Nerman (1969a, 1975)
Nerman nr. 185
Antal: 1 (?)
Mått: ?
Typ: A1a (VZG fig. 1012)
Gravdatering: 600-700 (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav i stensättning 4.5 m i diam., 0.6 m högt, brandlagret 0.6-0.65 m i diam., 10 cm 
lager 
Gravfynd: 1 botten med nål – antagligen till djurhuvudformigt spänne av äldre vendeltyp, 1 
fiskhuvudformigt hänge av den minsta typen (VZG fig. 1012), bronsbleck, järnfragment, kambitar, 
krukskärva, 3 björnfalanger, brända ben (205 g odefinierade i SHM), kol
Kommentarer: Hänget är litet och fragmentarisk, något mått återges inte. Gravinventarierna ger 
inget större underlag för datering, men antagligen rör det sig om perioden 600-700. Se också GG 5. 
Arkeologisk undersökning under ledning av Birger Nerman 1915

Nr. GG 4
Trullhalsar, Anga sn, SHM 15540:11
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999), Gaimster (1998)
Nerman nr. 186
Antal: 2?
Mått: L. 1.8 cm respektive 1.6 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1014)
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2bc, 600-700), (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav i stensättning 5.2 m i diam., 0.6-0.7 m högt. Innanför kantkedjan fanns 
murläggning. Brandlagret 1.3 m långt och 0.9 m brett, med två fyndkoncentrationer i N respektive 
S, inga artefakter men bränt ben och kol i den mittersta delen. Brandlagret som mest 15 cm tjockt.
Gravfynd: 1 ryggknappsspänne (fragment), 2 djurhuvudformiga spännen (VZG fig. 815), fragment 
av bronskedja, fragment av bronsbrakteat (E (se Gaimster 1998:273)), 2 eller 2 fragment av 
fiskhuvudformiga hängen (VZG fig. 1014) (beskrivs i rapporten som möjligen av silver!), 
genombruten bronsskiva (fragment), armbygel av brons (fragment), 2 järnnycklar (fragment), 1 
järnkniv (fragment), 1 järnpincett (fragment), 1 spirallagd bronspärla, 42 korallpärlor, ca 70 
glaspärlor + smälta glasklumpar, fragment av 2 benkammar, krukskärvor, brända ben (1163 g 
odefinierade i SHM), bronsband allt i gravens södra del, i den norra påträffades, bronsbeslag, 4 nitar 
av järn, krukskärva, brända ben (749 g odefinierade i SHM) och kol
Kommentar: De djurhuvudformiga spännen är av väldigt tidig typ, av Nerman placerade i period 
VII:2 (1975:36), liksom de fiskhuvudformiga hängena (Ibid.:40) (notera att dessa är väldigt små). 
Det är också så att graven uppenbarligen innehåller mer än 1 individ. De två fyndkoncentrationerna 
innehåller också ganska stora mängder ben, vilket samman med den intakta uppsättningen i den 
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södra delen gör det ganska klart att allt material befinner sig i graven. Se också GG 5. Arkeologisk 
undersökning under ledning av Birger Nerman 1915. 

Nr. GG 5
Trullhalsar, Anga sn, SHM 15540:13
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Sigvallius (1991a), Korpås m. fl. (2007)
Nerman nr. 187
Antal: 2?
Mått: ?
Typ: A1a (VZG fig. 1012)
Gravdatering: 600-700 (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav i stensättning 5 m i diam., brandlager ca 0.6 m i diam., ca 20 cm tjockt
Gravfynd: 1 armring av brons (frag.) (VZG fig. 1041), fragment av två skadade fiskhuvudformiga 
hängen (VZG fig. 1012 (variant av denna typ)), brons och järnfragment, ca 40 pärlor av glas, 
fragment av kam, brända ben (215 g odefinierade i SHM), kol
Kommentarer: Hängena är fragmentariska. Gravfältet vid Trullhalsar i Anga socken är ett något 
säreget och lätt mytomspunnet gravfält som har grävts ut både av Gabriel Gustafsson – vid slutet av 
1800-talet, en undersökning som lämnar mycket till övers att önska, Nerman gjorde exempelvis vid 
sin utgrävning flertalet fynd i anläggningar som Gustafsson grävt (se Sigvallius 1991a, se också 
Korpås m.fl. 2007) – och av Birger Nerman. En osteologisk analys har genomförts av 
gravmaterialet men aldrig publicerats (se Sigvallius 1991a för kort summering), varpå denna inte 
inkluderas i den här sammanställningen. Arkeologisk undersökning under ledning av Birger 
Nerman 1915. 

Nr. GG 6
Laxare, Boge sn, GF C 10038:57-71, (Grav 9)
Litteratur: Thunmark-Nylén (1995a, 2000a)
Antal: 1
Mått: L. ca 3.4 cm
Typ: A (A1b ?)
Gravdatering: 700-900
Gravtyp: Brandgrav under rektangulär stenpackning, ca 1.8 m långt gravschakt, ca 10 cm tjock 
lager. 
Gravfynd: 1 fiskhuvudformigt hänge, 1 fragmentarisk kam, 3 bandformiga järnbeslag, 1 pilspets, 1 
fossil (petrifikat), 2 järnbeslag med nit i ena änden, 1 järnring, 10 järnnitar, 1 järnspik, 2 järntenar, 5 
keramik skärvor (grova), brända ben, kol 
Kommentarer: Grav 9 från Laxare utgrävningarna. Notera här att pilspetsen låg i den sydöstra 
delen av graven och det fiskhuvudformiga hänget i den nordvästra. Kan således vara tal om en 
dubbelgrav (Jfr. GG 4) eller någon form av deponering av delar av gravmaterial från annan 
anläggning. Arkeologisk utgrävning under ledning av G. Arwidsson 1949-1955. Avbildad i 
Thunmark-Nylén (1995: abb. 9). 

Nr. GG 7
Hallvede (Hallvide), Eke sn, SHM 21394:4
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999), Melander (2013)
Nerman nr. 345
Antal: 33
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Mått: L. 3.5 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1904 och 1909)
Gravdatering: 700-800 (KHN GOKV2c, 600-700), (Nerman Period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Stentäckt skelettgrav, skelettet orienterat NÖ-SV
Gravfynd:  1 Runt spänne (VZG fig. 1857), 2 beslag (till pärlspridare – med ornamentik liknande 
ryggknappsspänne av vendeltyp), 2 pärlspridare, 1 (2?) dräktnål av brons, 33 fiskhuvudformiga 
hängen (VZG fig. 1904 och 1909), 2 djurhuvudformiga spännen (VZG fig. 1758 och 1760), 1 
kedjegarnityr av brons (två plattor och fem kedjor), ringsölja av brons med djurornamentiks ornerat 
utskott, 3 bronsnycklar (alla likadana), 1 armbygel av brons (VZG fig. 1551) – 6.5 cm i diam., 
järnkniv med bronsbeklätt träskaft och slidbeslag av brons, ornerad hornkam med järnnitar, 
kaurisnäcka med hål (VZG fig. 1903), delar av läder, 2 bärnstenspärlor, 209 pärlor av glas, 
glasfluss, karneol och kaurisnäcka (106 st), skelettrester
Kommentarer: Graven påträffades under dikesgrävning vid gården och undersöktes sedan av 
Mårten Stenberger. Notera att det är en skelettgrav orienterad NÖ-SV alltså i den äldre järnålders 
typen. Ornamentiken på pärlspridarbeslagen är väldigt vendeltida med fyra öglor av 
dubbelfågelmotiv. De fiskhuvudformiga hängena är omkring 35 mm långa. Notera att armringens 
diameter uppges till 6.5 cm vilket är jämförbart med Ire 230A en barngrav (se Melander 2013:79 
och där angiven litteratur), troligen en yngre individ i denna grav. Antagligen gravlagd mellan ca 
700-775.  

Nr. GG 8
Smiss, Eke sn, SHM 13084
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999), Carlsson. A (1983)
Nerman nr. 360
Antal: 11
Mått: L. 3.3-3.6 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1911-14)
Gravdatering: 700-800 (KHN GOKV3a, 700-750), (Nerman Period VII:4, 700-750), (Carlsson 
period A, 725-800)
Gravtyp: Lösfynd från skelettgrav
Gravfynd:1 Runt spänne (VZG fig. 1840), 1 Djurhuvudformigt spänne av typ 1.1 (se Carlsson, A. 
1983:40ff) (VZG. Fig. 1763), 1 armbygel (6.8 cm i diam.), 11 fiskhuvudformiga hängen, fragment 
av kam, 46 glaspärlor och 16 kaurisnäckpärlor
Kommentarer: Funna i åker tillsammans med förmultnade ben och är antagligen från en förstörd 
grav sen vendel-/ tidig vikingatid. Fyndet ska gjorts i något som kallas ”en urgammal åker”. Det rör 
sig antagligen om det delvis förstörda gravfält som ligger mellan gårdarna Smiss och Hallvide i 
Eke. Sannolikt så saknas en hel del av gravmaterialet. 

Nr. GG 9
Mangsarve, Ekeby sn, SHM 22619:6-7
Litteratur: Nerman (1964(?), 1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a, 2006a-b)
Antal: 1 (frag.)
Mått: L. 2.2 cm (frag.)
Typ: A1b (?) 
Gravdatering: 700-900 (Nerman Period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav under flat mark, brandlager ovalt ca 1.6 x 2.25 m, 15 cm under marken. Delat 
i två sammangående deponeringar nr. 6 i S och nr. 7 i N
Gravfynd: 
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Grav 6: 2 fragment av fiskhuvudformigt hänge, 1 skedformigt hänge (WZG typ 1), 1 tungformigt 
hänge (se Nerman 1964), 8 bitar av bronskedja, 44 pärlor (1 karneol, resten glas), keramikskärva, 
brända ben (1929 g – människa, häst och hund)
Grav 7: remändesbeslag av brons, spetsen av 1 bronsnål, remsölja av järn, fragment av 1 
järnnyckel, 1 hel järnnyckel (WZG typ 1b), 3 järnspikar, 1 järnnit, grov keramikskärva, 13 
glaspärlor, kamfragment, järnföremål, järnbeslag, 1 pilspets, brända ben (2258 g människa, häst, 
hund, björnfalanger), obrända ben (253 g nöt, svin)   
Kommentarer: Ytligt lagd brandgrav som består av två sammanlöpande deponeringar som inte kan 
skiljas från varandra men som har artefakter som talar om två gravlagda individer. Grav 6 har av 
Nerman daterats till period VII:4 (Nerman 1964:52), detta dock främst genom det fragmentariska 
fiskhuvudformiga hänget (Ibid.), vilket får ses som väldigt vaga kriterier för en datering. 
Thunmark-Nylén daterar nyckeltypen till period VIII:2-3 d. v. s. ca 900-1100 (2006a:272). Det 
skedformiga hänget placerar Thunmark-Nylén från 800 och framåt till 1100 (2006a:232), så således 
inte särdeles mycket att gå när det kommer till dateringen. Men antagligen har gravläggningen skett 
innan år 900, med tanke på avtagandet av brandgravskicket och användningen av fiskhuvudformiga 
hängen. Det tungformiga hänget är av vendeltidstyp. Gravfältet sätts till övergången mellan vendel- 
och vikingatid av Thunmark-Nylén (2006b:614f). Datering bör därmed vara inom perioden 700-
900. Troligt att det här är en 700-tals grav om än i den senare delen av perioden. Arkeologisk 
utgrävning under ledning av Mårten Stenberger 1940

Nr. GG 10
Mangsarve, Ekeby sn, SHM 22619:8
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a)
Antal: 1 (frag.)
Mått: L. 2.2 cm (frag.) (möjligen ca 3.3 cm ursprungligen)
Typ: A1b 
Gravdatering: 700-900
Gravtyp: Ovalt brandlager på 0,75 m djup, under kalkstenskärv, brandlagret bestod av blandad 
mörk jord och sand. 
Gravfynd: fragment av 1 fiskhuvudformigt hänge, fragment av genombruten bronsskiva med 
fågelmotiv, järnnit, järnbeslag, 3 glaspärlor, brända ben (491 g – människa, häst, hund), obrända ben 
(9 g – svin)
Kommentarer: Hänget är sannolikt av typ A1b och omkring 3 cm långt. Brandgrav under 
kalkstenshällar på 0,75m djup, alltså 60 cm djupare än grav 6! Än värre när det kommer till 
dateringen här, den genombrutna bronsskiva gör att det möjligen rör sig om sen vendeltid/ tidig 
vikingatid. Vilket möjligen också djupet kan vara en indikation på, med tanke på att GG 9 
antagligen är en yngre gravläggning än denna. Arkeologisk utgrävning under ledning av Mårten 
Stenberger 1940. 

Nr. GG 11
Mangsarve, Ekeby sn, SHM 22619:9
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a)
Antal: 1 (frag.)
Mått: L. 2.8 cm (frag.)
Typ: A (A1b)
Gravdatering: 700-900 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav under flat mark, ovalt brandlager 0.9 x 1.15 m stort, ca 5-6 cm tjockt, 0.3-0.4 
m under markytan. 
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Gravfynd: Fragment av 1 fiskhuvudformigt hänge (liknande det för grav 8), 13 fragment av 
bronsbleck ej från fiskhuvudformigt hänge, smältklump av brons, 3 järnnitar, 2 gröna 
glasflusspärlor (smälta), brända ben (233 g – människa, hund)
Kommentarer: Nerman daterar graven till period VII:4 (1975:181). Det är dock oklart vad det är 
Nerman daterar på, inte något direkt gravmaterial som tillåter datering, kan vara allt mellan ca 600-
1000. Men sannolikt något liknande som för GG 9 och GG 10, därmed ca 700-900. Arkeologisk 
utgrävning under ledning av Mårten Stenberger 1940

Nr. GG 12
Mangsarve, Ekeby sn, SHM 22619:12
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a, 2006b)
Antal: 3 (frag.)
Mått: L. 1.3-2.1 cm (frag.)
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 700-900 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: brandgrav under flat mark, 1.25 x 1.5 m, 0.3 m under marken, ca 25 cm tjockt lager
Gravfynd: bronsring, bronsbeslag med smält silver fragment, fragment av 3 fiskhuvudformiga 
hängen, bronsbeslag, 3 bronsfragment, fragment av bronskedja, smältklump av brons, 
kamfragment, 4 järnspikar, 4 järnnitar, järnfragment, 12 pärlor av glasfluss varav 1 guldfolierad, 
skärvor av ett fint och ett grovt keramikkärl, brända ben (1605 g – människa, hund)
Kommentarer: Av Nerman placerad till period VII:4 (1975:181), det är dock precis som för GG 11 
väldigt oklart vad Nerman gör dateringen på och tidsrymden får också här ses som lika vid som i 
fallet med GG 11, d. v. s. ca 600-1000. Men däremot verkar det sannolikt att gravarna är relativt 
samtida och troligen ska placeras in i slutet av vendeltiden/ början av vikingatiden (jfr.  Thunmark-
Nylén 2006b:614f). Arkeologisk utgrävning under ledning av Mårten Stenberger 1940

Nr. GG 13
Endregårda (Endrebacke), Endre sn, SHM 4648:B
Litteratur: Nerman (1969a, 1975)
Antal: 7
Mått: < 2 cm
Typ: A1a (Nerman 1919: fig. 113)
Gravdatering: 600-700 (Nerman period VII:2-3, 600-700)
Gravtyp: Brandgrav, ca 15 cm under marken, och ca 1-1.5 m ifrån gravläggning 4648A
Gravfynd: 1 ryggknappspänne, 3 djurhuvudformiga spännen(?) (frågan är om det egentligen är tal 
om två – VZG fig. 799 och 800), 1 remsölja av brons, 7 små fiskhuvudformiga hängen m.m av 
brons, 1 betsel, 1 krok, 2 nycklar, några beslag samtliga artefakter av järn, 2 glaspärlor, 2 petrifikat, 
brända ben
Kommentarer: SHM 4648 utgörs av lösfynd från tre gravläggningar vid grustaget vid Endrebacke, 
ett förstört gravfält. Grav a) är en mansgrav tillika brandgrav, grav b) verkar vara en kvinnograv och 
grav c) är som sagt utan tvekan en barngrav som antagligen hör hemma en bit in på sjuhundratalet. 
På grund av omständigheterna går det dock inte att klarlägga användningspraktik för denna grav. 

Nr. GG 14
Endregårda (Endrebacke), Endre sn, SHM 4648C
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999)
Nerman nr. 266
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Antal: 12
Mått: < 2 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1493) (KHN S2g1)
Gravdatering: 650-750 (KHN GOKV2c, 600-700), (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Skelettgrav, okänd typ, ”några fot” från grav 4648B
Gravfynd: 1 ryggknappspänne (VZG fig. 1373), 2 st ”ovanligt små” armringar, 7 st bronsbrakteater 
(E (se Gaimster 1998:273)), 12 st små fiskhuvudformiga hängen, 2 bronsnålar, 1 benkam, 1 
sländtrissa (av bärnsten?), 4 bronspärlor, ca 70 pärlor av lera (”liknande porslin” - vita?), 
skelettrester (”ben voro mycket små, som om det syntes varit från ett barn”)
Kommentarer: Barngrav vars uppsättning troligen inte är särdeles intakt. Intressant är också att 
den till stor del liknar brandgraven GG 13 som ligger alldeles i närheten. Tyvärr är både 
anläggningarna förstörda och kan inte bli objekt för mer ingående analys. Vendeltid men antagligen 
mer 700-tal än 600-tal, med tanke på att det är en barngrav och artefakter därmed antagligen gott i 
arv ett tag innan de deponerats med flickan i graven. se också GG13. 

Nr. GG 15
Utoje, Fleringe sn, ?
Litteratur: Gerdin (1985), Thunmark-Nylén (1995a, 2000a, 2006a-b), Carlsson, A. (1983), 
Thedéen (2010), Trotzig (1988)
Antal: 32
Mått: L. ca 3.6-3.7 cm
Typ: A1b 
Gravdatering: ca 800-900
Gravtyp: Skelettgrav, under stenläggning, dubbelgrav, skeletten orienterade N-S respektive S-N
Gravfynd: 
Skelett 1: 2 Djurhuvudformiga spännen (typ 4.5, ca 800-900 (se Carlsson, A. 1983:40ff och 73)), 1 
dosformigt spänne (typ 1, ca 800-950, (Thunmark-Nylén 2000a:185, 2006a:85), Kedjegarnityr - 2 
Kedjeplattor av brons med tillhörande 7 bronskedjor (VZG fig. 2245), 32 Fiskhuvudformiga 
hängen, 2 armringar av brons (6.8 respektive 7 cm i diam.), 1 järnkniv, 1 pärlspridare, ca 116 pärlor 
varav ca 10 av snäckskal (kaurisnäckor (se Thedéen 2010:103, Trotzig 1988)) och ca 100 av glas , 
sländtrissa, kam, pincett 
Skelett 2: 1 ringspänne (typ 4, ca 1000-1200 (Thunmark-Nylén 2000a:185, 2006a:109), 2 
bronsöljor, 1 remändesbeslag, 1 remdelare, bronsbeslag med nitar i bägge ändarna,   
Kommentarer: Från utgrävning vid Utoje, Fleringe sn, 1984. Skelettgrav som efteråt fått en 
mansbegravning intill sig, men denna är orienterad i motsatt riktning och är därför antagligen 
nerlagd betydligt senare. De djurhuvudformiga spännen är av Carlssons typ 4.5 som placeras till 
800-talet (se Carlsson, A. 1983:40ff och 73). Mer vagt när det kommer till det dosformiga spännet. 
Skelettgraven är lagd med huvudet i norr, vilket är av äldre vikingatidsmodell. De fiskhuvudformiga 
hängena är av typ A1b men slitna. Slitaget på materialet är påtagligt både när det gäller 
kedjegarnityret (Nerman period VII:5) och de djurhuvudformiga spännena, medan däremot det 
dosformiga spännet är i väldigt gott skick och antagligen ett nytillskott till uppsättningen (liknande 
bedömning av det dosformiga spännet gör Gerdin (1985)). Pärluppsättningen är stor men i sin 
sammansättning mer liknande den till 900-talet hörande graven GG 21 än den till 800-talet hörande 
GG 88. Det här gör att det är troligt att gravläggningen antagligen skett i perioden 800-900 men då 
troligen i den sista delen av perioden. Ett C-14 prov från kammen som är av Thunmark-Nyléns typ 
EK1 (enkelkam) (2000a:185) gav resultatet 885+-60 år (Thunmark-Nylén 2006b:681), vilket 
sammanfaller med den föreslagna dateringen till slutet av 800-talet. Det här krymper också 
avståndet något till sekundärgraven som antagligen gravlagts vid slutet av 900-talet/början av 1000-
talet. Den hör företeelsen gör att garven också liknar händelseförloppet vid GG 128 och 139-142. 
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Arkeologisk undersökning av A-L Gerdin 1984. Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 29A-b)

Nr. GG16
Hallfreda, Follingbo sn, SHM 5442
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Gaimster (1998)
Nerman nr. 269
Antal: ca 15
Mått: ?
Typ: A1a (VZG fig. 1493)
Gravdatering: 650-750 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Skelettgrav i stenrör
Gravfynd: 1 runt spänne (VZG fig. 1406), 1 djurhuvudformigt spänne (VZG fig. 1352), 1 
bronssölja, fragment av 2 bronsbrakteater (E (Se Gaimster 1998:274)), 13 hela och 2 trasiga 
fiskhuvudformiga hängen, 2 bronspärlor, 5 korall pärlor (vita), 88 glasflusspärlor, rester av 
människoskelett
Kommentarer: Skelettgrav i stenrör påträffat vid dikesgrävning. Lösfynd och inte undersökt varpå 
sannolikt en hel del artefakterna saknas. Inlöstes för den astronomiska summan av 12 kr (ca 550 kr 
dagens penningvärde (http://www.myntkabinettet.se/web/rakna_ut_penningvardet.aspx). På grund 
av fyndomständigheterna inte möjlig att vidare analysera. Klart är dock att det varit en rätt 
imponerande pärluppsättning med krage av fiskhuvudformiga hängen. Antagligen gravläggning 
runt 700. 

Nr. GG 17
Sandgårde, Sanda sn, SHM 2502
Litteratur: Nerman (1919, 1975)
Antal: ? (ca 5)
Mått: L. ca 3.6 cm
Typ: A1b (Nerman 1919: fig. 115)
Gravdatering: ? (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Lösfynd från ”knuten på stenröse”
Gravfynd: 1 svärd, 2 runda spännen, 2 djurhuvudformiga spännen, fragment av ryggknappspänne, 
5 öppna armbyglar av brons, fragment av 2 bronsnycklar, fragment av bronskedja och 
fiskhuvudformigt hänge (hängen?), 2 fragmentariska redskapsspännen (?), 1 bärnstensknapp, 122 
glasflusspärlor, lerkärlsfragment
Kommentarer: Ska alltså ha hittats vid ”knuten av ett stenröse” av en dräng vid jordbruksarbete. 
Sammansättningen av föremål verkar dock mer tala om en omfattande gravplundring. Vilket gör 
posten omöjlig att hantera. Nerman menar att det rör sig om ca 5 fiskhuvudformiga hängen 
(1975:134). Intressant är att en av armbyglarna bemärks som mycket liten, endast ca 4 cm i diam. (1 
5/8 tum). 

Nr. GG 18
Änge, Gammelgarn sn, SHM 30998 – anl. 1/59
Antal: ca 7 (28 frag.)
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: Vendeltid 600-800
Gravtyp: Brandgrav i stensättning
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Gravfynd: 1 djurhuvudformigt spänne, 2 bronsnålar, 2 bronsfragment, 28 fragment av 
fiskhuvudformiga hängen, fragment av bronsbleck, fragment av järnkniv, kedjefragment av brons 
(ca 100 fragment), kamfragment, ca 50 (48) pärlor av glasfluss, brända ben (116 g – människa) 
Kommentarer: Dräktnålarna liknande Nermans period VII:4-5. Graven är varken upptagen av 
Carlsson (1983) eller Thunmark-Nylén (1995-2006) så tillhör vendeltiden, men närmare angiven 
datering är inte möjlig utan materialet. Arkeologisk undersökning av Peter Manneke 1959 och 1960 
(rapporterad först 1977).

Nr. GG 19
Uddvide (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 7581:14
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Rundkvist nr. Bhr. 1881:14, Nerman nr. 284
Antal: 2? (frag.)
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp) 
Gravdatering: 650-750 (Rundkvist GOKV2bc, 680-790), (KHN GOKV2b, 600-700), (Nerman 
Period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav i litet lågt röse 2.5 i diam.
Gravfynd: fragment från 2 fiskhuvudformiga hängen, 2 bronsarmringar (frag.) (VZG fig. 1536, 
1557), 2 bronsnålar (VZG fig. 1423), 4 pärlor, bronskedjefragment, dekorerade bronsfragment, 
smälta bronsklumpar, järnfragment, brända ben (303 g – människa)
Kommentarer: Stor oenighet kring dateringen här, Rundkvist menar senare delen av vendeltiden, 
Høilund-Nielsen säger början eller mitten, medan Nerman menar att det rör sig om mitten. Att 
Høilund-Nielsen ligger något tidigt i sina dateringar gör att Rundkvists datering är den mer troliga, 
men materialet är något för begränsat för att ge klara besked. Gravläggningen bör dock ha skett 
någon gång mellan Nermans och Rundkvist datering, således mellan 650-750. Arkeologisk 
utgrävning under ledning av Gabriel Gustafsson 1881.

Nr. GG 20
Roirhage (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 34401:29/61 
Litteratur: Rundkvist (2003a)
Rundkvist nr. Bhr. 1961:37
Antal: 3
Mått: L. ca 2.7 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1495) (KHN S2g2)
Gravdatering: 650-750 (Rundkvist GOKV2bc, 680-790)
Gravtyp: Brandgrav, stensättning 2 m i diam. 10 cm hög, ovan grav Bhr 1961:38 (fyndtom 
konstruktion) och antagligen också störd av grav Bhr 1967:40 och Bhr 1967:41. Brandlager SV i 
anläggningen 50 x 40 x 5 cm. 
Gravfynd: 3 fiskhuvudformiga hängen (VZG fig. 1495), 3 bronsarmringar fragmentariska (VZG 
fig. 1522, 1537 (alt. 1538), 1555), 1 ryggknappspänne (VZG fig. 1365), 2 dräktnålar, 1 
djurhuvudformigt spänne (svårt smält, vendeltyp), 1 hel och fragment av 2 Bronsbrakteater (E), 
ringsölja av brons, 5 pärlor, 1 redskapsspänne, fragment av kniv, fragment av koroderad brons, del 
av kruka, obränt djurben, bränd ben
Kommentarer: Osteologisk bedömd som vuxen individ (antagligen kvinna), 445 g bränt ben 
tillvarataget (Rundkvist 2003a:174). Inte upptagen av Nerman, men hade i hans system placerats i 
period VII:3 och därmed står man i samma daterings osämja som kring GG 19. Här har man dock 
betydligt mer att gå på och det verkar sannolikt att graven ska dateras mellan 650-750. Arkeologisk 
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undersökning av P. Manneke 1961. 

Nr. GG 21
Norrkive (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 27739:1b
Litteratur: Rundkvist (2003a), Melander (2013), Thedéen (2011), Carlsson, A. (1983), Thunmark-
Nylén (1983a, 1995a) 
Rundkvist nr. 1961:01b, Melander nr. 11
Antal: 20
Mått: L. > 3 cm
Typ: A1c 
Gravdatering: 900-1000 (Rundkvist period Csn C, 900-1000), (Melander (2013) ca 1000)
Gravtyp: Skelettgrav, ingen stensättning bevarad på grund av jordbruksarbete, gravschakt 150 x 80 
x 55 cm, skelettet dåligt bevarat men ursprungligen orienterat S-N
Gravfynd: 114 pärlor (1 brons, 12 guldfolierat glas, 2 silverfolierat glas, 87 glas, 10 kalksten, 2 
bärnsten) 2 pärlspridare, 20 fiskhuvudformiga hängen med 18 bottnar, 2 dräktnålshuvuden av silver 
med brons- respektive järnstjälk, 1 armring av brons (4.9 cm i diam.), redskapssölja med 3 kedjor, 
nyckelskaft, benföremål(?), 2 bronsskenor till benkam, 2 knivar, järnkrok, 5 järnnitar, 2 
järnfragment, 2 djurhuvudformiga spännen (typ 5.5, ca 900-1000 (Carlsson, A. 1983:73 och 153)), 
1 dosformigt spänne (typ D 15, ca 900-950 (se Thunmark-Nylén 1983a:102 och 141))
Kommentarer: Hängenas storlek är mer än 3 cm men ska snarare ses som upp mot 4 cm, hängena 
är i övrigt överensstämmande med typ A1c, med dubbla upphängningshål. Graven är en barngrav 
(se Melander 2013:71, Rundkvist 2003a:151, se också Thedéen 2011:142). Antagligen också en 
relativt sen sådan, vilket gör att den avviker tidsmässigt en hel del. Men datering bör dock stämma, 
så väl de djurhuvudformiga spännen som det dosformiga spännet vittnar om 900-tal. Det samma 
gäller orienteringen av skelettet. Därtill har huvudena på dräktnålarna belagts med silver vilket 
också gör en datering innan mitten av 900-talet osannolik. Datering därmed 900-1000. Mycket 
intressant gravläggningskontext samman med med flertalet andra gravläggningar (se Melander 
2013:17 och 72). Arkeologisk undersökning led av Gustaf Trotzig 1961. Avbildad i Thunmark-
Nylén (1995a: abb. 47a-c)

Nr. GG 22
Roirhage (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM ?
Litteratur: Rundkvist (2003a)
Rundkvist nr. Bhr 1961:25
Antal: 2? (frag.)
Mått: L. < 2 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012, 1014) (KHN S2g1)
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680), 
Gravtyp: Brandlager under oregelbunden stenpackning, brandlagret ca 150 x 100 cm och 
innehåller tre depositioner. Depositionen för Bhr 1961:25 – 15 x 15 x 5 cm
Gravfynd: 2 fragment av fiskhuvudformiga hängen (antagligen 2 hängen), 1 Kam, 1 Järnnyckel, 1 
järnkniv, 1 järnnit, obränt ben, två fårtänder, brända ben
Kommentarer: Grav som delvis förstörts av vägarbete. Den här grav är utgrävd 1961 och kallas 
nummer 13 – det kan röra sig om någon av gravarna under SHM 34401 men det är oklart. 
Brandgrav som har tre begravningar i sig (Rundkvist nr. Bhr 1961: 25, 26a och 26b) – i denna 25:an 
återfinns osteologisk bedömning av två individer, en vuxen och ett barn 0-7 år (observera att barnets 
ben är obrända). 306 g bränt ben tillvarataget. Kammen och hängena tillhör Nermans period VII:2. 
Således när det kommer till datering är det här ganska god konsensus mellan Nermans system, 
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Rundkvists och Høilund-Nielsens. Datering mellan 600-700. Notera här att det är högst troligt att 
GG 22 och GG 23 utgör samma gravuppsättning (se vidare GG 23). Arkeologisk utgrävning led av 
P. Manneke 1961. 

Nr. GG 23
Roirhage (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 34401:14a/61
Litteratur: Rundkvist (2003a)
Rundkvist nr. 1961:26a
Antal: 3? (Frag.)
Mått: L. 2 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012, 1014) (KHN S2g1)
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680)
Gravtyp: se GG 22. Depositionen 20 x 20 x 5 cm
Gravfynd: Fragment av 1 bronsarmring, 1 djurhuvudformigt spänne (VZG fig. 827, Nerman period 
VII:2), 3 fiskhuvudformiga hängen (VZG fig. 1012, 1014), 1 bronsbrakteat (E), 1 pärla, 1 
järnnyckel fragmentarisk
Kommentarer: Endast 11 g av obränt och oidentifierat ben från denna deposition. Förutom GG 22 
och 23 så ingår också Bhr 1961:26b i denna nergrävning. Bhr 1961:26b består av ett större 
depositionsområde 60 x 30 x 5 cm som innehåller 774 g bränt ben från 1 vuxen människa, 1 hund, 1 
häst och 1 får/get, därtill 1 fragmentariskt vikt svärd, 1 spjutspets och diverse järnobjekt. Daterade 
objekt från denna grav hör till Nermans period VII:1. Därmed så återfinns här tre deponeringar i 
samma lager där två vuxna individer och ett barn identifierats och där en av depositionerna (GG 23) 
inte kunnat definieras som människa. Det är dock med tanke på hur uppsättningarna av objekt ser ut 
mellan GG 22 och GG 23 inte osannolikt att dessa utgör samma individ. Då en kvinna med barn 
som möjligtvis lagts ner i anslutning till den möjligen något äldre mansgraven. Datering likt GG 22 
600-700. Arkeologisk utgrävning led av P. Manneke 1961.     

Nr. GG 24
Roirhage (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 32623:8/67
Litteratur: Rundkvist (2003a) 
Rundkvist Bhr 1967:08
Antal: ca 8
Mått: L. 1.7 cm
Typ: A1a (KHN S2g1)
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680)
Gravtyp: Brandgrav, stensättning under mark 2.4 x 1.7m i diam. 322 grader. Brandlager centralt i 
anläggningen.
Gravfynd: Ben från människa, häst och får (brända), 1 fragmentarisk armring, 1 ryggknappsspänne 
(VZG fig. 848 alt. 850 eller 852), 1 genombruten bronsskiva (VZG fig. 911), kedjehållare av brons, 
fragment av ca 8 fiskhuvudformiga hängen, 3 spirallagda bronspärlor och fragment av ytterligare 1, 
82 glaspärlor, fragment av bronskedjor, 1 rembeslag i järn, 2 bronsredskap (?), 4 järnbeslag, 
kamfragment, 1 järnkniv, 1 järnnyckel, 8 bronsbleck, fragment av 1 bronsten (möjligen nål till 
spänne), 2 järnnitar, järnobjekt, järnfragment, 7 björnfalanger, 2 lofalanger, obränt ben från får/get
Kommentarer: 1783 g bränt ben tillvarataget, identifierat bland detta 1 häst, 1 får och 1 människa 
(vuxen kvinna). Notera också att graven ligger intill eller direkt i anslutning till ett flertal andra 
gravar och en del av dessa kan flyta in i varandra (se Rundkvist 2003a:196). Fragmentariska hängen 
med de tillhör den minsta gruppen. Föremålen i graven är placerade i Nermans period VII:2, så god 
sammanhållning mellan Rundkvist, Nerman och Høilund-Nielsen när det kommer till dateringen, 
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som bör vara ca 600-700. Arkeologisk utgrävning led av G. Trotzig 1967. 

 
Nr. GG 25
Roirhage (Barshalder), Grötlingbo sn, ?
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nydolf & Wickman-Nydolf (1997)
Rundkvist 1961:39a
Antal: 1? (frag.)
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp) 
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680)
Gravtyp:  brandgrav i stensättning 4.5 m i diam och 15 cm hög, stenkista ca 120 x 45 x 20 cm 
(närmast rund) centralt i anläggningen.
Gravfynd: fragment från glasbägare, 8 spelbrickor, 2 dräktnålar, 1 ryggknappspänne (VZG fig. 40), 
3 djurhuvudformiga spännen (1 VZG fig. 12 alt. 13, 2 VZG fig. 802-805), fragment av 1 (möjligen 
fler) fiskhuvudformigt hänge, 1 redskapsspänne, 31 pärlor (varav 12 kalksten, resten glas), 1 
ringsölja av brons, 1 fågelformat beslag, 1 genombruten bronsskiva (triskelemotiv) (VZG fig. 978), 
1 remändesbeslag (VZG fig. 256), 2 kammar fragmentariska, fragment av 1 oidentifierat 
bronsredskap, 1 bronsnyckel, 1 järnplatta, 1 kniv, fragment av bronsbehållare, keramik, 1 bronsring 
(ca 20 mm i  diam.), bronsfragment, ornerad bronsnit, 4 järnnitar, benföremål, bronsfragment 
möjligen från fiskhuvudformigt hänge, 1 bronsklump, järnfragment, fossil, 7 björn falanger, 12 
fragment av lo falanger, fragment av neolitisk keramik
Kommentarer: I gravkistan återfanns 904 g bränt ben, detta tillhörande 1 vuxen individ (antagligen 
1 kvinna) och 1 litet barn (0-1 år). Graven ligger ovan den anläggning som Rundkvist benämnt 
1961:39b som består av ett brandlager 20 x 20 x 5 cm bestående av 7 fragment av obränt ben från 
får/get och 186 g bränt ben från får/get. Objekten i graven tillhör Nermans period VII:1 och period 
VII:2. Därtill är glasbägare och en del av de andra objekten saker som mer minner om en 
folkvandringstida uppsättning. Det fiskhuvudformiga hänget är av en typ som Rundkvist inte 
lyckats definiera (2003a:176), kan därmed röra sig om en väldigt tidig grav det här. Men likt övriga 
av Roirhage gravarna ligger antagligen dateringen ca 600-700, men här med betoning på den 
tidigare siffran. Delar av gravmaterialet som spelbrickorna och remändesbeslaget är artefakter som 
normalt sett placeras till manliga gravar. Detta går att ifrågasätta angående spelbrickorna (se Nydolf 
& Wickman-Nydolf 1997), men knappast kring remändesbeslaget, som också med en storlek på ca 
68 x 12 mm är väldigt stort för det lilla barnet. Uppsättningen inkluderar också två olika pälsar från 
björn och lo, vilket skulle kunna förklaras som ett för den vuxna individen och 1 för barnet, men 
som också kan innebära att det är två vuxna individer lagda i graven. Notera också att graven delvis 
blivit förstörd av trädgårdsanläggning. Arkeologisk utgrävning led av P. Manneke 1961. 

Nr. GG 26
Uddvide (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 19766:11
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nerman (1969a, 1975) 
Rundkvist Bhr 1931:18, Nerman nr. 286
Antal: ca 2
Mått: ?
Typ: A1a (VZG fig. 1493)
Gravdatering: 650-750 (Rundkvist GOKV2bc, 680-790), (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav, stensättning 2 m i diam, ca 0,5 m hög. 
Gravfynd: 1 Bronsarmring fragmentarisk (VZG fig. 1531), 5 fragment av fiskhuvudformiga 
hängen (minst 2 st), fragment av bronskedja, 2 fragment av sländtrissa, brons fragment (inte till 
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fiskhuvudformigt hänge), brända ben (179 g – odefinierat i SHM)
Kommentarer: Notera att denna grav har blivit ordentligt plundrad, därmed svår att förhålla sig 
till. Typen av fiskhuvudformigt hänge är av Nerman satt till VZG fig. 1493 medan Rundkvist menar 
att fragment är alldeles för förstörda för att någon sådan indelning ska kunna ske. Dateringen 
möjligen något diplomatiskt mellan Rundkvist och Nermans utsagor. Arkeologisk undersökning 
under ledning av J. Nihlén 1931. 

Nr. GG 27
Norrkvie (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 19535:c
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nerman (1969a, 1975)
Rundkvist Bhr 1930:03, Nerman nr. 327
Antal: 1
Mått: L. ca 1.3 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1493 alt. 1494)
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680), (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav, stensättning borta p. g. a. åkerbruk, gravgrop ca 60 cm i diam. 15 cm djup
Gravfynd: Fragment av 1 fiskhuvudformigt hänge endast 13 mm stort, 2 glaspärlor, 1 järnnit, 4 
järnfragment, brända ben (77 g – människa)
Kommentarer: Antagligen är graven inte intakt, eller bara en del av deponeringsprocessen. Väldigt 
litet hänge trots att det tillhör Nermans period VII:3 och därmed skär sig med Høilund-Nielsen och 
Thunmark-Nyléns indelningar efter storlek. Dateringen är antagligen mellan 600-700, men det är 
inte mycket att gå på i det här fallet. Arkeologisk utgrävning under ledning av H. Hansson 1930.

Nr. GG 28
Norrkvie (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 19766:34
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nerman (1969a, 1975)
Rundkvist Bhr 1931:17, Nerman nr. 394
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 700-800 (Rundkvist GOKV2bc, ca 680-790), (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav i flat stensättning 2 m i diam., central oregelbunden kistkonstruktion 
Gravfynd: Ryggknappspänne (SHM 20199, VZG fig. 1802), fragment av kedjeplatta av brons, 1 
dräktnål (SHM 20199, Nerman period VII:4), 1 järnkniv, 1 sländtrissa, 10 små fragment av 
fiskhuvudformiga hängen (okänt antal) fragment av 3 pärlor (funna öster om graven), brända ben 
(42 g – odefinierat i SHM)
Kommentarer: Delvis förstörd grav, som grävdes ut av Nihlén men tydligen inte fullt ut eftersom 
en del av fynden som exempelvis ryggknappspännet gjordes efteråt. De fiskhuvudformiga hängena 
har inte kunnat typ bestämmas av Rundkvist. Både Rundkvist och Nerman placerar graven sent. 
Datering för gravläggning antagligen ca 700-800, troligen med betoning på det senare. Arkeologisk 
utgrävning under ledning av J. Nihlén 1931, lösfynd i samband med grustagsbruk 1932. 

Nr. GG 29
Norrkvie (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 19535:a
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nerman (1969a, 1975)
Rundkvist Bhr 1930:01
Antal: ca 3
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Mått: L. ursprungligen ca 2.4 cm 
Typ: A (A1a?)
Gravdatering: 650-750 (Rundkvist GOKV2bc, 680-790), (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav i kalkstenskista (50 x 35 x 25 cm) i låg stensättning, 2 m i diam. 
Gravfynd: Fragment av 2-3 fiskhuvudformiga hängen, 1 glaspärla, 2 bronsklumpar, brända ben (35 
g – människa)
Kommentarer: Graven är plundrad. Inte mycket att gå för datering, men antagligen runt 650-750, 
men detta är väldigt osäkert. Arkeologisk utgrävning under ledning av H. Hansson 1930. 

Nr. GG 30
Roirhage (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 32623:2/67
Litteratur: Rundkvist (2003a, 2004)
Rundkvist nr. Bhr 1967:02
Antal: 2
Mått: L. ca 2.5 cm
Typ: A1a (KHN S2g2)
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680)
Gravtyp: Brandgrav, brandlager i stensättning under mark 1.45 m i diam.  
Gravfynd: Fragment av glasföremål (bägare) (tidig vendeltid), 1 runt genombrutet spänne (VZG 
fig. 903-906), 1 ovalt bronsspänne (duckbill brooch), 1 bronsbrakteat (E), 2 fiskhuvudformiga 
hängen (fragment), fragment av bronskedja, 2 pärlspridare av järn, järnfragment, 16 pärlor av glas, 
pincettfragment, järnföremål, två obrända fårtänder, kam (VZG fig. 1991), fragment av 
stenåldersflinta, brända ben från människa och hund (Rundkvist 2003a:193)
Kommentarer: Graven innehåller objekt som är något avvikande och som täcker en förhållandevis 
stor tidsrymd, dels rör det sig om en glasbägare från början av vendeltiden och det genombrutna 
spännet tillhörande Nermans period VII:2 medan kammen tillhör Nermans period VII:4. Det vill 
säga att det rör sig om ett spann mellan 550 och 750. Det här är troligt något som påpekar 
problematiken i Nermans system. Spännenstypen förekommer främst i de äldre delarna av 
vendeltiden. Vilket överensstämmer med bägaren, således är det frågan om Nermans bedömning av 
kamtypen verkligen kan vara korrekt. De fiskhuvudformiga hängena är av Høilund-Nielsens mellan 
typ och antyder liksom det övriga materialet om en 600-tals datering, vilket också Rundkvist gör. 
En datering till 600-talet är det mest troliga för anläggningen. 504 g bränt ben tillvaratogs var ur 1 
vuxen människa och 1 hund kunde identifieras. Notera också att det återfinns ett neolitiskt 
boplatslager under järnåldersgravarna vid Roirhage (se Rundkvist m. fl. 2004). Arkeologisk 
utgrävning under ledning av Gustaf Trotzig 1967.

Nr. GG 31
Uddvide (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 10939:B04
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nerman (1969a, 1975)
Rundkvist nr. Bhr 1899:04, Nerman nr. 189
Antal: ca 2 (1 helt + frag.)
Mått: L. 1.9 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012)
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680), (Nerman Period VII:2, 600-650)
Gravtyp: brandgrav i liten låg stensättning 1.9 m i diam.
Gravfynd: 1 helt + fragment av fiskhuvudformiga hängen, bronsfragment, kamfragment, 25 pärlor 
Kommentarer: Graven är plundrad. Inte särdeles mycket att göra dateringen på, men det rör sig 
antagligen om den första delen av vendeltiden, men närmare än 600-700 går inte att säga och det 
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ska påpekas att också det är osäkert att fastslå med så litet material, men i komparation med övriga 
gravar innehållande fiskhuvudformiga hängen finns det inget som indikerar på någon annan 
datering än de angivna. Arkeologisk utgrävning under ledning av H. Laurin 1899.

Nr. GG 32
Uddvide (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 10939:B13
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Rundkvist nr. Bhr 1899:13, Nerman nr. 190 
Antal: ca 12
Mått: L. ca 1.5 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012)
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680), (KHN GOKV2a, 550-600), (Nerman 
period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav i låg liten stensättning 2.3 m i diam.
Gravfynd: 1 ryggknappspänne (väldigt enkelt utformat spänne), 2  djurhuvudformiga spännen 
(VZG fig. 827), ca 12 fiskhuvudformiga hängen, 2 fiskstjärts hängen (VZG fig. 1008), 92 pärlor 
varav 13 ”kalksten”, kniv, kam, bronsfragment, bronsklump, brända ben   
Kommentarer: Graven har varit utsatt för plundring. Datering har sannolikt inom perioden 600 till 
700. Kniven tillhör Nermans Period VII:2, vilket gör att dateringen ska ses som troligen tillhörande 
de äldre delen av angiven tidsperiod. Høilund-Nielsen datering är till den andra delen av hennes 
Period VII:A det vill säga senare delen av 500-talet, det är dock tveksamt med en så tidig datering 
för den här gravläggningen. Arkeologisk utgrävning under ledning av H. Laurin 1899. 

Nr. GG 33
Uddvide (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 10939:B35
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Rundkvist nr. Bhr 1899:35, Nerman nr. 193
Antal: ca 2
Mått: < 2 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012) (KHN S2g1)
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680), (KHN GOKV2b, 600-700), (Nerman 
period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav i låg liten stensättning 1.5 m i diam.
Gravfynd: 1 ryggknappsspänne (VZG fig. 843), fragment av minst 2 fiskhuvudformiga hängen, 
fragment av minst 2 bronsbrakteater (E), 1 pärla, 1 kniv, 1 sländtrissa, 1 bronsfragment, brända (265 
g – odefinierade i SHM) och obrända ben (31 g – odefinierade i SHM) 
Kommentarer: Graven har utsatts för plundring. Datering till perioden 600-700, enigt här mellan 
Nerman, Høilund-Nielsen och Rundkvist. Arkeologisk utgrävning under ledning av H. Laurin 1899.

Nr. GG 34
Rojrhage (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 34401:25-26/61
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Rundkvist nr. Bhr 1961:36a
Antal: 4
Mått: L. ca 1.7 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012, 1014)
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680), 
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Gravtyp: Brandgrav i stensättning 3.1 x 2.6 i diam. ca 10 cm hög (endast ett lager sten). 
Stensättning delvis lagd över gravarna Bhr 1961:22a, Bhr 1961:35 och Bhr 1961:36b-c. Sydligt 
placerad gravgrop 125 x 100 x 10 cm, med två ytterligare depositionsgropar i samma stensättning 
(Bhr 1961:36b - 155 x 100 x 15 cm respektive Bhr 1961:36c - 165 x 90 x 30 cm) 
Gravfynd: 
Bhr 1961:36a; Smälta glasklumpar från bägare, 3 fragment av bronskedja, 4 fiskhuvudformiga 
hängen, 2 ovala spännen (duckbill brooches), 60 pärlor varav 12 ”kalksten”, remändesbeslag, 
remsölja, fragment av kam, 1 oidentifierat redskap av brons, bronsnyckel, järnföremål, kniv, 
järnfragment, bronsfragment, järnspik, 5 björn falanger, 
Bhr 1961:36b; 15 pärlor (varav 3 ”kalksten”, resten glas), bronsring, bronskedjefragment, 
glasklumpar till bägare (samma som i Bhr 1961:36a), brons- och järnbeslag, bronsfragment
Bhr 1961:36c; 1 glasklump från bägare (samma som i Bhr 1961:36a och 1961:36b), obrända ben 
från får/get
Kommentarer: I nergrävning 36a återfanns 376 g bränt ben där 1 vuxen individ (antagligen en 
man) och ben från får/get kunde identifieras, inget benmaterial från 36b finns rapporterat och i 36c 
förekommer inga spår av gravläggning, men där återfanns obränt ben från får/get. Det här uppenbart 
så att alla tre groparna ingår i samma gravläggning. Artefakterna talar i första hand om en 
kvinnograv men den osteologiska analysen menar på att det möjligen är en man som begravts. Den 
här analys stärks av remändesbeslaget och remsölja men motsägs av det andra fyndmaterialet. Det 
återfinns alltså här något av en konflikt. Graven har visa likheter med GG 25 och GG 30 och 
bägaren är antagligen relativt tidig. Artefakterna är daterade till Nermans period VII:1 och VII:2, 
där det är framförallt de artefakter som så att säga kan betraktas som manliga som hör samman med 
den äldre perioden. Det är därmed sannolikt så att graven ska tolkas som en mansgrav med 
deponering av artefakter från ytterligare en individ – möjligen vid ett senare tillfälle. Det finns 
ingenting överhuvudtaget som indikerar att män skulle ha burit artefakter så som fiskhuvudformiga 
hängen, prydnadskedjor, nycklar o. s. v. 
  Det finns här som sagt en del indicier på att en något äldre datering är tänkbar, men det är inget 
som går att belägga på annat vis än att betoningen i dateringsperioden 600-700 ska ligga på den 
äldre siffran. Det rör sig som sagt med största sannolikhet om en dubbelgrav. Arkeologisk 
utgrävning under ledning av P. Manneke 1961.   

Nr. GG 35
Roes (Barshalder), Grötlingbo sn, GF C 10177:1-9
Litteratur: Rundkvist (2003a), Thunmark-Nylén (2000a), Säve (1959)
Rundkvist nr. Bhr 1952:03
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: ? (Rundkvist Csn ABC, 790-1000)
Gravtyp: brandgrav under rest sten 112 cm ovan mark totalt 155cm, brandlagret ca 120 cm i diam. 
Gravfynd: 4 fragment av fiskhuvudformigt hänge(n), 1 spjutspets, 1 pärla, 1 remändesbeslag av 
järn, 4 järnbeslag, 1 järnnyckel, järnfragment, järnföremål, obränt djurben
Kommentarer: Märklig gravanläggning för att vara vikingatid. Depositionen återfinns intill en stor 
sten, känd från folksägner som två förstenade grälande gummor (Säve 1959:517). Brandlagret 
således vid stenen. Bränt ben som inte analyserats tillvaratogs (ca 0.2-0.3 l – således inte särdeles 
mycket). Artefakter är av både manlig och kvinnlig karaktär och verkar inte utgöra någon regelrätt 
gravläggning. Mycket svårt att förhålla sig till denna post. Både Rundkvist och Thunmark-Nylén 
(2000a:249) placerar den till vikingatiden, men mer bestämt än så går inte att göra. Arkeologisk 
utgrävning under ledning av G. Arwidsson 1952. 
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Nr. GG 36
Roes (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 16598b:1
Litteratur: Rundkvist (2003a), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a), Rundkvist-
Nilsson (1990)
Rundkvist nr. Bhr 1920:08, Nerman nr. 430
Antal: ?
Mått: L. ursprungligen 3.9 cm
Typ: A1b/A1c
Gravdatering: 800-900 (Rundkvist Csn AB, 790-900) 
Gravtyp: Brandgrav, Stensättning 3,5 m i diam. 0,1 m hög. Brandlager ca 1 m i diam. 
Gravfynd: 7 eller möjligen 10 fragment av fiskhuvudformiga hängen, svärddoppsko(!) (Nerman 
period VII:5) - med gripdjursmotiv(!), 3 dräktnålar av brons och 1 av järn (2 från Nerman period 
VII:5 (1 med gripdjursmotiv) och 2 tidig vikingatid (typ A5a (Rundkvist-Nilsson 1990)), 11 
bronsfragment, 2 petrifikat (Astylospongia), Kniv och möjligen fragment av ytterligare 1 kniv
Kommentarer: Graven är plundrad. Av artefakterna att döma kan det vara tal om en dubbelgrav. 
Utifrån artefakterna och gripdjursornamentiken är det troligen så att gravläggningen skett under 
800-talet. Arkeologisk utgrävning under ledning av T. J. Arne 1920.  

Nr. GG 37
Rojrhage (Barshalder), Grötlingbo sn, SHM 32623:6/67 
Litteratur: Rundkvist (2003a)
Rundkvist nr. Bhr 1967:06
Antal: ca 4
Mått: L. ca 1.8 cm 
Typ: A1a (KHN S2g1) 
Gravdatering: 600-700 (Rundkvist GOKV2ab, 600-680)
Gravtyp: Brandgrav i stensättning 2.75 m i diam., stensättningen ej synlig ovan mark. Brandlagret 
centralt i anläggningen, format som en ”8”, 2 x 1 x 0.1 m. I anslutning till kantkedja återfanns en 
grop fylld med mörk sotig jord. 
Gravfynd: Brända ben av människa, häst och hund, 2 Bronsbrakteater (E), 4 fiskhuvudformiga 
hängen (fragment), 2 bronsarmringar (frag.), 1 kedjeplatta (VZG fig. 1016-1022), 1 järnnål, 9 
bronskedjefragment, 1 genombruten bronsskiva (VZG fig. 978), fragment av kam, 1 rembeslag, 
fragment av järnpincett, fragment av bronsnyckel, 2 järnnycklar, 3-4 blad av silverpaljetter(?), 
fragment av ryggknappsspänne?, 2 olika bronsnitar, 1-2 bronsbeslag, 10 järnnitar, 8 bronsfragment, 
4 järnfragment, 2 falanger från lo, obränt ben (23 g) från får/get och anka, 105 pärlor varav två 
”kalksten” resten glas  
Kommentarer: Osteologisk bedömning av det brända benmaterialet konstaterade 1 vuxen 
människa (troligen kvinna), 1 hund och 1 häst. Den sammanlagda tillvaratagna mängden ben från 
graven är så mycket som 4110 g, vilket antagligen har att göra med hästens närvaro i graven. Den 
ena av bronsnitarna är av en typ som används till ryggknappspännen vilket gör det troligt att ett 
sådant ingått i gravläggningen. Kedjegarnityret tillhör Nermans period VII:2 och de 
fiskhuvudformiga hängena är av det mindre slaget, således bör gravläggningen antagligen ha skett 
600-700 med en tänkbar betoning på den äldre delen av tidsperioden. Arkeologisk utgrävning under 
ledning av G. Trotzig 1967. 
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Nr. GG 38
Havor, Hablingbo sn, SHM 7582:21B
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a)
Antal: 1
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: ? (Vendeltid)
Gravtyp: Brandgrav, möjligen dubbelgrav med skelettgraven nr. 21A
Gravfynd: Liten bronshylsa (antagligen ett fiskhuvudformigt hänge), fragmentarisk beslag av 
brons, 1 bronsring, bit av beslag, ”åtskilliga större och mindre bronsklumpar”, ”många smälta 
klumpar av blått, gulgrönt och vitt, antagligen från ett glaskärl”, fragment av benkam, fragment av 
lerkärl och brända ben (428 g – odefinierat i SHM)
Kommentarer: Väldigt oklart kring denna post. Hänget är ett litet hänge av vendeltyp, men 
gravläggningarna är från vikingatiden (21A) och folkvandringstiden (21B) enligt Gustafsson. Det 
verkar dock med tanke på förekomsten av glasbägare (om det är det Gustafsson hittat) i ex. GG 25 
och GG 30 som att man likaväl skulle kunna tolka brandgraven som tillhörande vendeltid – man 
måste i sammanhanget väga in att Gustafssons utgrävningsteknik inte alltid var vad den borde vara 
(se GG 5 och där angiven litteratur). Den vikingatida gravläggningen 21A (en kvinna) har lagts i en 
gammal gravanläggning ovan ett brandlager där ovan angivna fynd gjorts, hänget hittades under 
midjan på skelett och har därmed inte burits av henne. Datering av brandgraven är således väldigt 
svår att göra. Uppgifter i första hand från Thunmark-Nylén (2000a:292f). Värt att notera är att det 
här är det enda fyndet av fiskhuvudformigt hängen från de ändå relativt omfattande utgrävningarna 
vid Havor (vilket möjligen kan förklaras av att den vendeltida delen av gravfältet(en?) inte varit 
föremål för undersökningarna (såväl romersk järnålders som senvikingatids material återfinns bland 
fynden från gravundersökningarna). Arkeologisk utgrävning av kandidat G. Gustafsson 1884. 

Nr. GG 39
Västös, Hall sn, SHM 3047
Litteratur: Nerman (1969a, 1969b, 1975), Thunmark-Nylén (2000a) 
Nerman nr. 421
Antal: 27
Mått: L. ca 3.7 cm
Typ: A1b/A1c
Gravdatering: 800-900 (Nerman period VII:5, 750-800) 
Gravtyp: okänd, skelettgrav troligen
Gravfynd: Kedjegarnityr med 2 bronsplattor och 7 kedjor (VZG fig. 2250)– gripdjursornerad. 27 
fiskhuvudformiga hängen och 5 ½ glaspärlor.
Kommentarer: Lösfynd som är svårt att göra någon exakt kontextualisering på då fyndet är långt 
ifrån komplett. Av Nerman (1975:144) karaktäriserat som skelettgrav, vilket är högst sannolikt, 
däremot är dateringen tvivelaktig och bör ligga efter år 800 med tanke på motivet på 
kedjegarnityret. Det här är antagligen resterna av väldigt omfattande uppsättning som påträffats. 
Fyndet kommer antagligen från gravfältet i anslutning till gården som ligger i ett väldigt intressant 
område intill Kappelshamnsviken. Enligt Nerman har de fiskhuvudformiga hängena kommit på 
vilovägar (se Nerman 1969b:93) 

Nr. GG 40
Broa, Halla sn, SHM 11987 
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a, 2000c, 2006a)
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Antal: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Gravdatering: 950-1200
Gravtyp: ?
Gravfynd: Ringspänne (typ 6b, ca 1000-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:986, 2006a:109)), 2 
remändesbeslag, 1 remfördelare, 1 rembeslag, 1 armring (6.6 x 7.3 cm i diam.), 2 fragmentariska 
armbyglar, ca 32 glaspärlor, 1 benpärla, 1 fajanspärla, 1 smält glasklump (pärla), 2 
fiskhuvudformiga hängen, kedjefragment, 1 petrifikat, 1 järnnyckel, 1 bronsnyckel, 2 sländtrissor, 1 
vävbricka, 1 bit läder, bronsfragment   
Kommentarer: Det här är ett lösfynd som gjorts på samma ställe som SHM 11939, där det uppges 
att fynden gjorts på olika djup under det som ovan jord varit en liten rund stencirkel. Det är därmed 
en hel del som talar för att det här är en grav, vilket kan förekomma, men som inte går att belägga 
när det gäller den senvikingatida typen av fiskhuvudformiga hängen som det är tal om här (se kap. 
5.?). Materialet verkar därtill komma från både en mansgrav och en kvinnograv. Fynden under 
SHM 11939 uppges som sagt gjorts på olika djup och här har också människoben iakttagits. Det går 
dock inte heller här att fullt ut belägga att det verkligen rör sig om en grav. På 
dokumentationsbilden i inventariebilaga återfinns också något som skulle kunna vara ett 
fiskhuvudformigt hänge av typ A. Vilket gör att det här går att spekulera i om det kan röra sig om 
ännu fler gravar. Det går här därmed tyvärr inte att utesluta att det rör sig om plundring.   

Nr. GG 41
Broa, Halla sn, SHM 12087
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a), Nerman (1969a, 1975)
Nerman nr. 401
Antal: ?
Mått: ursprungligen > 3.2 cm 
Typ: A1b (?)
Gravdatering: 700-900 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav, ca 30 cm under marken 
Gravfynd: pärlspridare, åtskilliga fragment av bronsbleck (fiskhuvudformiga hängen) och 
bronskedja, bronsnål, 14 hela och mer än 30 fragment av smälta glaspärlor, 1 petrifikat 
(astylospongia)  
Kommentarer: Lösfynd från något som kallas Strandbergsåkern som verkar ha gjort i två 
närbelagda gravar, den ena en man och den andra möjligen en kvinna/flicka, gravfynden från den 
andra graven. Det är oklar i inventariebilagan om vad det rör sig om annat än fragment av 
bronsbleck, men Thunmark-Nylén verkar på det klara om att det rör sig om fiskhuvudformiga 
hängen, liksom Nerman som dock inte kan typ bestämma. Omöjlig att kontextualisera och datera 
annat än till ca 700-900. 

Nr. GG 42
Broa, Halla sn, SHM 20517:22c
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999)
Nerman nr. 412
Antal: ca 5
Mått: L. 4.2-4.3 cm
Typ: A1c (VZG fig. 2242)
Gravdatering: 700-1000 (KHN GOKV3a, 700-750), (Nerman period VII:5, 750-800)
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Gravtyp: Stensättning med 4 deponeringar, skelettgrav? 
Gravfynd: 4 hela och fragment av femte fiskhuvudformigt hänge, 1 tungformigt hänge av brons, 
glasflusspärla, 3 grova keramikskärvor 
Kommentarer: Det här är en märklig rapportering som beskriver en grav med fyra anläggningar 
men utan att precisera 22c. 22 är sparsam med lite ben, 22a har ett svärd och brända ben, 22b ligger 
en halv meter under marken är omrörd och har rester av svärd och för 22c beskrivs inte 
omständigheterna, men det verkar som en förstörd gravläggning och blir därav väldigt svår att ha att 
göra med. Det är dock intressant att det verkar som en eller flera män deponerats i graven. Enligt 
Nerman (1975:142) är detta en skelettgrav men den enda angivelsen om något sådant i 
inventariebilagan är den som kallas för bara 22 som innehåller brända ben, ingen av de andra har 
några angivelser om benmaterial. Arkeologisk undersökning av dr. H Hansson 1934. 

Nr. GG 43
Broa, Halla sn, SHM 20263
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a, 2000c, 2006a), Carlsson, A. (1983)
Antal: ca 20
Mått: L. 3.7 cm 
Typ: A1b/A1c 
Gravdatering: 700-1000 (Nerman period VII:5, 750-800)
Gravtyp: ?
Gravfynd: 2 bronsbeslag, 3 remändesbeslag, bronsring, bronsbeslag, rembeslag, 2 ringspännen (typ 
6a, ca 1050/80-1150 (Thunmark-Nylén 2000c:987, 2006a:108) och 8b, ca 900-1200 (Thunmark-
Nylén 2000c:989, 2006a:110)), 5 djurhuvudformiga spännen (2 st typ 6.2, 1 st typ 5.2, 1 st typ 5.4 
alla ca 900-1000 (Carlsson, A. 1983:73 och 159), 1 st typ 6.5, ca 1000-1100 (Ibid.)), 1 
ryggknappspänne (typ 2a1, ca 1100-1200 (Thunmark-Nylén 2000a:339, 2006a:63)), 1 bältessölja, 1 
remfördelare, rembeslag, 1 armring, 2 pärlspridare, ca 98 glaspärlor, ca 20 fiskhuvudformiga 
hängen, 1 tungformigt hänge, 1 petrifkat, 1 bronskedja, 1 järnkedja, 8 järnknivar, 1 blad till 
järnkniv, fragment av 1 järnkniv, 1 svärd, 1 yxa, delar av kamfodral
Kommentarer: Lösfynd från gravar som förstörts vid odling vid Broa. Det verkar vara från ett 
flertal vikingatidsgravläggningar varpå det är omöjligt att avgöra var hängena hör hemma, men med 
tanke på tidsdimensionen för de övriga objekten kommer hängena antagligen från en och samma 
grav. Denna grav kan också vara relativt sen, men den här posten är omöjlig att kontextualisera. 
Lägg här också märke till den märkliga dateringen som Nerman valt att göra. Objekten hittades vid 
jordbruksarbete i ett område som året innan undersökts av Nihlén, varpå han antagligen måste ha 
missat gravarna eller inte hunnit ta hand om dem.   

Nr. GG 44
Broa, Halla sn, SHM 20517:29:1
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999), Gaimster (1998)
Nerman nr. 330
Antal: ca 1
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp) 
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2c, 600-700),  (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Kista av kalkhällar med brandlager. Kistan under flat mark. 
Gravfynd: fragment av bronsbrakteater (E (se Gaimster 1998:275)), fragment av dosformigt 
spänne (?) (det är antagligen inte ett dosformigt spänne utan ett runt spänne av vendeltyp), fragment 
av bronsarmring, fragment av fiskhuvudformigt hänge (flera  ”små” fragment), fragment av 
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hjulformigt spänne, 6 smärre bronstenar, fragment av bronsnyckel, fragment av bronsbeslag 
(antagligen till knivslida), diverse odefinierbara bronsfragment, järnkniv, järnnyckel, järnpincett, 
pilspets av järn, omkring 40 pärlor varav flertalet smälta, fragment av benkam, brända ben (233 g – 
människa, hund, katt, fågel), kol
Kommentarer: Brandgrav i kista av kalkhällar under flat mark, notera att under brandgraven är det 
ett skelett lagt med smärre järnföremål, spelbrickor, björnklor, inget som indikerar kön men skulle 
kunna vara en pojke eller möjligen en man. Av objekten att döma är det tal om en vendeltida grav, 
Nerman och Høilund-Nielsen är tämligen överens om vart den ska placeras och hamnar således i 
perioden 600-700 med möjligen en betoning mot den yngre delen av perioden, fyndmaterialet 
innehåller exempelvis ett hjulformigt spänne (fyrpass spänne) som tillhör den första delen av 
vendeltiden. Den här dateringen gör att det sannolikt rör sig om hängen av typ A1a men det kan inte 
från informationen som erhållits beläggas. Arkeologisk undersökning led av H. Hansson 1933. 

Nr. GG 45
Broa, Halla sn, SHM 4875
Litteratur: Nerman (1969a, 1975)
Nerman nr. 268
Antal: ca 20
Mått: < 3 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1495)
Gravdatering: 650-750 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Skelettgrav 
Gravfynd: 1 djurhuvudformigt spänne (VZG fig. 1342), 6 bronsbrakteater (E), 4 armringar, 1 
redskapsspänne, 1 del av ett redskap tillverkat av ben och ”en mängd pärlor” m.m
Kommentarer: Grav förstörd vid jordbruksarbete där föremålen lämnats in men det saknas 
säkerligen mängder och dessutom är definitionerna inge vidare, antalet fiskhuvudformiga hängen är 
oklart (uppskattat till ca 20 utifrån dokumentationsbild (antalet bedöms också som 20 av Nerman 
(1975:122)) och pärlorna beskrivs bara som en mängd (ca 134 uppskattat efter dokumentationsbild 
– notera att det både rör sig om glasflusspärlor och kalkstens-/snäckpärlor). Det är också enligt 
Nerman tal om en skelettgrav (Ibid.). Armringarnas diameter uppskattas till ca 5-6 cm. Alla 
ringarna skulle tydligen ha suttit på skelettets vänstra arm. Hängens mått återges inte men 
uppskattas till mellan 2.5 och 3 cm, av Nerman definierade som något mindre än hans fig. 114 
(Nerman 1919:95) det vill säga något under 3 cm (jfr. Nerman 1919: fig. 114). Nerman placerar 
graven till period VII:3, datering således ca 650-750. 

Nr. GG 46
Broa, Halla sn, SHM 19734:20
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a, 2006a), Carlsson, A. (1983)
Antal: 3
Mått: L. 4.3-4.4 cm
Typ: A1c
Gravdatering: 700-1150
Gravtyp: Skelettgrav i jordblandad stensättning, 4.6 m i diam., 0.2 m hög
Gravfynd: 1 Niellerat och förgyllt dosformigt spänne (typ 3b-4, ca 900-1100 (Thunmark-Nylén 
2000a:335, 2006a:85)), 3 eldskadade djurhuvudformiga spännen (av typerna 2x 5.3 och 1x 6.2, ca 
900-1000 (Carlsson, A. 1983:73 och 158)), 3 bronssöljor, 5 ringspännen (typerna 1a, 1b, 1c, 4 och 
6a, ca 900-1150 (Thunmark-Nylén 2000a:335, 2006a:108f)), 1 remfäste av brons, 3 remdelare av 
brons, 2 tungformade hängen, 3 fiskhuvudformiga hängen, 3 bronsnålar, 1 järnnål, två nålhuvuden 
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av brons, 2 silformiga hängen, fragment av bronsnyckel, 3 bronsbeslag + fragment, bronsbeslag av 
”östlig typ med ornamentik”, fragment av bronsbrakteat (E), fragment av träskaft till järn kniv, 1 
större och 11 mindre järnknivar, järnyxa, järnsvärd, 10 glasbitar, dubbelkam, bergkristallpärla, 
bärnstens amulett, 2 bronspärlor, 24 glaspärlor, ½ kalkstenspärla, 2 keramikkärl, rester av skelett 
(människa)
Kommentarer: Mycket märklig grav som ska vara störd eller ev. plundrad (se Carlsson, A. 
1983:158), liknar egentligen ingenting vare sig i vikingatids eller vendeltids materialet. I 
stensättning påträffades också en hel del av artefakterna väldigt ytligt (Ibid.). I centrum av 
anläggning återfanns rester av ett kranium och åtminstone två olika deponeringsplatser för 
keramikkärl kunde iakttas. Att det dosformiga spännet är niellerat och förgyllt är bara det 
anmärkningsvärt (det har heller inget påvisat förhållande till kraniet), liksom det faktum att alla 
djurhuvudformiga spännen är brandskadade. Det är därför ganska troligt att det rör sig om flera 
gravar, där möjligen en senare gravläggning förstört tidigare gravar, eller om dessa blivit förstörda 
av plundring eller annat ingrepp. Det stora antalet knivar är också det anmärkningsvärt. Den här 
gravläggningen är därmed väldigt svår att datera eftersom någon korrelation mellan de olika fynden 
inte kan upprättas. Undersökningen är också den undersökning som Nihlén gjorde där året efter ett 
stort antal fynd framkom som missats under utgrävningen, det föreligger därmed möjligen okända 
omständigheter under denna utgrävning som kan ha inverkat på resultaten och rapporteringen. Av 
det i SHM noterade benmaterialet framgår att ca 250 g bränt ben från människa och hund återfinns 
samt 4 g obrända människotänder, det gör det troligt att det knappast rör sig om en skelettgrav. 
Arkeologisk undersökning under ledning av J. Nihlén 1931.  
     

Nr. GG 47
Bjärs Hejnum sn, SHM 8062:13
Litteratur: Nerman (1969a, 1975)
Nerman nr. 288
Antal: ?
Mått:?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 600-700 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp:  Brandgrav, ?
Gravfynd:1 nål av brons, fragment av bronsskållor, fragment av nyckel av brons, bronsbeslag, 
bronsfragment, ring, kam och föremål av ben?, Pärlor av glas, ben(?) och lera(?) (minst 57 st), 
lerkärl, brända ben
Kommentarer: Brandgrav utan vidare uppgifter (under flat mark?), utgrävd av Fredrik Nordin. 
Nordin benämner de fiskhuvudformiga hängen som bronsskållor och har i denna grav påträffat 24 
fragment av sådana. Det är antagligen så att det rör sig om den mindre sorten. Antalet hängen är 
okänt. Pärlantalet är omkring 57 st (inte preciserat av Nordin). Lite att gå när det kommer till 
datering men antagligen mellan 600-700, av Nerman föreslagen som tillhörande den senare delen av 
perioden. Arkeologisk undersökning utförd av direktör F. Nordin 1885 och 1886.

Nr. GG 48
Bjärs Hejnum sn, SHM 8062:28
Litteratur: Nerman (1969a, 1975)
Nerman nr. 173
Antal: ?
Mått: < 2 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012)
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Gravdatering: 600-700 (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav, ?
Gravfynd: 1 ryggknappspänne, 2 små runda spännen (VZG fig. 895),ögla eller sölja av brons 
(redskapsspänne), bronsarmring, 8 fragment av bronsskållor (med detta menar Nordin 
fiskhuvudformiga hängen), 1 genombruten bronsskiva, fragment av bronsnyckel, järnfragment, 
fragment av ben/horn kam, pärlor ca 116 st plus flertalet klumpar av smälta pärlor, + ett otydbart 
föremål 
Kommentarer: Nerman har tolkat det som om det i graven ska ha återfunnits 8 st 
fiskhuvudformiga hängen, men på Nordin verkar det mer troligt att det är tal om 8 fragment av ett 
okänt antal fiskhuvudformiga hängen. Dessa är i alla fall enligt Nerman av typ liknande VZG fig. 
1012 och därmed av den minsta typen så längden bör således var runt ca 1.5-2 cm. Antagligen 
gravläggning i perioden 600-700, Nerman placerar den till den äldre delen av perioden. Arkeologisk 
undersökning utförd av direktör F. Nordin 1885 och 1886.

Nr. GG 49 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:59
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Nerman nr. 306
Antal: 2
Mått: < 2 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1493) (KHN S2g1)
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2c, 600-700), (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Stensättning, brandgrav 
Gravfynd: 1 Ryggknappsspänne (VZG fig. 1373), 1 djurhuvudformigt spänne (näbbliknande av 
vendeltyp) (VZG fig. 1356), ringsölja av brons, fragment av 3 bronsbrakteater (E), 2 bronsnycklar, 
fragment av 3 armringar av brons, bronsring, järnbeslag, kamfragment, 2 fiskhuvudformiga hängen 
(11 fragment), 29 ”kalkstenspärlor”, 10 glaspärlor, klumpar av smälta glaspärlor, brända ben
Kommentarer: Hängen tillhör storlekskategorin mindre än 2 cm. Vendeltidsdatering ca 600-700 
med en betoning på den senare delen av perioden. Graven ligger i sektion B och det kan möjligtvis 
vara så att denna grav kan utgör något av en anomali i Stenbergers korologi. Arkeologisk 
undersökning under ledning av N. Gillgren 1934.

Nr. GG 50 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:99
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Nerman nr. 210
Antal: 6
Mått: < 2 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012), (KHN S2g1) 
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2a, 550-600), (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav i lågt jordblandat röse
Gravfynd: 1 ryggknappspänne (fragment), 2 runda bronsspännen (VZG fig. 900), 6 
fiskhuvudformiga hängen (varierande storlek), 1 bronsnål, fragment av bronsnål, 2 bronsnycklar, 1 
järnnyckel, järnbeslag, järnnit, järnfragment, 260 pärlor (31 av ”kalksten” ca 211 av glas), 20-tal 
glasklumpar från försmälta pärlor, brända ben (95 g – människa)
Kommentarer: Notera att det här är en dubbelgrav med 20550:99a som är en skelettgrav, bägge 
ligger i samma lilla röse, vilket är mycket intressant med tanke på skelettet av en man eller pojke i 
99a och den stora mängden pärlor i den här graven – notera också att MIND-beräkning i SHM 
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påtalar att det rör sig om 2 skelett. Høilund-Nielsen föreslår här en väldigt tidig datering, egentligen 
innan Nerman ansett att de fiskhuvudformiga hängena används (se Nerman 1975:40). Det blir 
därmed en grav på gränsen till folkvandringstid, vilket inte varken genom materialet eller den 
korokronologiska postionen är troligt. Den här graven befinner sig i korologin lite avsides i den inte 
fullt utgrävda sektion D och innan det stora klustret av gravar med fiskhuvudformiga hängen som 
finns på Ire-gravfältet. Det är därmed inte osannolikt att graven är tidig, men den ligger på 
betydande avstånd från den folkvandringstida delen av gravfältet och datering bör vara till 600-talet. 
Hängena är av den minsta typen, d. v. s. under 2 cm. Arkeologisk utgrävning av N. Gillgren, E. 
Floderus och C. Claeson 1934

Nr. GG 51 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:130
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975)
Nerman nr. 299
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (Okänd undertyp)
Gravdatering: 600-700 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav i oregelbundet röse
Gravfynd: 1 Ryggknappspänne (VZG fig. 1372), 1 runt genombrutet bronsspänne (VZG fig. 906), 
fragment av genombruten bronsskiva, 7 fragment av fiskhuvudformiga hängen, 1 bronsbrakteat (E), 
1 bronsnål, 8 bronsspiral pärlor och två fragment av dylika, fragment av 2 bronsnycklar, fragment 
av 2 järnnycklar, nitar, fragment av minst två bronsarmringar, fragment av hornkam, fragment av 
järnkniv, fragment av bronskedja, 7 bronsringar och ytterligare bronsfragment, 250 pärlor varav 37 
”kalksten” och resten glasfluss, brända ben (150 g – människa)
Kommentarer: Brandgrav som ligger i ett oregelbundet röse tillsammans med gravarna nr. 126 och 
127, därav inte helt klar kontext men möjligt man-kvinna-? som är begravda i samma hög. 
Gravmaterialet i de andra depositionerna 126: Svärd, spjutspets, sköldhandtag, nit – alla objekt av 
järn, brända ben. 127: Bronsnyckel, fragment av armring (brons), fragment av bronskedja, 
bronsfragment, järnfragment, brända ben, hästtand. Det verkar dock inte osannolikt att 
depositionerna i nr. 127 och nr. 130 är delar av samma uppsättning av artefakter. Däremot är nr. 126 
något helt annat. Graven är tidig i korologin, ligger i sektion E. Graven är av Nerman placerad till 
period VII:3. Bronspärlor tillhör Petrés pärlhorisonter P3 och P4 och talar om en 600-tals datering, 
så datering därmed mellan 600-700, troligen till den äldre delen av perioden. Däremot har Nerman 
placerat nr. 126 till period VII:4, vilket då skulle innebära att vapengraven möjligen är placerad i 
anläggningen vid ett senare tillfälle. Liknar i sin uppsättning GG 50. Arkeologisk undersökning av 
N. Gillgren, E. Floderus och C. Claeson 1934. 

Nr. GG 52 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:133
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Nerman nr. 213
Antal: ca 10 (17 frag.)
Mått: < 2 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012) (KHN S2g1)
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2b, 600-700, (Nerman Period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav i röse
Gravfynd: 1 ryggknappspänne (VZG fig. 844), 1 runt bronsspänne (VZG fig. 875), 3 olika 
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djurhuvudformiga spännen (VZG fig. 821), ringsölja av brons, toppen av bronsnyckel med oden 
och dubbelfågel motiv, 2 bronsnycklar, 17 fragment av kanske 10 fiskhuvudformiga hängen, 
fragment av kedjeplatta av brons (VZG fig. 1021), fragment av bronskedja, nålhuvud av brons, 
fragment av fyra spirallagda bronspärlor, fragment av 4 bronsarmringar, järnnyckel, järnbeslag, 28 
pärlor varav två ”kalksten” + glasklumpar från smälta pärlor, bränt ben
Kommentarer: Ligger i sektion E i korologin, vilket samman med materialet antyder om en 600-
tals datering. Möjligen till den äldre delen av 600-talet. Arkeologisk undersökning av N. Gillgren, 
E. Floderus och C. Claeson 1934.  

Nr. GG 53 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:138
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Nerman nr. 261
Antal: 26(?)
Mått: L. ca 3.1 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1498)
Gravdatering: 650-750 (KHN GOKV2c, 600-700 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp:  Skelettgrav, röse
Gravfynd: 1 Runt spänne av brons (VZG fig. 1413), 2 djurhuvudformiga spännen (VZG fig. 1346 
och 1360), 2 kedjeplattor av brons, 23 (26?) fiskhuvudformiga hängen, 1 ringsölja, 1 genombruten 
bronsskiva, 1 tungformigt hänge (VZG fig. 1490), 1 silformiga hängen (VZG fig. 1488), 1 
skopformigt hänge (VZG fig. 1485), 2 bronsnycklar, 4 bronsarmringar, 1 sländtrissa, 1 järnkniv 
med bronslidebeslag, 1 bronsnål, 106 glasflusspärlor – varav 23 vita i glas och annat material 
(kauri?), 1 bärnstenspärla, människoskelett 
Kommentarer: Antalet fiskhuvudformiga hängen är antingen 23 eller 26 st och kommer från 35 
fragment. Antalet pärlor stämmer inte överens i rapporten och är antagligen något högre. Skelettet 
har enligt järnålderskatalogen inte blivit tillvarataget. Nerman placerar de fiskhuvudformiga 
hängena i period VII:3. Armringarna 6.4 x 4.8 cm, 7.2 x 5 cm, 7.1 x 4.8 cm, 7 x 4.8 cm. Ganska 
komplett uppsättning i den här graven vilket kan indikera på att det är en yngre individ. Bredd på 
armringarna är anmärkningsvärt smal och något liknande GG 21 som är en barngrav. Ligger precis i 
slutet av sektion E i korologin. Det är dock med tanke på storleken för de fiskhuvudformiga 
hängena, pärluppsättningen och att sådana objekt som tungformiga och silformiga hängen finns i 
graven troligt att dateringen här drar mer mot vikingatiden, vilket motsägs något av korologin, 
datering således 650-750. Arkeologisk undersökning av N. Gillgren, E. Floderus och C. Claeson 
1934.  

Nr. GG 54 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:145
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Nerman nr. 301
Antal: ca 20
Mått: L. ca 3 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1497)
Gravdatering: 650-750 (KHN GOKV2c, 600-700), (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav under stenpackning
Gravfynd: 1 Ryggknappspänne (VZG fig. 1371), 2 djurhuvudformiga spännen (VZG fig. 1328), 
fragment av smält ringsölja, 7 bronsbrakteater (E), kedjegarnityr med kedjeplattor av brons med 5 
bronskedjor (VZG fig. 1514), 20-tal fiskhuvudformiga hängen, bronsnål, fragment av bronsarmring, 
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fragment av bronsnyckel, järnnyckel, järnkniv, järnbeslag, spik, 3 pärlor av spirallagd bronstråd, 24 
glassflusspärlor, 1 glasklump, brända ben (24 g – människa)
Kommentarer: Brandgrav under stenpackning som ligger tillsammans med grav 142 som 
innehåller 3 ihopvikta jänsvärd, 3 spelbrickor + fragment av flera brickor, 2 nitar, järnfragment, 
brända ben – troligen en dubbelgrav. I sektion F i korologin, men innehåller också en 
pärluppsättning med 600-tals betoning. Datering ca 650-750. Arkeologisk undersökning av C. 
Claeson, E. Floderus och N. Gillgren 1934

Nr. GG 55 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:146
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Nerman nr. 214
Antal: 3
Mått: L. ca 1.7 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012)
Gravdatering: 600-700  (KHN GOKV2A, 550-600), (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav i jordblandat röse
Gravfynd: 1 Ryggknappsspänne, ringsölja av brons, 1 genombruten bronsskiva, 1 bronsnyckel, 
fragment av bronsnyckel, fragment av bronsbrakteat (E), 3 fiskhuvudformiga hängen (4 fragment), 
järnkniv med beslag, sländtrissa, järnbleck, 39 glaspärlor, klumpar av brända glaspärlor, bränt ben 
(128 g – människa)
Kommentarer: Ligger i sektion F, därmed väldigt osäkert kring den datering Høilund-Nielsen gör, 
ryggknappspänne är också förhållandevis stort så inte direkt av den allra äldsta varianten. 
Dateringen därmed ca 600-700 även om en datering 650-750 kanske mer skulle passa med 
korologin. Arkeologisk utgrävning 1934 av E. Floderus, C. Claeson och N. Gillgren. 

Nr. GG 56 
Ire, Hellvi sn, GF C 8653:78-84
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a), Gaimster (1998) 
Nerman nr. 323
Antal: 2? (10 frag.)
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 650-750 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav i stensättning ca 3 m i diam., brandlagret ca 1.4 m i diam. och 20 cm djupt
Gravfynd: 10 fragment av möjligen 2 fiskhuvudformiga hängen, fragment av kedjeplatta(or), 
fragment av 2 olika bronskedjor, silformigt hänge, ögla till bronsbrakteat (E (se Gaimster 
1998:275)), brända ben   
Kommentarer: Ire grav 154. Upptagen av Thunmark-Nylén (2000a:390) som vikingatid medan av 
Nerman placerad till period VII:3 det vill säga senare delen av 600-talet. Ligger i slutet av sektion F 
i korologin, så datering bör sannolikt göras till omkring 700-talet. Utgrävning av M. Stenberger 
1935

Nr. GG 57 
Ire, Hellvi sn, GF C 10222:1-2 
Litteratur: Stenberger (1962), Thunmark-Nylén (2000a)
Antal: 1 (frag.)
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Mått: L. 1.7 cm (frag.)
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 650-750
Gravtyp: Brandgrav, stensättning 2.75-3.2 m i diam. 
Gravfynd: Fragment av 1 fiskhuvudformigt hänge, 5 små keramikskärvor
Kommentarer: Ire grav 156. Notera här att den här gravläggning har ett lager på ca 50 cm(!) av 
mörk fet jord, men inga ben påträffades där i, därmed är denna rent av tveksam som grav och utgör 
möjligen en deponering som hör samman med en annan gravläggning. Vilket dock motsägs av den 
stora konstruktionen. Ligger i början av sektion G i korologin. Däremot är materialet så sparsamt att 
någon datering annat än genom korologin är möjlig. Datering således ca 650-750 antagligen med en 
betoning på den yngre delen av perioden. Utgrävd av E. Nylén 1945  

Nr. GG 58 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:157
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a),
Nerman nr. 303
Antal: 2
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp) 
Gravdatering: 650-750 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: brandgrav under flat mark
Gravfynd: 1 ryggknappspänne, fragment av bronsarmring, fragment av bronsbrakteat (E), 2 
fiskhuvudformiga hängen (den ena fastrostad vid järnnit), 2 bronsfragment som bildar ett beslag (?), 
järnkniv, järnnyckel, fragment av genombruten bronsskiva, järnlänk, fragment av hornkammen, 
petrifikat (Astylospognia), glasklump från smälta pärlor, brända ben (372 g – människa)
Kommentarer: 2 fiskhuvudformiga hängen från 8 fragment. Ligger i slutet av sektion F i 
korologin, av Nerman placerad till period VII:3, datering således ca 650-750. Arkeologisk 
utgrävning av E. Floderus, N. Gillgren, C. Claeson 1934. 

Nr. GG 59
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:159
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a), Høilund-Nielsen 
(1999), Gaimster (1998) 
Nerman nr. 262
Antal: 27
Mått: L. ca 3.1 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1498)
Gravdatering: 700-800 (KHN GOKV2c, 600-700), (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Skelettgrav under stenpackning ej synlig ovan mark, rund kistkonstruktion 1.3 m i diam., 
ca 25 cm djup, kranium återfunnit i N (därmed trolig orientering N-S)
Gravfynd: 1 Ryggknappspänne med granatininläggen delvis bevarade (VZG fig. 1364), 1 
djurhuvudformigt spänne (VZG fig. 1339), ringsölja av brons, 1 genombruten bronsskiva 
(triskelemotiv), 2 kedjeplattor med 5 tillhörande kedjor i förgylld brons (VZG fig. 1515), 3 
bronsbrakteater (E, två förgyllda (se Gaimster 1998:275)) , 27 fiskhuvudformiga hängen, 4 
bronsnycklar, 5 bronsarmbyglar (6.4-6.7 cm i diam.), bronspincett, tungformigt hänge (VZG fig. 
1491), skopformat hänge (VZG fig. 1486), 6 järnlänkar till kedja, fragment av kniv med 
bronsbeslagen skida, fragment av hornkam, 122 pärlor varav 49 ”kalksten” (kaurisnäckor (se 
Thunmark-Nylén 2000a:391), petrifikat, människoskelett  
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Kommentarer: Notera här att skelett var i ”in Uordnung” (Thunmark-Nylén 2000a:392), med 
kranierester i norra delen av kistkonstruktionen. Armbyglarnas diameter är 6.4-6.7 cm vilket får ses 
som ganska smått, men inte tillräckligt smått för att säkerhet kunna ha någon betydelse för 
förståelse av individens ålder. Det här är antagligen en grav för en yngre individ med tanke på 
armbyglarna, den stora gravuppsättningen, men i synnerhet på grund av det stora antalet ”vita” 
pärlor. 14C-analys från ryggknappspännet gav de något märkliga resultaten 897-1082 eller 795-1164 
(Thunmark-Nylén 1995b:603), vilket går helt på tvärs med den såväl korologiska (i slutet av sektion 
F) som artefkatsbaserade dateringen. Det är troligt också med tanke på typen av fiskhuvudformiga 
hängen att denna grav bör ligga i perioden ca 700-800, av Thunmark-Nylén föreslagen som ca 775 
(Ibid. s. 600ff). Det är möjligt att graven består av väl ärvda artefakter och också placerats väldigt 
tidigt i korologin, men ändå inte så pass att resultatet från 14C-provet blir logiskt. För att 14C 
verkligen ska kunna användas i det här fallet bör det göras komplemterande prov som kan befästa 
resultatet vilket i det här fallet inte skett (se vidare kap 3.1.5). Arkeologisk utgrävning av C. 
Claeson, N. Gillgren och E. Floderus 1934. 

Nr. GG 60 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:166
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a)
Nerman nr. 434
Antal: 1
Mått: L. ca 3.6 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1912) 
Gravdatering: 600-900 (typologisk revidering 700-800 alt. 750-850) (Nerman period VII:5, 750-
800)
Gravtyp: Brandgrav, mindre stenpackning (ej synlig ovan mark), brandlager 0.8 x 1 m och ca 20 
cm tjockt, bestående av brända ben och mörk jord. 
Gravfynd: 1 fiskhuvudformigt hänge, brända ben (391 g – människa, djur)
Kommentarer: 1 skadat fiskhuvudformigt hänge är inte mycket att datera på. Platsen i korologin 
skulle kunne innebära en datering omkring 650-750, men både Nerman och Thunmark-Nylén 
(2000a:392) verkar mer vara inne på övergången mellan vendel- och vikingatid. Datering kan 
således här inte göras närmare än 600-900. Av det fiskhuvudformiga hängets typologisk indelning 
till typ A1b ca 700-850, således antagligen till perioden 700-800. Arkeologisk utgrävning av N. 
Gillgren, C. Claeson och E. Floderus 1934

Nr. GG 61 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:170
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (1995a, 2000a), Gaimster 
(1998), Carlsson, A. (1983)
Nerman nr. 372
Antal: ca 10 (?)
Mått: L. ca 3.5 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1910)
Gravdatering: 700-800 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav under kalkstensplatta, brandlager i en 25 cm djup och 0.5 m i diam. stor grav. 
Brandlager bestående av svart jord, bränt ben och artefakter.
Gravfynd: Fragment av djurhuvudformigt spänne (vendeltyp (?)), hängsmycke av brons, 2 
bronsbrakteater (E (se Gaimster 1998:276)), fragment av 2 bronsarmringar, fragment av 
bronsföremål, järnkniv, 20-30 fragment av fiskhuvudformiga hängen, järnlänk till kedja, fragment 
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av hornkam, 1 sländtrissa av kalksten, 7 glaspärlor, 1 ”kalkstens” pärla, brända ben
Kommentarer: Fiskhuvudformiga hängen utgörs av mellan 20 och 30 fragment oklart över antalet 
hängen dessa utgör – enligt Nerman ca 10 (ca 20 enligt Thunmark-Nylén (2000a:393)) och 
tillhörande period VII:4. Inventariebilaga omnämner ett tjugotal fragment. De djurhuvudformiga 
spännet är enligt Thunmark-Nylén (2000a:393) liknande Carlssons typ 1 (se Carlsson, A. 
1983:40ff) , därmed ca 725-800 (Ibid.:73), men det är osäkert att dra slutsats på fragmentet, 
avbildning i inventariebilaga ger inget som helst belägg för Thunmark-Nyléns tolkning. Graven 
ligger i mitten av sektion G. Dateringen bör därmed vara 700-talet kanske till och med den senare 
delen av 700-talet. Arkeologisk undersökning av E. Floderus, C. Claeson och N. Gillgren 1934. 
Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 163)

Nr. GG 62 
Ire, Hellvi sn, GF C 9322:10-16
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a, 2006b) 
Nerman nr. 453
Antal: 1
Mått: L. ca 3.2 cm
Typ: A1b (VZG fig. 2243)
Gravdatering: 750-850 (Nerman period VII:5, 750-800)
Gravtyp: Brandgrav i stensättning 2.8 m x 3.4 m i diam., brandlagret under en större kalksten i 
mitten av graven, brandlagret ca 0.4 m i diam., ca 10 cm djupt
Gravfynd: Fragment av 1 ryggknappspänne, fragment av 1 fiskhuvudformigt hänge, järnkniv, 1 
järnbeslag, 1 järnten, brända ben 
Kommentarer: Ire grav 173B. Ligger i den sista delen av klustret, i början av område 2 (se 
Thunmark-Nylén 2006b:600ff) i vikingatids kronologi, det vill säga slutet av sektion G. Det är 
därmed med tanke på att Nermans period VII:5 egentligen till stora delar borde vara placerad på 
800-talet, troligt att dateringen här ska vara 750-850 och då möjligen någonstans i mitten, men lite 
för lite att gå för att kunna göra en sådan begränsning. Arkeologisk utgrävning under ledning av 
Mårten Stenberger 1941.  

Nr. GG 63 
Ire, Hellvi sn, GF C 10221 – grav 174C
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975)
Nerman nr. 398
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp) 
Gravdatering: 700-800 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav 
Gravfynd: 1 ryggknappspänne fragment, 1 ”Runde durchbrochene scheiben” , 1 silformgit hänge 
(VZG fig. 1899), fragment av bronskedja, fragment av fiskhuvudformigt hänge(n), 1 järnkniv, nit, 
bronsfragment, järnnit, järnfragment, 8 pärlor
Kommentarer: Ire grav 174C. Uppgifterna från Nerman (1975:138). Objekten är daterade till 
Nermans period VII:4. Är placerad i vikingatidsområdet i korologin, liknande det för GG 62 (fast 
här inne i början av sektion H), men inte upptagen av Thunmark-Nylén, så därmed trolig datering 
mellan 700-800. Arkeologisk utgrävning under ledning av Mårten Stenberger 1941.   
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Nr. GG 64 
Ire, Hellvi sn, GF C 10221:12-19
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a)
Nerman nr. 393
Antal: 1
Mått: L. frag. ca 1.6 cm 
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 750-850 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav i stensättning, ca 1.8 x 2.2 m i diam., brandlagret ca 80 cm i diam, och 20 cm 
djupt, mörk jord innehållande brända ben och artefakter.
Gravfynd: Fragment av 1 ryggknappspänne, 1 glaspärla, 1 benpärla, 1 fragmentariskt 
fiskhuvudformigt hänge, 5 fragment av 1 bronskedja (VZG fig. 1927), 1 fragment av 
knivslidebeslag, kamfragment, 1 järnnyckel, brända ben
Kommentarer: Ire grav 174D. Inte mycket att gå på men ligger inom vikingatidsområdet i 
korologin, tillhör sektion H. Antagligen datering till Senvendeltid/ tidig vikingatid, därmed ca 750-
850, troligen med betoning mot den yngre delen. Utgrävning av M. Stenberger 1943   

Nr. GG 65 
Ire, Hellvi sn, GF C 10221:20-31
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a), Høilund-Nielsen 
(1999) 
Nerman nr. 460
Antal: ca 10-12
Mått: L. ca 3.8 cm 
Typ: A1b (VZG fig. 2243)
Gravdatering: 750-850 (KHN GOKV3a, 700-750), (Nerman period VII:5, 750-800)
Gravtyp: Barndgrav i stensättning, ca 3.7 m i diam., brandlager ca 50 cm i diam., i kistliknande 
konstruktion 
Gravfynd: Fragment av 1 ryggknappspänne, 1 dräktnål av brons, 1 pärlspridare, mer än 10 
glaspärlor, 1 pärla av ben, 1 hel och ett stort antal mer eller mindre fullständiga fiskhuvudformiga 
hängen (10-12), 3 fragmentariska bronsbrakteater (E), 5 fragment av två olika bronskedjor (VZG 
fig. 2253-54), 1 runt bronshänge (VZG fig. 2236), 2 fragment av av 2 bronstenar, kamfragment, 
bränd ben    
Kommentarer: Ire grav 174E. Enligt Nerman tillhör fiskhuvudformiga hängen period VII:5 och 
ska vara ca 17 st men efter genomgång av fyndmaterialet så får denna siffra ses som överdriven, det 
rör sig om på sin höjd om 12 hängen, varav ett är intakt, de resterande är kraftigt fragmenterade och 
endast en botten kunde återfinnas. Alla hängen är dock relativt lika och kan mycket väl ha 
tillverkats vid samma tillfälle. Ligger i korologin i närheten av GG 64 (övergången mellan sektion 
G och H), så troligen mer vikingatid än vendeltid, datering således 750-850. Troligen återfinns delar 
av materialet i annan deponering. Utgrävning av M. Stenberger 1943.   

Nr. GG 66 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:178
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975)
Nerman nr. 435
Antal: 1
Mått: L. 4.3 cm
Typ: A1c (VZG fig. 2242)
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Gravdatering: 750-850 (Nerman period VII:5, 750-850)
Gravtyp: brandgrav under 0.3 m hög stenpackning inte synlig ovan jord. Brandlagret 2.3 x 3 m, ca 
5 cm tjockt bestående av mörk fet jord, brända ben och artefakter 
Gravfynd: 1 pincett av järn med järnring, 1 fiskhuvudformigt hänge, spjutspets av järn, 2 
järnknivar, järnfragment och brända ben
Kommentarer: Mycket besynnerlig grav, som innehåller såväl manliga som kvinnliga artefakter, 
det kan således röra sig om en dubbelgrav brandlagret är väldigt stort vilket kan härröra från två 
kremeringar. Enligt Nerman fiskhuvudformigt hänge tillhörande period VII:5. Hänget är stort i 
jämförelse med hängen från början av 800-talet. Befinner sig i slutet av fas 1 av vikingatids delen 
av Ire-gravfältet som också inkluderar slutet av vendeltiden (sektion G). Dateringen bör här således 
ligga ca 750-850. Antagligen med en betoning mot den yngre delen av perioden. Arkeologisk 
undersökning av E. Floderus, N. Gillgren och C. Claeson 1934

Nr. GG 67 
Ire, Hellvi sn, GF C 9322:41-54
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (1995, 2000a), Høilund-
Nielsen (1999) , Melander (2013), Carlsson, A. (1983), Thedéen (2011)
Nerman nr. 341, Melander nr. 42
Antal: 24
Mått: L. 3.5-3.6 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1910)
Gravdatering: 750-850 (KHN GOKV3a, 700-750), (Nerman period VII:4, 700-750), (Melander 
775-850) 
Gravtyp: Skelettgrav i stenläggning, skelett orienterat NO-SV (möjligen ONO-VSV) (liggandes på 
sida)
Gravfynd: 2 djurhuvudformiga spännen (typ 1.2, ca 725-800 (Carlsson, A. 1983:73 och 192), 
Dosformigt spänne (vendeltidstyp (hybrid mellan runt spänne och dosformigt spänne), starkt sliten 
(Thunmark-Nylén 2000a:397)), 225 pärlor (1 bärnsten, 16 guld- eller silverfolierade glas, 142 glas, 
64 kalksten) 24 fiskhuvudformiga hängen, 2 pärlspridare, 1 dräktnålshuvud, järnnyckel, 3 små 
genombrutna band, kniv
Kommentarer: Ire grav 182B. Placerad i korologin i närhet av GG 64 och GG 65, i början av 
sektion H. Fler av objekten har antagligen används likt det dosformiga spännet under lång period 
vilket gör att Nermans och Høilund-Nielsens dateringar efter artefakter inte fungerar fullt ut i detta 
fall. Gravläggningen har troligen skett mellan år 775 och år 850 (se Melander 2013:81). Datering 
därmed 750-850 med en betoning mot den senare halvan av perioden. Osteologiskt bedömd som 
barn 10 år (se Thedéen 2011:142f). Notera också att gravschaktet har  - för det lilla skelettet – de 
väl tilltagna måtten 200 x 65 cm. N om anläggningen återfinns också en nergrävning ca 1.4 m i 
diam., 0.5 m djup, men inte innehållande annat än eldpåverkad sten och kol. Arkeologisk 
undersökning utförd av Mårten Stenberger 1941. Avbildad i Thunmark-Nylén (1995b:abb. 179). 
Utställd på Gotlands fornsal

Nr. GG 68 
Ire, Hellvi sn, SHM 22917:183A
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a, 2006a)
Nerman nr. 396
Antal: 8?
Mått: L. 3.8 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1912)
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Gravdatering: 750-850 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav, jordblandat röse diam. 4.5 m med kantkedja av kalkstenshällar och med en 
liten kista 1.15 x 0.65 m av kalkstenshällar i mitten. Kistan Orienterad NNV-SSO med en trekantig 
häll över den norra delen
Gravfynd: 3 bronsnycklar, fragment av 2 bronsarmbyglar (fragment), 7 bronsbrakteater (E), 8 
fiskhuvudformiga hängen, fragment av smält brons, järnkniv med slidbeslag av brons, 1 benpärla, 
brända ben 
Kommentarer: Består av två gravlager, ett övre med människoskelett och ett undre där 
brandgraven ligger. 1125 g ben finns i de båda anläggningarna, ben tillhör 1 kremerad vuxen individ 
och 1 juvenilt skelett, samt hund. Notera att uppsättningen inte är speciellt intakt, men består av 
flera hängen, nycklar och brakteater men saknar pärlor och spännen. Det kan därför vara tal om en 
deponering där delar av materialet återfinns annorstädes. Ligger i korologin i början sektion H, det 
vill säga övergångsperioden mellan vendel- och vikingatiden- Nycklarna är av vendeltyp medan 
armringarna hör till en period inkluderande senare delen av vendeltiden fram till början av 900-talet 
(se Thunmark-Nylén 20006a:177 och 2000a:397). Dateringen bör därför vara omkring 750-850. 
Arkeologisk utgrävning 1942 under ledning av Mårten Stenberger. 

Nr. GG 69  
Ire, Hellvi sn, GF C 9322:60-65
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a)
Antal: 5
Mått: L. ca 3.7 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1917)
Gravdatering: 750-850 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav i stensättning 4.5 m i diam., inre konstruktion 1.5 m x 1.9 m i diam., 9 cm 
djupt brandlager
Gravfynd: 1 fragmentarisk ryggknappspänne, liten bronssölja, 5 deformerade fiskhuvudformiga 
hängen, fragment av 1 pärlspridare, kamfragment, brända ben 
Kommentarer: Ire grav 183C. Inte mycket att gå när det kommer till fyndmaterialet, av Nerman 
placerad i period VII:4. Graven befinner sig i slutet av klustret i korologin inom sektion H i 
vikingatidsområdet, men materialet i sig är mer av vendeltidskaraktär. Datering således 750-850. 
Arkeologisk utgrävning under ledning av Mårten Stenberger 1941.  Avbildad i Thunmark-Nylén 
(1995a: abb. 178).

Nr. GG 70 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:186 
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (1995a, 2000a), Høilund-
Nielsen (1999) 
Antal: 2
Mått: L. ca 3.8 cm
Typ: A1c (troligen VZG fig. 2242)
Gravdatering: 750-850 (KHN GOKV3a, 700-750), (Nerman period VII:5, 750-800) (detta gäller 
GG 71 – troligen denna också)
Gravtyp: Brandgrav under kalkstenspackning ca 0.3 m hög, brandlagret ca 1 m i diam., 10 cm 
tjockt
Gravfynd: 1 tungformigt hänge, 1 skopformigt hänge, 1 silformigt hänge, 2 fiskhuvudformiga 
hängen, 2 järnknivar, 3 fragment av järnkniv(ar), järnbetsel, brända ben
Kommentarer: Det förekommer en hel del problem kring gravläggningarna 186 och 186a, då i 
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första hand kring den andra 186a. Det finns inget i den här uppsättningen som talar om något annat 
än bara delar av uppsättning. Dessutom vittnar flertalet knivar och järnbetslet om att det kan röra sg 
om depositioner från flera olika individer. Ligger i slutet av krologin, i början av sektion H och med 
tanke på att hängestyperna är sådana som förekommer under tidig vikingatid så får dateringen ses 
som ca 750-850. Se också GG 71. Arkeologisk undersökning av E. Floderus, N. Gillgren och C. 
Claeson 1934. Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 186).

Nr. GG 71 
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:186a
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (1995a, 2000a), Høilund-
Nielsen (1999) 
Nerman nr. 438
Antal: 1 + frag.
Mått: L. ca 3.8 cm
Typ: A1c (VZG fig. 2242) 
Gravdatering: 750-850 (KHN GOKV3a, 700-750) (Nerman period VII:5, 750-850)
Gravtyp: brandgrav
Gravfynd: Bronsnål (med ringkors huvud), 1 fiskhuvudformigt hänge (1 helt och tiotal fragment), 
bronsring, spjutspets av järn, järnkniv, pilspets, brända ben
Kommentarer: Det råder viss osäkerhet kring hur den här anläggningen ska förstås. Enligt SHM:s 
inventariebilaga så hör anläggningen samman med grav 186 (GG 70), men i fältrapporteringen 
placeras den istället i anslutning till grav 180 (se Thunmark-Nylén 2000a:398f). Både grav 186 och 
grav 180 ligger i närheten av varandra i korologin, så anläggningarna är alla relativt samtida. 
Problemet är att ingen av anläggningarna kan sägas innehålla uppsättningar som utesluter att det 
alla skulle kunna vara del av samma gravläggning, samtidigt innehåller alla minst en kniv vilket 
troligen gör det mer sannolikt att de två olika deponeringarna på 186 samt de två på 180 också 
skulle kunna utgöra depositioner från kanske 4-6 olika gravläggningar. Det som däremot bör 
poängteras är att längden på de fiskhuvudformiga hängen som återfunnits i 186 (GG 70) och 186a 
är identiska, vilket skulle kunna innebära ett samband mer närstående än bara till samma epok. 
Datering till slutet av vendeltiden början av vikingatiden. Arkeologisk utgrävning av E. Floderus, C. 
Claeson och N. Gillgren 1934. Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 172).

Nr. GG 72 
Ire, Hellvi sn, GF C 9285:2-6
Litteratur: Stenberger (1962), Thunmark-Nylén (2000a)
Antal: 1
Mått: ? (”ziemlich großen” (Thunmark-Nylén 2000a:401))
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 700-900
Gravtyp: Brandgrav i stensättning 4 m i diam., brandlagret 5-10 cm djupt och 1.4 m x 2.3 m stort.
Gravfynd: 13 sammansmälta glaspärlor, 1 benpärla, 2 fragment av 1 fiskhuvudformigt hänge, 
obrända och brända ben, kol
Kommentarer: Ire grav 206. Det rör sig om 2 fragment av fiskhuvudformigt hänge, varav 1 är en 
del av botten. Typ kan inte bestämmas ifrån fragmenten men bottenfragment är jämförbart med 
bottenfragment från GG 65 varpå A1b är trolig, den sena placeringen i korologin (i början av 
sektion H) är således intressant. För datering finns det inte mycket att gå på, men graven ligger 
väldigt sent i korologin (i början av sektion H), så pass sent att man kan fundera på om den utgör en 
anomali. Troligen vikingatid men egentligen alldeles för lite att gå på för att göra någon adekvat 
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bedömning. Utgrävd av Blomberg 1941.

Nr. GG 73 
Ire, Hellvi sn, GF C 9322:165-176, grav 218A
Litteratur: Stenberger (1962), Thunmark-Nylén (1983a, 1995a, 2000a, 2006b), Høilund-Nielsen 
(1999), Melander (2013), Carlsson, A. (1983),  
Melander nr. 39
Antal: 24
Mått: L. 3.6-4 cm
Typ: A1b 
Gravdatering: 800-900 (Melander, 850-900)
Gravtyp: Skelettgrav i stenläggning under flat mark (placerad mellan två stensättningar), 
kistkonstruktion ca 0.5 x 1.3 m, skelettet orienterat N-S
Gravfynd: 2 djurhuvudformiga spännen (typ 3.3, ca 800-900 (Carlsson, A. 1983:73 och 191)), 1 
dosformigt spänne (typ D 14, ca 850-900 (Thunmark-Nylén 1983a: 102 och 141)), 218 pärlor (1 
bärnsten, 111 kaurisnäcka, 105 glas, 1 guldfolierat glas), 24 fiskhuvudformiga hängen, 2 
pärlspridare, 2 dräktnålar, 1 dräktnålshuvud, 1 bronsnyckel, redskapssölja med 2 kedjor, kniv med 
slidbeslag, 2 sländtrissor (1 bärnsten, 1 kalksten), textilfragment
Kommentarer: Hängen är starkt nerslitna (Thunmark-Nylén 2000a:406) vilket innebär att de 
antagligen varit i bruk ett tag innan de hamnade i den här gravläggningen. Hängena har burits som 
en U-formad krage inneslutande pärluppsättningen. Osteologiskt bedömd som barn 7 år (se 
Thunmark-Nylén 2006b:429). Daterad till 850-900 (se Melander 2013:80), vilket får ses som 
sannolikt. Graven innehåller artefakter av tidig vikingatidskaraktär och är orienterad efter den äldre 
modellen med huvudet i N, hängenas slitage innebär också att dateringen troligen bör ligga på den 
andra halvan av 800-talet. Gravens position i korologin är också sen (i början av sektion I), den 
sydligaste av de riktiga gravläggningarna med fiskhuvudformiga hängen (bortsett från GG 74). 
Vilket gör att den flicka som gravlagts i den här graven med största sannolikhet är den sista person 
som begravts med fiskhuvudformiga hängen på Ire-gravfältet, något som antagligen skett i slutet av 
800-talet. Arkeologisk utgrävning under ledning av Mårten Stenberger 1941. Avbildad i Thunmark-
Nylén (1995a: abb. 192A-b).

Nr. GG 74 
Ire, Hellvi sn, GF C 9285:63-72, grav 233
Litteratur: Stenberger (1962), Thunmark-Nylén (2000a, 2006a-b), Tempel (1969)
Antal: frag.
Mått: -
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 950-1100
Gravtyp: Skelettgrav i stensättning 4.5-5.5 m i diam., gravklot på toppen av stenhögen, centralt 
under stenläggningen, under två större kalkstensplattor återfanns skelettet orienterat S-N  
Gravfynd: 1 ringspänne (typ 4, ca 1000-1200 (Thunmark-Nylén 2000a:185, 2006a:109)), fragment 
av 1 fiskhuvudformigt hänge, 1 bronsspiral, 9 pärlor (6 glas, 2 bärnsten, 1 brons), 2 svinbetar, 3 
järnfragment (kniv), fragment av 2 olika kammar (900-tals datering (Tempel 1969:161ff nr. 851)), 
skelettrester   
Kommentarer: Ire grav 233. Bara en liten remsa av hänget ligger i graven. Mer intressant är att 
den begravde är en liten pojke på 3-4 år. Såväl pärlantalet som gravklot brukar annars vara tecken 
på kvinnligt genus i gravkontexter, vilket gör det hela något märkligt. Med tanke på gravens väldigt 
sena placering i korologin (början av sektion J), antagligen i ett områden omkring slutet av 900-talet 
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och början av 1000-talet så är det inget som här så säger att det skulle vara tal om en äldre förstörd 
gravläggning i botten. Det verkar mer som om barnet fått med sig enstaka artefakter som amuletter 
och att dessa avviker från deras ursprunglig funktion. Ingen liknande gravläggning återfinns i 
materialet. Utgrävning 1941 Atterman.  

Nr. GG 75 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:291
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999), Gaimster (1998) 
Nerman nr. 307
Antal: ? (16 frag.)
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2c, 600-700), (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav, stensättning under flat mark
Gravfynd: Fragment av ryggknappsspänne, kedjeplatta av brons (VZG fig. 1509), fragment av 2 
bronsarmringar, 16 fragment av fiskhuvudformiga hängen, fragment från ca 8 bronsbrakteater (E, 
(se Gaimster 1998:276)), ett smält bronsföremål (möjligen ringsölja), bronsnit, bronsfragment, 
järnkniv, sländtrissa och fragment av ytterligare en sländtrissa, ca 15 glasflusspärlor (brandskadade) 
och ytterligare fragment av glaspärlor, bränt ben (171 g – människa)  
Kommentarer: Svårbedömd grav med tanke på det fragmentariska materialet. Ligger väldigt långt 
ifrån klustret i korologin, redan i sektion B och skulle därmed kunna antyda om en väldigt tidig 
datering, detta motsägs dock av armringarna och kedjeplattan som ingår i Nermans period VII:3. 
Antagligen är detta en grav som anlagts i ett område med äldre gravläggningar. Datering till 
perioden 600-700. Arkeologisk undersökning under ledning av N. Gillgren 1934

Nr. GG 76 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:307
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Nerman nr. 218
Antal: 1 (?)
Mått: < 2 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012) (KHN S2g1)
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2a, 550-600), (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav i stensättning 
Gravfynd: fragment av ryggknappspänne, 3 djurhuvudformiga spännen (VZG fig. 823 (1), fig. 827 
(2)), 2 bronsringar länkade vid varandra, bronsnål, 3 järnnitar, bronsfragment, järnfragment, 
järnkniv, kamfragment, fragment av glasbägare, omkring 105 glasflusspärlor, 8 kalkstenspärlor, 
brända (47 g – människa, hund, 6 björnfalanger) och obrända ben
Kommentarer: Enligt Nerman rör det sig om i alla fall om fragment av ett fiskhuvudformigt hänge 
av minsta typen (VZG fig. 1012), men det anges inte i inventariebilagan, där istället det talas om ca 
20 försmälta bronsfragment, antalet således svåruppskattat. Graven ligger tidigt i korologin (i 
sektion C), mellan GG 75 och klustret. Det skulle kunna vara en indikation på en grav med möjlig 
datering till 500-talet. Däremot verkar början av 600-talet mer troligt i förhållande till artefakterna. 
Arkeologisk utgrävning under ledning av N. Gillgren 1934

Nr. GG 77 
Ire, Hellvi sn, SHM 20836:329
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Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Gaimster (1998)
Nerman nr. 375
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 600-700 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav under flat mark
Gravfynd: 7 fragment av fiskhuvudformiga hängen, fragment av bronsbrakteater (E (se Gaimster 
1998:276)), järnfragment, brända ben (278 g – människa)
Kommentarer: Skralt med grejer i den här graven vilket gör dateringen svår. Det är också väldigt 
oklart vad det är Nerman har gjort sin datering på, några fragment av fiskhuvudformiga hängen och 
brakteater är knappast tillförlitligt i detta fall. Graven ligger precis i början av klustret i korologin (i 
sektion E) så därmed är perioden ca 600-700 trolig, men någon mer definition än så är inte möjlig. 
Arkeologisk utgrävning under ledning av N. Gillgren 1934. 

Nr. GG 78 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:335
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Gaimster (1998)
Nerman nr. 313
Antal: ca 2
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 600-700 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav under flat mark 
Gravfynd: Fragment av bronskedjor, fiskhuvudformigt hänge (6 fragment) och bronsbrakteater (E 
(se Gaimster 1998:276)), bronsfragment, järnfragment, 12 glasflusspärlor, brända ben (223 g – 
människa)
Kommentarer: Enligt Nerman (1975:126) återfinns också fragment av 1 djurhuvudformigt spänne, 
detta nämns dock inte i inventariebilagan. Ligger i klustret, vid övergången mellan sektion E och F 
och någon annan datering än ca 600-700 är inte trolig (möjligen med en betoning mot den yngre 
delen av perioden). Arkeologisk utgrävning under ledning av N. Gillgren 1934

Nr. GG 79 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:336
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975)
Nerman nr. 314
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 600-700 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav under flat mark 
Gravfynd: 1 bronsnål, fragment av fiskhuvudformigt hänge och bronsnyckel, järnkniv, järnnyckel, 
fragment av brons, järn och benkam, sländtrissa av ben, 20-tal glasflusspärlor, 
Kommentarer: Sparsamt material också här. Ligger i början av sektion F och inget som antyder 
om något annat än en datering till ca 600-700 (möjligen med betoning på den yngre delen av 
perioden). Arkeologisk undersökning under ledning av N. Gillgren 1934
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Nr. GG 80 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:338
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Nerman nr. 315
Antal: 4
Mått: L. ca 2 cm 
Typ: A1a (VZG fig. 1493)
Gravdatering: 600-700  (KHN GOKV2a, 550-600), (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav under flat mark
Gravfynd: 1 ryggknappsspänne, 1 djurhuvudformigt spänne (VZG fig. 1327), fragment av brons 
ringsölja, fragment av genombruten bronsskiva, fragment av minst 3 bronsarmringar, fragment av 
omkring 4 fiskhuvudformiga hängen, brakteatfragment, fragment av 2 bronsnycklar, järnsölja, 
järnkniv, järnnål, bronsfragment, järnnyckel, halv spiralpärla av brons, 3 S-formiga järnlänkar, 2 
spikar, järnnit, järnfragment, sländtrissa, fragment av hornkam, ca 110 glasflusspärlor, ca 10 
”kalkstens” pärlor, brända ben (156 g – människa, hund + obrända av får/get)
Kommentarer: Stor uppsättning av artefakter. Ligger i klustret i slutet av sektion E. Høilund-
Nielsen datering är något för tidig, dateringen bör inte göras tidigare än ca 600-700, vilket kan 
styrkas dels genom den korologiska positionen men också genom förekomsten av spiralpärla av 
brons. Arkeologisk utgrävning under ledning av N. Gillgren 1934. 

Nr. GG 81 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:344
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999) 
Nerman nr. 317
Antal: 1
Mått: L. ca 2.4 cm (frag.)
Typ: A1a (VZG fig. 1493)
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2c, 600-700), (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav under flat mark 
Gravfynd: Fragment av ryggknappspänne, 1 djurhuvudformigt spänne (avbildning i 
inventariebilaga liknande VZG fig. 811), 1 ringsölja av brons, kedjeplattor av brons (VZG fig. 
1508), 2 bronsbrakteater (E (Gaimster 1998:276)), fragment av bronsbrakteater (E (Ibid.)), 1 
fiskhuvudformigt hänge, fragment av bronsnyckel, bronsarmring, 1 bronspincett, fragment av 
järnföremål med ögla (dräktnål?), spik, 2 järnbeslag, järnfragment, 1 glasflusspärla, bränt ben (131 
g – människa + obränt nöt)
Kommentarer: I sektion F av korologin, artefakter i huvudsak till Nermans period VII:3 men det 
djurhuvudformiga hänget tillhör period VII:2. Inget som tyder på någon avvikelse från en datering 
600-700, däremot bör tyngdpunkten läggas vid den yngre delen av tidsramen. Arkeologisk 
utgrävning under ledning av N. Gillgren 1934. 

Nr. GG 82 
Ire, Hellvi sn. SHM 20826:345
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a), Gaimster (1998)
Nerman nr. 318
Antal: 2 (3)
Mått: ?
Typ: A1a (VZG fig. 1493)
Gravdatering: 650-750 (Nerman period VII:3, 650-700)
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Gravtyp: Brandgrav under stenpackning ca 0.3 m hög ej synlig ovan mark, brandlager i ett ca 20 
cm tjock grusblandat lager 
Gravfynd: Bronsbrakteat, fragment av ytterligare minst 2 bronsbrakteater (alla E (se Gaimster 
1998:276), 1 liten bronsarmring (”avsedd för ett barn”), 2-3 fiskhuvudformiga hängen (7 fragment), 
brända ben 
Kommentarer: Det rör sig om 7 fragment av 2-3 hängen. Mycket intressant här med armringen 
som i inventariebilaga betecknas som ”avsedd för ett barn”. Det är därmed möjligt att det här rör sig 
om en barngrav. Ligger i klustret i sektion F. Troligt att det rör sig om den senare delen av 600-talet 
eller början av 700-talet. Arkeologisk utgrävning under ledning av N. Gillgren 1934. 

Nr. GG 83 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:348
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a), Gaimster (1998), 
Tempel (1969)
Nerman nr. 320
Antal: 7-8
Mått: L. 2.9 cm
Typ: A (A1a ?)
Gravdatering: 650-750 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav under stenpackning 0.4 m hög ej synlig ovan mark, brandlagret ca 20 cm 
tjockt 
Gravfynd: 1 ryggknappsspänne (VZG fig. 1370), fragment av brons kedjeplatta (typ 1, vendeltida 
(Thunmark-Nylén 2000a:421), liknande VZG fig. 1933) och bronskedjor, fragment av 
bronsbrakteat (E (Gaimster 1998:276)), 1 järnkniv, 1 sländtrissa av ben, 4-5 glasflusspärlor, 
fragment av hornkam, brända ben (323 g – människa)
Kommentarer: Sammanlagt 13 fragment av 7-8 hängen. Objekt tillhörande Nermans period VII:3-
4. Placeringen i korologin i sektion F. Det gör att datering för perioden 650-750 är trolig. 
Kamfragment är daterad till 600-tal (se Tempel 1969:161ff). Arkeologisk undersökning under 
ledning av N. Gillgren 1934.

Nr. GG 84 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:350
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a), Gaimster (1998)
Nerman nr. 442
Antal: 1-2
Mått: L. 3.2 cm
Typ: A1b 
Gravdatering: 700-800 (Nerman period VII:5, 750-800)
Gravtyp: Brandgrav under flat mark, brandlagret ca 20 cm tjockt, blandat mellan grus och svart 
jord 
Gravfynd: Fragment av kedjeplatta (VZG fig. 2244), fragment av bronsbrakteat (E Gaimster 
1998:276)), 2 fragment av 1-2 fiskhuvudformiga hängen, 1 bronsnål, brända ben
Kommentarer: I korologin är graven placerad i början av sektion G. Hänget är också ganska stort, 
vilket gör att graven antagligen ligger på gränsen till vikingatid. Datering således ca 700-800 
(möjligen 750-850). Arkeologisk undersökning under ledning av N. Gillgren 1934
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Nr. GG 85 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:356
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a), Gaimster (1998)
Nerman nr. 384
Antal: ca 9
Mått: L. 3.3 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1907)
Gravdatering: 700-800 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav under 0.3 hög stenpackning, ej synlig ovan mark. Brandlagret i en 15 cm djup 
och 65 cm i diam. stor grop. Fyllningen blandning mellan svart jord och grus  
Gravfynd: 9 hela och 7 fragment av fiskhuvudformiga hängen, fragment av 1 ryggknappspänne 
(VZG fig. 1804), fragment av bronsbrakteater (E (Gaimster 1998:276)), fragment av bronskedja, 
bronsfragment, järnfragment, järn kniv, järnnit, brända ben, fragment av järnkedja
Kommentarer: Hängena har utgjort en krage. Vilket gör avsaknaden av pärlor anmärkningsvärd. 
Placeringen i korologin är på gränsen till sektion G. Artefakter talar om senare delen av 
vendeltiden, datering således ca 700-800. Arkeologisk utgrävning under ledning av N. Gillgren 
1934. 

Nr. GG 86 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:360
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (1995a, 2000a), Gaimster 
(1998)
Nerman nr. 386
Antal: ca 5-8
Mått: L. ca 3.4 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1912)
Gravdatering: 700-800 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav under stenpackning ca 0.3 m hög, ej synlig ovan mark. Brandlagret 
grusblandat i en 15 cm djup och 45 cm i diam. stor grop 
Gravfynd: Fragment av 5-8 fiskhuvudformiga hängen, fragment av 1 ryggknappspänne, fragment 
av minst 4 bronsbrakteater (E (Gaimster 1998:276)), fragment av bronskedjor, bronsfragment, ca 8 
försmälta glaspärlor, fragment av kam, fragment av ornerat lerkärl, brända ben
Kommentarer: Antalet hängen är mellan 5-8 beroende på källa (inte mer än 4 på avbildning). Inget 
tydligt att gå på i dateringen, mitt i klustret i gränsområdet mellan vendel- och vikingatid (början av 
sektion G). Arkeologisk utgrävning under ledning av N. Gillgren 1934. Avbildad i Thunmark-Nylén 
(1995a: abb. 162)

Nr. GG 87 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:365
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a), Høilund-Nielsen 
(1999) 
Nerman nr. 388
Antal: ca 5
Mått: L. ca 3.4 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1908)
Gravdatering: 700-800 (KHN GOKV2b, 600-700), (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav under 0.25 m hög stenpackning, ej synlig ovan mark. Brandlagret svart, 
grusblandad jord i en 15 cm djup och 40 cm i diam. stor grop. 
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Gravfynd: knapp av brons (från ryggknappspänne), fragment av bronsbrakteat (E), 5 
fiskhuvudformiga hängen (16 fragment), fragment av bronsarmring, järnkniv, brända ben (504 g – 
människa)
Kommentarer: Sammanlagt 16 fragment av vad som antagits vara 5 fiskhuvudformiga hängen. I 
början av sektion G i korologin. Høilund-Nielsens datering är alldeles för tidig, mer trolig datering 
är likt närliggande gravar ca 700-800 och då antagligen med en betoning på mitten eller den senare 
delen av angiven period. Arkeologisk utgrävning under ledning av N. Gillgren 1934. 

Nr. GG 88 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:370
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (1983a, 1995a, 2000a, 
2006a), Høilund-Nielsen (1999), Carlsson, A. (1983), Gaimster (1998), Thedéen (2011), Callmer 
(1977), Arbman (1937), Melander (2013), Tempel (1969) 
Nerman nr. 414, Melander nr. 33
Antal: 19
Mått: L. 3.6 cm
Typ: A1b (VZG fig. 2239)
Gravdatering: 800-900 (KHN GOKV3a, 700-750), (Nerman period VII:5, 750-800), (Melander 
800-850)
Gravtyp: Skelettgrav under 0.3 m hög stenpackning, ej synlig ovan mark, skelettet orienterat N-S
Gravfynd: 1 dosformigt spänne (typ D 8, ca 800-850 (Thunmark-Nylén 1983a:101ff, 140)), 2 
djurhuvudformiga spännen (typ 3.3, ca 800-900 (Carlsson, A. 1983:73 och 162)), 1 kedjegarnityr 
(VZG fig. 2251), 2 pärlspridare, 2 bronshängen, 18 fiskhuvudformiga hängen (19 bottnar), fragment 
av 4 bronsbrakteater (E (Gaimster 1998:277)), 2 bronsnålar, 1 bronspincett, 1 bronsarmbygel (4.8 
cm i diam.), fragment av bronskedjor, järnkniv, fragment av hornkam (typ EK1, används mitten till 
slutet av 800-talet (Thunmark-Nylén 2006a:259 och 2000a:426)), sammanlagt 257 pärlor (118 
kaurisnäckor, 2 guldfolierat glas, 7 silverfolierat glas, 130 glas), människoskelett
Kommentarer: Kraguppsättning av hängen. Gravens södra och östra del har utsatts för lättare 
angrepp, men i begränsad grad skadat anläggningen. Osteologiskt bedömd som barn 10 år (se 
Thedéen 2011:142).  Mycket omdiskuterad grav när det kommer till kronologiska aspekter, skulle 
rent av kunna vara den flitigast daterade vikingatidsgraven på Gotland. Hamnar i Høilund-Nielsens 
system (1999) i första delen av 700-talet, vilket ansluter till en övergripande tendens med för tidiga 
dateringar i Høilund-Nielsens system. Nerman (1975) placerar den till övergångsperioden mellan 
vendel- och vikingatid vilket också Stenberger (1962:29) var inne på. Graven har genom 
komparationer mellan myntfynd och pärluppsättningar daterats till ca 845-860 av Callmer 
(1977:140). Vidare har den daterats till ca 850 av såväl Thunmark-Nylén (1983a) som Carlsson 
(1983) genom spännestypernas kronologier (se Carlsson, A. 1983:102ff). En 14C-datering av 
kammen gav resultatet 725-875 (Thunmark- Nylén 1995a:602). Själva typen av kam har Thunmark-
Nylén placerat till mitten och slutet av 800-talet (Thunmark-Nylén 2006a:259 och 2000a:426). 
Kammen är också daterad av Tempel till slutet av 700-talet (1969:169). Kammar är objekt som är 
mer frekventa i gravar än ex. olika former av spännen och hängen och det är därmed troligt att 
kammen till skillnad från hängen och spännen varit en tillhörighet för individen, vilket med tanke 
på den unga ålder för den gravlagde gör det troligt att gravläggningen skett i mitten av 800-talet, 
14C-dateringen gör också att Thunmark-Nyléns datering av typen kanske är något sen. Såväl 
spännen som kedjeplattorna har gripdjursornamentik och bör därför ses som tillhörande 800-talet. 
Vilket också det talar för en i det här fallet ganska säker datering till perioden 800-850. (datering av 
denna grav har också behandlats av Arbman 1937:126f, Melander 2013:78 och Gaimster 
1998:175ff). Arkeologisk utgrävning under ledning av N. Gillgren 1934. Avbildad i Thunmark-
Nylén (1995a: abb. 166a-c)

199



Nr. GG 89 
Ire, Hellvi sn, SHM 20826:374
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Gaimster (1998)
Nerman nr. 390
Antal: ca 4
Mått: L. ca 3.7 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1915)
Gravdatering: 700-800 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: Brandgrav under 0.3 hög stenpackning, ej synlig ovan mark. Brandlagret ca 20 cm tjockt.
Gravfynd: Fragment av ryggknappspänne (VZG fig. 1805), bronsbrakteat (E (Gaimster 
1998:277)), fragment av bronsbeslag till knivslida, fragment av pilspets, järnkniv med bronsbeslag, 
fragment av järn och bronsföremål, nit, klumpar av sammansmälta glaspärlor, petrifikat 
(Astylospongia), brända ben (248 g – människa)
Kommentarer: Består av 17 fragment av okänt antal fiskhuvudformiga hängen, möjligen 4 st. 
Placeringen i korologin (sektion G) gör samman med artefakterna att datering bör vara ca 700-800 
med en betoning mot den senare delen av perioden. Arkeologisk utgrävning under ledning av N. 
Gillgren 1934. Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 167)

Nr. GG 90 
Ire, Hellvi sn., GF C 10222:6-10, Grav 475
Litteratur: Stenberger (1962), Thunmark-Nylén (2000a) 
Antal: ?
Mått: L. Frag. ca 2.4 cm (enligt Thunmark-Nylén (2000a:428) bara enstaka mm längre i original)
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 650-750
Gravtyp: Brandgrav under stenhög 3.5 m i diam., brandglagret ca 0.55 x 0.6 m i diam.
Gravfynd: 1 järnkniv, 3 järnbeslag, 15 järnfragment, ca 3 fragment av 1 eller flera 
fiskhuvudformiga hängen 
Kommentarer: Grav 475 från Ire. Det rör sig om tre fragment av ett eller möjligen flera hängen. 
Väldigt svårbedömd datering här, men antagligen inte början av 600-talet. Placeringen i korologin i 
början av sektion G skulle kunna antyda någon gång mellan ca 700-800, av Thunmark-Nylén 
(WZG) upptagen som vikingatid, men detta är mycket tvivelaktigt. Problemet med korologin är att 
graven till skillnad från majoriteten av övriga gravar som studie omfattar är placerad på östra sidan 
av gravfältet vilket gör med tanke på dateringar för övriga gravar i denna gruppering att det kan röra 
sig om en något tidigare datering för denna grupp. Således datering till ca 650-750. Utgrävd av E. 
Nylén 1945.  

Nr. GG 91 
Ire, Hellvi sn, GF C 10221:117-125, grav 478
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a, 2006a)
Nerman nr. 264
Antal: 1-2
Mått: L. ca 3.1 cm (uppskattad (Thunmark-Nylén 2000a:428))
Typ: A1b 
Gravdatering: 700-800 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Skelettgrav i stensättning, 0.3 m hög och 3.5 m i diam., gravschakt 1.5 m x 2.4 m, 
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skelettet orienterat NV-SO
Gravfynd: 1 djurhuvudformigt spänne (VZG fig. 1345), ca 60 fragment av fiskhuvudformiga 
hängen, 1 stor bärnstenspärla, 1 armbyglar av brons, 3 armringar av brons (typ 1a1 och 1b, ca 700-
900 (Thunmark-Nylén 2000a:428, 20006a:177), 6.3 respektive 6 cm i diam.), järnkniv, 
kamfragment (vendeltidstyp (Thunmark-Nylén 2000a:428))
Kommentarer: Skelettgrav från vendeltiden.  Notera här att gravkonstruktion inte grävdes ut fullt 
(ingen kantkedja frilades) (Thunmark-Nylén 2000a:428), därmed möjligt att delar av fyndmaterialet 
inte tillvaratagits. Materialet är något udda, med avsaknaden av pärlor. Det rör sig om 60 fragment 
vilket skulle kunna tänkas vara en krage, i det här fallet är dock fragmenteringsgraden så pass hög 
att de 60 fragment inte har utgjort mer än 3 hängen, troligen mellan 1-2 hängen. Vid genomgång av 
fyndmaterialet påträffades inte 2 armbyglar utan 1 armbygel och 3 armringar vilket således inte 
stämmer med Thunmark-Nyléns notering. Måtten för armbyglarna som Thunmark-Nylén anger 
överensstämmer dock med fynden i samlingarna (6.5 x ca 5 cm, 6 x 5 cm, 6 x 5 cm och 6.2 x 5 cm). 
Placeringen i korologin i sektion G, samt artefakterna talar om en vendeltidsdatering, 700-talet. Det 
här således en något avvikande grav eftersom det rör sig om en skelettgrav med så pass liten 
uppsättning. Arkeologisk utgrävning under ledning av M. Stenberger 1943

Nr. GG 92 
Ire, Hellvi sn, GF C 9322:272-277, grav 495
Litteratur: Stenberger (1962), Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000a) 
Nerman nr. 454
Antal: 1
Mått: L. ca 4 cm
Typ: A1c 
Gravdatering: 750-850 (Nerman period VII:5, 750-800) 
Gravtyp: Brandgrav i stensättning, 3.4 m i diam., brandlagret i stenpackning 1.25 m x 1.75 m (ej 
centralt i graven)
Gravfynd: 1 fragmentarisk pärlspridare, 1 fiskhuvudformigt hänge, 3 knivar av olika storlekar, 4 
fragment av 4 järnspikar, 1 vävtyngd, brända ben  
Kommentarer: Ire grav 495. Inget direkt vältalande fyndmaterial. Grav ligger bland de allra sista i 
korologin, på gränsen till sektion I och tillhör antagligen vikingatiden, även om det är svårt att säga 
definitivt med tanke på det begränsade materialet. Det stora antalet knivar talar mer om någon form 
av deposition eller möjligen bålplats än en grav. Arkeologisk utgrävning under ledning av Mårten 
Stenberger 1941.  

Nr. GG 93
Bönders, Klinte sn, SHM 6093
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a, 2006a), Nerman (1969a, 1975), Tempel (1969)
Nerman nr. 399
Antal: ca 1
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 700-900 (Nerman period VII:4, ca 700-750)
Gravtyp: Brandgrav?
Gravfynd: 2 bitar av ringsölja av brons, fragment av bronskedja, 1 kamfragment (typ EK1, 
används mitten till slutet av 800-talet (Thunmark-Nylén 2006a:259 och 2000a:426, liknande 
datering också hos Tempel (1969:161ff nr. 551)), smälta glaspärlor, bronsfragment (bland dessa 
delar av ett större fiskhuvudformigt hänge (se Thunmark-Nylén 2000a:481))
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Kommentarer: Lösfynd som kommer från grav. Fyndet är gjort samma med SHM 6091 i ett 
grustag. Det är därmed troligt att det kommer från förstörda gravar. Av kammen och beskrivningen 
av hängets storlek skulle det kunna röra sig om 800-talet, men något mer ingående går på grund av 
fyndomständigheterna inte att redogöra för. 

Nr. GG 94
Bjärs, Lärbro sn, SHM 6144:1a 
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Gaimster (1998)
Nerman nr. 281
Antal: 1?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 600-800 (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: Brandgrav 
Gravfynd: Fragment av 2 brakteater (E (Gaimster 1998:277), kedjefragment, 1 fiskhuvudformigt 
hänge, 1 nyckel (VZG fig. 1616), ca 10 pärlor, 2 petrifikat, sländtrissa, kniv 
Kommentarer: Osäker post, Gabriel Gustafsson genomförd 1877 utgrävningar vid Bjärs Lärbro, 
antagligen av gravar men oklart hur många eller vilken typ (se också GG 5, angående Gabriel 
Gustafssons utgrävningsteknik). Det verkar röra sig om något mindre hängesmycke av brons 
antagligen ett fiskhuvudformigt hänge eller möjligen om 6 st (oklart om det rör sig om 6 fragment 
eller fragment från 6 hängen). Dateringen dock sannolikt till 600-tal, men kan inte utan mer 
tillgängliga uppgifter bestämmas. Uppgifter kommer från Nerman (1975:124f). Arkeologisk 
undersökning av G. Gustafsson 1877. 

Nr. GG 95
Smiss, När sn, GF C 9521:1-5, grav 2
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b)
Antal: 1
Mått: L. ursprungligen ca 3 cm (frag. 2.4 cm)
Typ: A1b (?)
Gravdatering: 600-800
Gravtyp: Brandgrav i stensättning, höjd 0.6 m, 4.5 m i diam., benkoncentration och lansspetsen i 
N, de andra objekten centralt i graven. 
Gravfynd: 1 fragmentarisk fiskhuvudformigt hänge, 1 järnföremål (lie), fragment av 1 lansspets, 
järnkniv, 1 järnnit
Kommentarer: Smiss grav 2. Enstaka fragment av 1 hänge, antagligen en mindre version av typ 
A1b. Inte mycket att gå på. Det verkar som om graven innehåller antingen mer än en deposition, 
eller objekt inlagda i en annan deposition. Inget att egentligen datera på. Hängets storlek antyder 
möjligen att det skulle röra sig om en period från 700-900, men det är alldeles för lite att gå på för 
att belägga något sådant. Arkeologisk undersökning under ledning av G. Arwidsson 1946. 

Nr. GG 96
Smiss, När sn, GF C 9521:6-12, grav 3
Litteratur: Thunmark-Nylén (1995a, 2000b), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999)
Nerman nr. 461
Antal: 1
Mått: L. ursprungligen ca 4.3 cm
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Typ: A1c (VZG fig. 2241)
Gravdatering: 800-900 (KHN GOKV3a, 700-750), (Nerman period VII:5, 750-800)
Gravtyp: Brandgrav i stensättning, 4 m i diam., 0.55 m högt, brandlager under kalksten 
Gravfynd: 1 Silfromigt hänge (VZG fig. 2228), 1 tungformigt hänge (VZG fig. 2234), 1 
fragmentariskt fiskhuvudformigt hänge, 1 bronspärla, 12 smälta glaspärlor, 1 järnkniv 
Kommentarer: Smiss grav 3. Notera att graven blivit förstörd av markarbete. Ytterligare ett 
exempel på att Høilund-Nielsen dateringar ligger för tidigt och att Nermans period VII:5 är något 
fel placerad. I det här fallet finns det nämligen ett tungformigt hänge med gripdjursmotiv som inte 
bör dateras innan tidigast slutet av 700-talet och bör ses som en 800-tals artefakt. Det stora 
fiskhuvudformiga hänget är också i första hand liknande hängen från 800-talet. Dateringen bör 
således vara till 800-talet. Arkeologisk undersökning under ledning av G. Arwidsson 1946. 
Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 243) 

Nr. GG 97
Rikvide, När sn, SHM 12875 
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999), Gaimster 
(1998), Carlsson, A. (1983)
Nerman nr. 387
Antal: ca 4
Mått: L. ca 3.2 cm
Typ: A1b (VZG fig. 1905)
Gravdatering: 700-800 (KHN GOKV3a, 700-750), (Nerman Period VII:4, 700-750) 
Gravtyp: Skelettgrav (enligt Nerman 1975:134f)
Gravfynd: 1 Djurhuvudformigt spänne (typ 1.1, ca 725-800 (Carlsson, A. 1983:73 och 169)), 1 
Runt spänne (VZG fig. 1812), Bronsbrakteat (VZG fig. 1892) (E) (notera att brakteaten är förgylld, 
väldigt ovanligt i gravfynd (se Gaimster 1998:273ff)), ca 4 fiskhuvudformiga hängen, bronskedja, 
fragment av pärlspridare, 24 glaspärlor 
Kommentarer: Lösfynd som med största sannolikhet kommer från en grav, med bronsbrakteat, 
runt spänne, djurhuvudformigt spänne o. s. v. Det är 2 hela och 5 fragment av fiskhuvudformiga 
hängen som återfinns här, utgör 4 hela och 1 halv botten (se Thunmark-Nylén 2000b:551). Fynden 
kommer från dikesgrävning vid en plats kallad ”Raikvideroir”, vilket antyder om ett gravfält. Så 
fyndet antagligen från förstörd grav, men någon definition är på grund av fyndomständigheterna 
omöjlig. Dateringen dock antagligen till perioden ca 700-800 utifrån att fynden kommer från 
samma anläggning, vilket verkar troligt. 

Nr. GG 98
Rikvide, När sn, SHM 2394 
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b, 2006a), Nerman (1969a, 1975), Carlsson, A. (1983), 
Gaimster (1998)
Antal: 28 
Mått: L. 2.8-2.9 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1496)
Gravdatering: ?
Gravtyp: ?
Gravfynd: 2 djurhuvudformiga spännen (typ 4.6, ca 800-900 (Carlsson, A. 1983:73 och 169)), 1 
dosformigt spänne (typ 2b, ca 900/50-1000 (Thunmark-Nylén 2006a:85, 2000b:551)), 2 
ryggknappspännen (Nerman period VII:1 och VII:3), 2 djurhuvudformiga spännen (Nerman period 
VII:3), 1 sölja, 1 remsölja, 6 brakteater (E (Gaimster 1998:278)), 1 platt runt smycke, 5 armbyglar, 
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2 nålar, 1 örslev, 1 pincett, 2 nycklar, 4 små ringar, 28 fiskhuvudformiga hängen, 1 kedjegarnityr, 1 
sländtrissa, 1 kam, 1 järnkniv och fragment av ytterligare 2 järnknivar, knivslida av brons, 3 
petrifikat, järnpilspets, järnfragment, minst 129 pärlor (17 silverspiraler (silverfolierade?), 112 glas), 
harts, ”några sönderbrända stycken av fibulor, pärlor m.m.” (uppgifter från Carlsson, A. 1983:169) 
Kommentarer: Fyndet kommer från gravfältet vid Rikvide och enligt utsago kommer allt förutom 
ett  ryggknappspänne från en skelettgrav i en liten stenhög. Själva materialsammansättning berättar 
dock en betydligt tråkigare historia. Det är i det här fallet uppenbart så att upphittaren, en målare vid 
namn O. W. Bäck, här har gjort sig skyldig till en ganska omfattande gravplundring. Det är i alla 
fall tal om fynd från minst fyra gravar, troligen fler. Enligt inventariebilaga erkände vid närmare 
efterfråga också målaren att det var tal om rovgrävning. Det här gör naturligtvis att kontexten är 
omöjlig att analysera. Däremot kommer antagligen en stor del av objekten från en och samma grav 
och det är med tanke på att de fiskhuvudformiga hängena ligger så nära varandra i storlek troligt att 
i alla fall ett flertal, kanske alla, har ingått i en kraguppsättning. Men på grund av omständigheterna 
går dock ingen vidare analys att ge. 

Nr. GG 99
Stenbro, Silte sn, SHM 2239
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b, 2006a), Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999), 
Carlsson, A. (1983)
Nerman nr. 419
Antal: 4
Mått: L. 3.9 cm
Typ: A1c (VZG fig. 2240)
Gravdatering: 700-900 (KHN GOKV3a, 700-750) (Nerman period VII:5, 750-800)
Gravtyp: Skelettgrav i stensättning 
Gravfynd: 5 armbyglar (varav en 7.3 cm i diam., de övriga fyra återfanns inte vid granskning 
1893), 2 dosformiga spännen (!) (typ 1 respektive typ 2c, ca 800-1000 (Thunmark-Nylén 
2000b:626f och 2006a:85)), 1 djurhuvudformigt spänne (typ 2.1, ca 725-800 (Carlsson, A. 1983:73 
och 173)), 1 bronsölja (redskapsspänne ?), 4 fiskhuvudformiga hängen med spår av lädertråd i den 
ena, Kedjegarnityr (Vendeltids typ, VZG fig. 2245), 43 glaspärlor.
Kommentarer: Kommer från en förstörd stensättning som verkar vara en skelettgrav från 
vikingatiden, men materialet är knappast intakt. Notera att SHM i översikten placera den post till 
Othem vilket dock är felaktigt (vanlig sammanblandning av socknen Silte och orten Slite). 
Problemet vid kontextualiseringen av det här fyndet är att fem armbyglar och två dosformiga 
spännen i samma grav är en väldigt märklig kombination och den skillnad som finns mellan en 800-
tals dosa och en dosa daterad till senare delen av 900-talet innebär också att det verkar troligt att 
fynden kommer från två olika gravar vilket gör kontexten mycket svår. Fynden är dessutom 
inlämnade i två omgångar vilket gör att det inte är omöjligt att det rör sig om en större stensättning 
med en mindre anläggning intill sig, en definition som inte behöver ha varit påtaglig för 
arbetskarlen Hallbom som gjorde fyndet i mitten av 1800-talet. Det går inte heller i det här fallet att 
undgå att ta upp att också ”rovgrävning” kan vara på tal. Således blir både datering och 
kontextualiserngen omöjlig på grund av fyndomständigheterna. Den här graven visar också 
problematiken i Nermans sätt att datera genom att använda sig av den här typen av lösfynd.   

Nr. GG 100
Snäckarve, Stenkumla sn, SHM 9518A
Litteratur: Nerman (1969a, 1975)
Antal: 6
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Mått: L. ca 1.8 cm
Typ: A1a (?)  
Gravdatering: ? (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: ?
Gravfynd: 6 bronsspännen, 2 bronsbeslag, 1 bronsföremål, 1 halv runt bronsspänne, 3 fragment av 
ringsölja av brons, 2 fragment a bronsnycklar, 3 dräktnålar, 1 spolformig bronspärla, 1 järnnyckel 
fragmentarisk, 1 järnbit, 1 spelbricka, 43 glaspärlor 
Kommentarer: Enligt upphittaren så kommer alla objekten från samma grav, men det verkar 
väldigt osannolikt att så skulle vara fallet. Snarare rör det sig också här om gravplundring. 
Fiskhuvudformiga hängena är antagligen av äldre typ och mäter inte mer än 1.8 cm (se SHM 
9518A). Fyndet omöjlig att kontextualisera på grund av omständigheterna. 

Nr. GG 101
Lilla Bjärs, Stenkyrka sn, SHM 15227:2b
Litteratur: Thunmark-Nylén (1995a, 2000b), Carlsson, A. (1983), Lindqvist (1942)
Antal: 2
Mått: L. 4.1 cm
Typ: A1c
Gravdatering: 900-1000 
Gravtyp: Brandgrav i hällkista (ej intakt) i röse 4 m i diam. ca 0.5 – 0.75 m högt, med murad 
kalkstenskantkedja. Hällkistan orienterad N-S 0.58 m lång och ca 0.2 m bred. 
Gravfynd: 2 Djurhuvudformiga spännen (typ 3.2 och 5.5, ca 800-1000 (Carlsson, A. 1983:73 och 
174)), 1 tungformigt hänge, 1 skedformigt hänge, 1 silformigt hänge, 1 bronspärla, 1 vriden 
sivlertenspärla, 2 fiskhuvudformiga hängen, kedjefragment, ca 7-8 järnknivar, brända ben (290 g – 
odefinierade i SHM) 
Öster om anläggningen: 1 djurhuvudformigt spänne (typ 5.2, ca 900-1000 (Ibid.)), 1 bildsten (se 
Lindqvist 1942:118ff)) - Uppgifter från Carlsson, A. (1983:174)
Kommentarer: Notera att de djurhuvudformiga spännen är från två olika perioder och dessutom 
med olika former av teknik för bottenplattans fastsättning i fyndet 2b, medan fyndet öster om 
anläggningen är liknande det andra spännet av samma huvudtyp. De fiskhuvudformiga hängena är 
stora och hör antagligen till vikingatiden. Däremot är den här graven väldigt svår att kontextualisera 
då den uppenbarligen är en grav, men där det stora antalet knivar och den något märkliga 
uppsättningen av objekt är avvikande. Till viss del går säkerligen Nordins utgrävningsteknik att 
diskutera men samtidigt så är de flesta av fynden ganska samstämmiga om en sen datering till 
början eller mitten av 900-talet. Inte minst det faktum att sil-, skop- och tungformiga hängena har 
silverbeläggning talar för detta. Det man här kan fråga sig är om det kanske är tal om olika 
depositioner i den här anläggning, som med tanke på bildsten kanske varit en speciell anläggning av 
mer monumental karaktär. Det stora antalet knivar verkar närmast deponerat i efterhand också högt 
upp i anläggningen. Många konfunderande element här, vilket gör den här posten något osäker, men 
datering får ändå göras till ca 900-1000. Arkeologisk utgrävning av F. Nordin 1913. Avbildad i 
Thunmark-Nylén (1995a: abb. 278)  

Nr. GG 102
Lilla Bjärs, Stenkyrka sn, SHM 15227:9
Litteratur: Thunmark-Nylén (1995a, 2000b)
Antal: 1
Mått: L. ca 4.6 cm
Typ: A1c
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Gravdatering: 900-1000
Gravtyp: brandgrav i runt röse 2.7 m i diam. med murlagd kant
Gravfynd: 1 tungformigt hänge av brons, 1 fiskhuvudformigt hänge, 2 dräktnålar av brons, 1 
bronskejda, brända ben (4 g – odefinierade i SHM) 
Kommentarer: Faktiskt ligger det kring den här posten lite frågetecken om det verkligen rör sig 
om en grav, men så är troligen fallet, möjligen går Nordins utgrävningsteknik att diskutera och 
plundring skulle också kunna vara en förklaring. Men likt GG 101 kan detta också att vara något 
specifikt för just Bjärs-gravfältet med den här typen av anläggningar. Att det tungformiga hänget är 
silverbelagt gör att dateringen inte bör vara efter 900, därmed likt GG 101 en väldigt sen datering 
också för den här anläggningen. Hänget är också väldigt stort. Arkeologisk utgrävning av F. Nordin 
1913. Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 279) 

Nr. GG 103
Lilla Bjärs, Stenkyrka sn, SHM 15645:11
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b), Nerman (1969, 1975), Carlsson, A. (1983), Lindqvist (1942)
Nerman nr. 367
Antal: 1?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 700-800 (Nerman period VII:4, 700-750),
Gravtyp: Brandgrav i röse, ca 4.25 m i diam., med murad kantkedja. Fynden (utom spännet) i en 
15 cm djup grop i anläggningen. Kalkstensklotet låg i NO ovan kantmuren och bildsten återfanns 
utanför anläggningen i S. 
Gravfynd: 1 Djurhuvudformigt spänne (typ 1.3, ca 725-800 (Carlsson, A. 1983:73 och 174)) 
(funnet intill anläggning och kan ha kommit ifrån anläggningen), 4 järnnitar, 1 järnten, 2 
bronsbeslag, fragment av järnnyckel, knivslida av brons, 2 bronsnålar (ej dräktnålar), fragment av 
järnkniv, brända ben (53 g – odefinierade i SHM), bronsfragment, kalkstensklot, bildsten (utanför 
anläggningen (se Lindqvist 1942:118ff))
Kommentarer: Notera att den är bokförd som nr.11 men att Nordin anger den som nr. 23. Enligt 
Nerman finns det fiskhuvudformiga hängen i denna grav, men det är möjligt att han misstolkat ett 
av fragmenten som ett fiskhuvudformigt hänge, Thunmark-Nylén (2000b:662) delar inte den här 
uppfattningen. Nordins dokumentation är inte tydlig på denna punkt. Intressant är däremot att 
Nordin också här har hittat en bildsten intill graven. Därtill ska det också påpekas att stenarna och 
djurhuvudformiga spännet är av Nordin inte fullt ut klargjort om det kommer från grav eller intill 
den (se Carlsson för mer kring denna osäkerhet (1983:174)). Datering här däremot till senare delen 
av vendeltiden. Arkeologisk utgrävning av F. Nordin 1913.  

Nr. GG 104
Hallbjäns, Sundre sn, SHM 32403, Anl. 2/65
Litteratur: Gustavson & Snædal Brink (1981)
Antal: ?
Mått: L. ca 2.3 cm
Typ: A1a (jfr. VZG fig. 1493)
Gravdatering: 600-700 
Gravtyp: skelettgrav i stensättning, eventuellt har kistkosntruktion funnits i anläggningen med N-S 
orientering.
Gravfynd: 1 Djurhuvudformigt spänne (jfr. VZG fig. 829), 1 järnsölja, 22 fragment av okänt antal 
fiskhuvudformiga hängen, bärnstenspärla, 16 glasflusspärlor, + ytterligare 4 pärlor i andra material, 
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nålhus med järnnålar, hänge, kniv med slida, bronsbeslag med runor! (se Gustavson & Snædal 
Brink 1981), 16 järnfragment, 34 bitar keramik, humana och animaliska ben, skifferföremål
Kommentarer: I samband med vägbygge skadades ett par gravläggningar vilka efterundersöktes 
1965-67. Den här anläggningen (Anl. 2/65) var ett större förstört röse där antydan till kantkedja 
fanns men på grund av förödelse kunde inget exakt sägas. Det kan ha varit en skelettgrav orienterad 
N-S men på grund av skadorna är det svårt att uppskatta. De flesta fynden gjordes som lösfynd. 5 
fragment av 2-3 hängen återfanns i graven och därtill 17 fragment av okänt antal hängen som 
omhändertogs som lösfynd. Det är möjligt att det kan ha rört sig om en krage men med tanke på att 
graven förutom skadorna vid vägbygget också antagligen varit utsatt för plundring är något sådant 
mycket svårt att uppskatta. Det runristade bronsbelcket som återfanns är en minst sagt 
anmärkningsvärd artefakt, även om inskriptionens betydelse och funktion är svårtyd. Förutsatt att 
objekt hör ihop bör gravdatering var ca 600-700 eller alternativt 650-750. Arkeologisk 
efterundersökning utförd av Sture och Ingrid Engquist 1965-67. 

Nr. GG 105
Gnisvärd, Tofta sn, ?
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b), Carlsson, D. (1987, 1998)
Antal: 15
Mått: L. ?
Typ: A1b (?) 
Gravdatering: 700-800 (700-750 (Carlsson 1987:14))
Gravtyp:  Skelettgrav under flatmark (ytlig) orienterad NÖ-SV
Gravfynd: 2 Djurhuvudformiga spännen (Nerman period VII:3), 152 pärlor (glas och 
kaurisnäckor), 1 dräktnål av brons (Nerman period VII:4), 15 fiskhuvudformiga hängen, 3 
armringar (2 av brons, 1 av järn) på vänsterarm, sländtrissa
Kommentarer: Graven är publicerad av Dan Carlsson (1987, se också 1998:25ff). Skelettgrav 
under flat mark (ytlig) orienterad NÖ-SV påträffad intill två andra gravläggningar varav en är för en 
vuxen man som låg i en stenkonstruktion med stenpackning. Enligt muntlig uppgift till Carlsson 
ung kvinna 15-20 år (bedömning av Sigvalius (se Carlsson, D. 1987:14)), men denna uppgift får tas 
med en nypa salt eftersom ingen rapportering finns. Det är dock med tanke på materialet i graven 
ändå troligt att det rör sig om en yngre individ. Dateringen har Carlsson satt till 700-750 med 
referens till Nerman. De djurhuvudformiga spännen tillhör dock snarare Nermans period VII:3 
medan dräktnålen går till Nermans period VII:4. Storleken på de fiskhuvudformiga hängena och 
strukturen på gravläggningen gör det dock troligt att det rör sig om 700-talet, datering ca 700-800. 
Arkeologisk undersökning av D. Carlsson 1986. 

Nr. GG 106
Krokstäde, Tofta sn, SHM 24101:3A
Litteratur: Thunmark-Nylén (1982, 1995a, 2000b), Carlsson, A. (1983), Melander (2013)
Melander nr. 51
Antal: 1
Mått: L. 2.35 cm
Typ: B (okänd undertyp)
Gravdatering: 900-1000
Gravtyp: Skelettgrav under flat mark, skelett orienterat NV-SO. Skelett liggande på höger sida.
Gravfynd: 
3A: 2 djurhuvudformiga spännen (typ 5.2, ca 900-1000 (Carlsson, A. 1983:73 och 177)), 241(+) 
pärlor (109 kaurisnäckor, 1 karneol, 1 brons, 2 bergkristall, 3 bärnsten, 14 kalksten, 108 glas + 
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fragment av minst 4 pärlor), nedre halvan av fiskhuvudformigt hänge (sekundärhänge), 1 dräktnål, 
svulstring, silversnodd, sländtrissa av kalksten 
3B: 15 pärlor (12 gals, 1 kaurisnäcka, 1 bärnsten, 1 brons), 1 kalkstens hänge (?), 1 redskapsspänne 
med tillhörande kedja, knivslida av brons, järnfragment, textilfragment
Kommentarer: Thunmark-Nylén är inne på att det finns någon form av sekundärhänge i den här 
graven (1982a:63), vilket också rapporteras av Carlsson (1983:177), men något sådan återfinns inte 
i inventariebilagan. Föremålet finns avbildat i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 290:6), men också här 
är det något oklart vad det egentligen rör sig om. Det ska då enligt Thunmark-Nylén (2000b:692) 
vara tal om den nedre halva av ett hänge som gjorts om till ett med ögla försett hängsmycke 
(liknande exempel är GDLF 11). Det är dock oklart om objekt verkligen kan sägas vara ett 
fiskhuvudformigt hängen (se vidare kap 5.1). Vilket är synd med tanke på hur pass intressant både 
gravläggningen och ”hängesfyndet” är. Graven låg utan stenpackning under flat mark med en 
deposition i närheten som man vid undersökningen inte ville direkt härleda till graven. Med tanke 
på innehållet i 3B är det dock knappast tal om något annat än delar av gravmaterialet för 3A. 
Graven är tyvärr störd av jordbruksarbete. Att skelett varit placerat på sida kan, precis som den stora 
pärluppsättningen vara tecken på att det rör sig om en barngrav (se Melander 2013:83f). 
Orienteringen av skelett skiljer sig också något i beskrivningen. I inventarierapporten är skelett 
orienterat V-O medan det i Thunmark-Nylén återges som NV-SO (2000b:692). Graven kan genom 
fyndmaterialet dateras till 900-talet. Gravdatering därmed till 900-1000. Arkeologisk undersökning 
utförd av G. Arwidsson 1947. Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a:abb. 290).

Nr. GG 107
Fättingshage, Tofta sn, SHM 9518B
Antal: 6
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: ?
Gravtyp: ?
Gravfynd: Fragment av 4 Ryggknappspännen, Fragment av 2 spännen av ”Tène-typ” (?) 
(djurhuvudformiga), fragment av 5 bronsnycklar, fragment av genombruten bronsskiva, 6 hela och 
2 bitar bronspärlor, bitar av bronsbrakteat, 2 bronspärlor, 1 bronsband, 1 bronsbeslag, fragment av 
bronskedjor, flertal bronsbitar, bronsnit, 2 spjutspetsar, 1 pilspets, 7 knivar, 1 ring, delar av 3 beslag, 
fibula, ögla, nyckel, ten, bleck, skopa, märla, lås, 1 nål, 5 nitar – allt av järn, 1 stenkula, 74 pärlor av 
glas och sten. 
Kommentarer: De här fynd ska komma från grav vid Fättingshage i Tofta men det är tämligen 
uppenbart från det fragmentariska materialet att det rör sig om ett flertal fynd från flera gravar. 
Någon kontextualisering eller ens datering är således möjlig men troligen hör hängena hemma 
under början eller mitten av Vendeltiden, beskrivs som små liknande de från SHM 9518A (se GG 
100).  

Nr. GG 108
Vallstenarum, Vallstena sn, SHM 5487
Litteratur: Nerman (1964 (?), 1969a, 1975)
Nerman nr. 242-43
Antal: 1
Mått: ? 
Typ: A1a (VZG fig. 1012)
Gravdatering: ? (Nerman period VII:2, 600-650)
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Gravtyp: ? 
Gravfynd: 5 ihopvikta järnsvärd, 1 spjut, 2 pilar, 1 betsel, 1 nål, beslag, bitar, tenar, ringar och 
kedja av brons m.m.  
Kommentarer: Hänget är av den första och minst typen, vilket gör att hänget antagligen inte är 
mer än 2 cm långt. Lösfynd under liknande omständigheter som andra Vallstenarum poster. Det 
intressanta är att det här ska komma från en under marken liggande stensättning och därmed ingå i 
en grav med diverse artefakter och brända ben varpå framförallt det är anmärkningsvärt att graven i 
så fall skulle inkludera inte mindre än 5 st ihopvikta järnsvärd och ett betsel. Det vill säga att det 
låter som en väldigt flott mansgrav. Tyvärr är det dock så att Vallstenarum är ett större gravfält som 
blivit utsatt för en tämligen omfattande gravplundring (se ex. Nerman 1964b:293f), vilket gör att 
den mer troliga förklaringen är att artefakterna samlats upp från ett större antal gravar. Någon 
kontextualisering är med tanke på fyndomständigheterna omöjlig. 

Nr. GG 109
Vallstenarum, Vallstena sn, SHM 6188
Litteratur: Nerman (1964 (?), 1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999)
Nerman nr. 245
Antal: 2?
Mått: ?
Typ: A1a (VZG fig. 1012)
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2b, 600-700), (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav (Nerman 1975:118)
Gravfynd: 1 ryggknappspänne – eldskadat (VZG fig. 861). 1 djurhuvudformigt spänne 
(vendeltyp), 1 rund genombruten bronsskiva (VZG fig. 980), 1 hel bronsnyckel och fragment av 
ytterligare en nyckel, 1 pincett, 1 fragmentariskt kedjegarnityr (VZG fig. 1023), fragment av 
bronsbrakteat (E (Gaimster 1998:279)), 49 plus flertalet fragment av pärlor (enligt rapporten av 
lera! - på avbildningen i inventariebilaga kan man se pärlor av glas/glasfluss och snäckskal 
(kauri)/kalksten), 3 fragment av bronskedja, 1 skadad bronsholk (fiskhuvudformigt hänge)
Kommentarer: Enligt Nerman (1975:118f) rör det sig om två hängen av den minsta typen. Ska då 
röra sig om fynd från en och samma brandgrav, vilket om man ser på sammansättningen av fynden 
verkar troligt, då antagligen med en hel del av materialet inte tillvarataget. Problemet är dock här att 
fyndet gjorts av en man vid namn Carl Nygren som enligt Nerman var ”[...] känd som en notorisk 
gravplundrare” (1964:293). I inventariebilagan omnämns inget om några armringar men däremot 
återfinns det på dokumentationsbilden ett antal fragment av armringar uppmärkta med 6188. Objekt 
som sådan verkar höra hemma på 600-talet men det är på grund av omständigheterna mycket svårt 
att uttala sig om den här posten.  

Nr. GG 110
Vallstenarum, Vallstena sn, SHM 6277
Litteratur: Nerman (1969a, 1975)
Antal: 1?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: ?
Gravtyp: ? (brandgrav i hällkista i hög)
Gravfynd: 1 helt och 1 fragmentarisk Ryggknappsspänne, 1 bronsbeslag likt en anka, 1 bronssölja, 
1 remändesbeslag, 1 rund bronsskiva, 1 bronsrör (fiskhuvudformigt hänge?), 1 avbruten spjutspets, 
1 pilspets, 1 järnkniv, 4 fragmentariska knivar, fragment av betsel, 2 järnnycklar, järnfragment, 1 
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järnmärla, järnten med ögla, fragment av kam
Kommentarer: Föremålen ska ha påträffats i en hög var i det återfanns en fyrkantig konstruktion 
av ca 1 fot stora stenhällar, föremålen återfanns i hällkistan. Av objekten att döma verkar det dock 
mer troligt att det rör sig om en insamling av olika objekt från 2-3 olika gravläggningar, därtill har 
antagligen en del av objekten inte kommit med i inlämningen. Antagligen också här tal om 
gravplundring (se GG 108 och GG 109). På grund av fyndomständigheterna är kontextualisering 
omöjlig. Enligt Nerman (1975:195) så dateras objekten mellan period VII:1-3.  

Nr. GG 111
Vallstenarum, Vallstena sn, SHM 30302  
Antal: ?
Mått: ?
Typ: ? 
Gravdatering: ?
Gravtyp: ? (Hög)
Gravfynd: förgylld bronsbrakteat, 90 bronsskållor, 3 fragment av fiskhuvudformiga hängen
Kommentarer: Fynd som ska ha gjorts i gravhög vid Vallstenarum någon gång på 1870-talet och 
sedan av någon anledning hamnat i Västmanlands länsmuseums samlingar. Se GG 108 och GG 109 
om problematiken med gravplundring vid Vallstenarum (fynden GG 108-110 kommer just från 
1870-talet). Omöjlig att kontextualisera på grund av fyndomständigheterna. 

Nr. GG 112
Vallstenarum, Vallstena sn, SHM 6085
Litteratur: Nerman (1969a, 1975)
Antal: ?
Mått: L. ca 3.3 cm
Typ: A1b 
Gravdatering: ? (Nerman period VII:3, 650-700)
Gravtyp: ? 
Gravfynd: 2 ringspännen, 2 bronsklumpar, ”några smärre bronsprydnader” (remfördelare, 
fiskhuvudformigt hänge), 1 yxa, 1 eldstål, 4 knivar, bitar av svärd, 1 litet lås, 1 järnnyckel, 52 pärlor
Kommentarer: Föremålen ska enligt uppgift från upphittaren ha funnits i en grav. Problemet är att 
upphittaren är Carl Nygren (felskrivet som Nyström i inventariebilagan) som här antagligen varit 
och plundrat ett flertal anläggningar (se också GG 109). Omfattningen av Nygrens plundrande lär 
tyvärr ha varit ganska stor med tanke på den stora del artefakter som kommer från Vallstena och 
återfinns i kapten Ulfsparres samlingar (se framförallt SHM 6775 och SHM 7571). Nermans 
datering är tveksam när det kommer till hängena som antagligen har plockats från en senare del av 
gravfältet, men också här måste kontextualisera uteslutas på grund av fyndomständigheterna. 

Nr. GG 113
Vallstenarum, Vallstena sn, SHM 6180
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Gaimster (1998), (Tempel 1969)
Antal: 6
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: ? (Nerman Period VII:2-3, 600-700)
Gravtyp: ?
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Gravfynd: 
a) 1 benkam, 1 yxformad bärnstenspärla (bärnstensamulett). 
b) 1 runt genombrutet bronsspänne, 1 djurhuvudformigt spänne, 1 kedjeplatta till kedjegarnityr, 1 
bronsnyckel, 2 fragment av bronsspänne(n), 1 hel och 1 halv bronsnål, fragment av bronskedjor, 10 
smälta bronsklumpar, 1 bronsspik, 12 bitar av bronsbrakteater (E (Gaimster 1998:279)), 6 
bronsholkar (fiskhuvudformiga hängen), 62 pärlor av ben (antagligen inte ben) och glasfluss, 45 
hopsmälta glaspärlor, 30 smälta bitar av en eller flera glasbägare, 1 järnnit, fragment av järnbeslag, 
2 fragment av bränd benkam  
Kommentarer: Lösfynd som gjorts av bonde i en grav som ska ha täckts av en stenflisa med 
stjärnprydnader och en stor cirkel (vad nu detta ska betyda – bildsten?). Det är av 
sammansättningen inte omöjligt att allt kan komma från samma grav, men med tanke på upphittaren 
Lars Pettersson förekommer ganska flitigt när det kommer till inlämningar av fornfynd under 1870-
talet och den plundringssituation som återfinns i Vallstena området (se GG 108-112) så går det inte 
att utesluta plundring. Däremot är sammansättningarna på de fynd som lämnats in av Pettersson 
annorlunda än på de som lämnats in av Carl Nygren (se GG 109 och GG 112), vilket gör att det är 
möjligt att Petterssons fynd gjorts vid bortodling av gravanläggningar och inte vid rovgrävning. 
Tyvärr gör osäkerhet kring omständigheterna att diskussion kring fyndet inte går att föra. Kam 
under detta ID-nummer är daterad till 600-talet (se Tempel 1969:161ff).  

Nr. GG 114
Kopparsvik, Visby sn, GF C 12675:140
Litteratur: Thunmark-Nylén (1995a, 2000b, 2006a), Carlsson, A. (1983), Mälarstedt (1979), 
Petterson, H. (1966), Arcini (2010)
Antal: 1
Mått: L. ca 3.6 cm
Typ: A1b
Gravdatering: 900-1000 (950-1050)
Gravtyp: Skelettgrav, dubbelgrav med grav 139 (GF C 12675:139), skeletten orienterade VSV-
ONO
Gravfynd: 
Grav 140: 2 djurhuvudformiga spännen (typ 5.6, ca 900-1000, (Carlsson, A. 1983:73 och 202)), 1 
dosformigt spänne (typ 4b, ca 950-1050 (Thunmark-Nylén 2000b:851, 2006a:86), 2 dräktnålar, 1 
armbygel (6.5 cm i diam.), 22 pärlor (1 snäcka, 1 sten, 20 glas), skelettrester 
Grav 139: 2 bronssöljor, 1 remändesbeslag, 2 nycklar, skelettrester 
Kommentarer: Kopparsvik grav 140. Hänget är starkt slitet (se Thunmark-Nylén 2000b:851) och 
förekommer här på ett väldigt märkligt vis. Enstaka hängen i skelettgravar under vikingatiden är 
mycket ovanligt (det vill säga endast denna fyndpost). Både spännesmaterialet och 
gravorienteringen är av sen 900-tals typ, så det är inte troligt med en tidigare datering. Graven är 
därtill väldigt speciell. Den befinner sig i den mer ”oordande” (norra) delen av Kopparsvik-
gravfältet (se Thunmark-Nylén 2006b:631ff) och utgör en dubbelgrav med grav 139. Kvinnan i 
grav 140 är placerad på mage och mannen i grav 139 är placerad på sida med ena handen vilande 
över ryggraden på kvinnan, något som närmast påminner om att han håller fast henne (se 
Thunmark-Nylén 2000b:851). Det är således en väldigt märklig gravläggning men samtidigt så är 
också Kopparsvik-gravfältet ett speciellt gravfält (se Petterson, H. 1966, Mälarstedt 1979, Arcini 
2010). Osteologisk analys av individerna från gravarna 139 och 140 har gjorts av fil. mag. Johanna 
Andersson, Uppsala universitet campus Gotland, resultat kommer att publiceras inom projektet 
Vikingatida Fröjel och Kopparsvik. Hälsa och gravläggning i relation till härkomst och kan tills 
dess erhållas från författaren eller berörd osteolog. Den osteologiska analysen visade att kvinnan i 
grav 140 är mellan 30-40 år, ca 148 cm lång, vänster axelled uppvisar en kraftig artros som 
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troligtvis inte uppstått på grund av frakturer (således möjligen ett resultat av monotont arbete). 
Grönaktiga missfärgningar (från koppar) på vänster hand, handled och arm är ett indicium om att 
armringen kan ha burits kring handleden (se Appendix D). Mannen i grav 139 är mellan 40-50 år, 
ca 158 cm lång och har ett mycket kraftigt kranium, vilket är avvikande i jämförelse med andra män 
från lokalen som uppvisat kranier med mer gracila drag, det kan antyda om ett karaktäristiskt 
utseende hos mannen i grav 139. Benen från mannens armar kunde inte återfinnas och har möjligen 
förkommit. Bägge individerna är förhållandevis kortväxta. 
   Arkeologisk utgrävning under ledning av H. Mälarstedt 1964-66. Avbildad i Thunmark-Nylén 
(1995a: abb. 368-69) 

Nr. GG 115
Korsbetningen (Östra begravningsplatsen), Visby sn, SHM 3910
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b)
Antal: ?
Mått: L. ca 2.5 cm (ursprungligen (Thunmark-Nylén 2000b:872))
Typ: A1a (?)
Gravdatering: ? 
Gravtyp:?
Gravfynd: 4 djurhuvudformiga spännen (vendeltyp), flertalet knivar, järnfragment, ca 3 smälta 
glaspärlor, bronsbleck, bronsbeslag, keramikskärvor, slaggklump, flintabit  
Kommentarer: Fynd från grävningen som inte kan beläggas till enskilda gravar, ett trettiotal 
skelettgravar grävdes ut. Fynden kommer antagligen med tanke på pärlor och bronsspännen från en 
eller flera begravningar från vendel-/vikingatid blandat med senare perioder. Det är 28 fragment av 
fiskhuvudformiga hängen som återfinns här, därmed oklart hur många hängen det egentligen rör sig 
om. Fyndet är gjort mellan begravningsplatsen och vägen till Länna – notera här att det är i 
samband med anläggandet av gravkapellet på Östra begravningsplatsen som man vid schaktning 
påträffade fornsaker, varpå studenten Montelius företog en undersökning av platsen. Det här fyndet 
ska dock inte ses som något kyrkogårdsfynd eftersom gravplatsen först började användas under 
1800-talet. På grund av omständigheterna omöjlig att kontextualisera. Arkeologisk undersökning av 
Lundberg och Montelius 1868.  

Nr. GG 116
Snäckgärdet, Visby sn, ?
Litteratur: Pettersson, A-M. (2006, 2010), Carlsson, D. (1998, 2006), Widerström & Kjellberg 
(2001)
Antal:  1 frag.
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: ?
Gravtyp: ?
Gravfynd: ?
Kommentarer: Fyndet är av ett fragment av ett hänge som benämns vara av ”äldsta typ” (se 
Widerström & Kjellberg 2001:5) och kommer från efterundersökningar av förstörda gravplatser. 
Vid 2001 års undersökning gjordes benfynd från minst fyra individer (Ibid. s.6). Ingen av dessa kan 
dock knytas till hänget. Platsen har undersökts i omgångar 1983-2010 och flertalet 
gravanläggningar som förstörts av modernt entreprenörskap har iakttagits. Genom fynden och en 
14C-datering av en härdgrop (650-780 (se Pettersson 2006:19)) så är en vendeltidsdatering trolig. 
Området har möjligen också innefattat en hamnplats (se vidare Widerström & Kjellberg 2001, 
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Pettersson 2006, 2010, Carlsson, D. 1998:39ff, 2006, se också Raä Visby 30). 

Nr. GG 117
Gällungs, Väskinde sn, SHM 32391 (anl. 7/73)
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b), Lundgren (1975)
Antal: 2?
Mått: L. ca 4.3 cm
Typ: A1c
Gravdatering: 800-900
Gravtyp: Brandgrav i stensättning med kantkedja av kalksten, ca 4 m i diam.
Gravfynd: Fragmentarisk kniv och krampa båda av järn, järnfragment, 1 bronssmälta, 1 järnnit, 1 
bronsspiral, 2 glaspärlor, 1 nål av brons med fastsmält glas (pärlor), 2 järnföremål (kan röra sig om 
kniv(ar), bränt ben, fragment av fiskhuvudformiga hängen  
Kommentarer: Hängena är linjeornerade med punktornament kring gapet. Mycket svår daterad 
med tanke på det skrala fyndmaterialet, men det stora hänget och gravkontext minner om GG 101-
102 så möjligt att det ska vara en sen datering för den här posten. I övrigt var de undersökta 
anläggningarna från vikingatiden, en hel del av anläggningarna dock relativt hårt åtgångna av svin 
(se Lundgren 1975:144). Arkeologisk undersökning under ledning av M. Lundgren 1973.  

Nr. GG 118
Björkome, Väskinde sn, SHM 11757:4
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999), Gaimster (1998)
Nerman nr. 199
Antal: ca 15
Mått: L. ca 1.7 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012 och 1013), (KHN S2g1) 
Gravdatering: 600-700 (GOKV2b KHN, 600-700), (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: ”litet sotlager”
Gravfynd: 1 ryggknappspänne, 1 redskapspänne, 2 djurhuvudformiga spännen (VZG fig. 829), 2 
bronsarmringar (den ena 5.3 cm i diam. (?)), 1 bronsnål, ca 15 fiskhuvudformiga hängen, fragment 
av bronsbrakteater (E (Gaimster 1998:279)), fragment av 2-3 nycklar, fragment av lerkärl, 87 hela 
glaspärlor, 11 halva glaspärlor, 24 ½ pärlor av kalksten, brända ben, 1 fossil (kulformig – 
astylospongia?)
Kommentarer: Brandgrav, undersökningens metodik är osäker med tanke på tiden för 
utgrävningen, men uppsättningen är intressant. Här har man en närmast intakt uppsättning i en 
brandgrav som antagligen är ganska tidig. Armringens diameter är liknande den för barngravar, men 
uppgiften är något osäker. Dateringen bör ligga inom perioden 600-700 möjligen med betoning på 
den äldre delen av perioden. Arkeologisk undersökning 1902 av S. Söderberg. 

Nr. GG 119
Björkome, Väskinde sn, SHM 11757:5
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999)
Nerman nr. 200 
Antal: 2?
Mått: L. ca 1.2 cm (frag.) (< 2 cm)
Typ: A1a (KHN S2g1)
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2a, 550-600), (Nerman period VII:2, 600-650)
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Gravtyp: Brandgrav i en av sex från ytan synliga kullerstenar bildad kista, sotlager på ca 30 cm 
djup
Gravfynd: 2 fragment av fiskhuvudformigt hänge(n), ett stort ryggknappspänne, 1 
djurhuvudformigt spänne (VZG fig. 841), flera fragment av kedja, 1 örslev av brons, fragment av 
bronsnyckel, 2 bronsnålar, fragment av 2 järnnycklar, 1 järnkrok, 1 järnkniv, 1 bit järnten, 2 
järnnitar, 2 bitar av en benkam, 52 hela smälta glaspärlor, 45 fragment av smälta glaspärlor, 17 
kalkstens pärlor, bitar av smält glaskärl, brända ben (ej tillvaratagna)
Kommentarer: Brandgrav i en liten ytlig stensättningskista. Liknande GG 118 men med en mindre 
sammanhållen uppsättning. Datering bör dock vara något liknande, det vill säga ca 600-700 med 
betoning på den äldre delen av perioden. Arkeologisk undersökning 1902 av S. Söderberg.

Nr. GG 120
Björkome, Väskinde sn, SHM 11757:6
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999)
Nerman nr. 201
Antal: ca 8
Mått: L. ca 1.7 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012)
Gravdatering: 600-700 (KHN GOKV2b, 600-700), (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: Brandgrav i ”kittellikande” kalkstenskonstruktion
Gravfynd: 1 ryggknappspänne, 1 djurhuvudformigt spänne (VZG fig. 814), 1 litet runt spänne med 
kedjefäste vid nålen, 1 genombruten bronsskiva (triskele motiv (VZG fig. 977)), 1 redskapspänne 
(?), 1 remändesbeslag (?), 1 skopformigt hänge (VZG fig. 1001), 40-tal fragment av kedjor, 
bronsnål,  1 bronssmälta, 2 bronsnitar, 2 fragment av öglor (till brakteat?), fragment av bronsnyckel, 
fragment av minst 2 bronsarmringar, 1 järnkniv, 1 järnnyckel, 1 järnpincett, fragment av hornkam, 
brons- och järnfragment, 1 bronspärla, 86 glaspärlor och 60-tal klumpar av smälta glaspärlor, 24 
pärlor av kalksten, 1 fossil (astylospongia?), brända ben (ej tillvaratagna)   
Kommentarer: Brandgrav, lagd i en mindre kista av kalksten, ryggknappen ordentligt bränd. Stor 
uppsättning här också, graven liknar till stor del anläggningarna 4 och 5, vilket gör att det är möjligt 
att alla är tidiga gravar. Datering likt de övriga till ca 600-700. Arkeologisk undersökning 1902 av 
S. Söderberg. 

Nr. GG 121
Mölner, Väte sn, SHM 32457:16
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b, 2006a), Lindquist (1983)
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 750-950
Gravtyp: brandgrav under stenram ca 0.7 x 1 m, brandlager bestående av sand och kolblandad jord 
Gravfynd: 1 dräktnål (typ 2a1, ca 900-1000 (Thunmark-Nylén 2006a:124, 2000b:741)), ca 6 
smälta glaspärlor, 17 bronsfragment (varav inkluderande ca 2 fiskhuvudformiga hängen), 2 
fragment av bronskedja, kamfragment, 38 fragment av järnföremål (i huvudsak nitar, nithuvuden, 
spikar), brända ben (1 liter – 778 g, odefinierat)
Kommentarer: Brandgrav från Mölner-utgrävningarna. Notera här att något förhållande mellan 
brandlagret och fyndmaterialet inte har noterats (Thunmark-Nylén 2000b:741). Bland 
bronsfragment finns lämningar av minst 2 fiskhuvudformiga hängen. Något oklar grav som endast 
egentligen har dräktnålen att gå på, som Thunmark-Nylén placerat till 900-talet, men en sådan 
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datering är dock mycket osäker här, men inte omöjlig, det är dock alldeles för lite att gå på för att 
kunna ge någon klarare datering än ca 750-950. Arkeologisk undersökning av  U. Silvén 1962 (se 
Lindquist 1983:26ff för mer detaljer kring utgrävningarna, se också GG 122). 

Nr. GG 122
Mölner, Väte sn, SHM 32457:C4 och SHM 32457:C8
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b), Lindquist (1983)
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: ?
Gravtyp: ?
Gravfynd: ?
Kommentarer: Arkeologisk utgrävning av Mölner-gravfältet genomfördes mellan 1958-1967 och 
här har det påträffats fynd av fiskhuvudformiga hängen, dessa fynd är dock i första hand gjorda 
under sållad torv och kan egentligen inte kontextualiseras till bestämd grav. Det rör sig om lösfynd i 
ruta C4 där 1 bottenplatta till ett hänge påträffades och därtill 5 fragment av liknande bottnar, 
samman med ett antal pärlor och bronsfragment och kan därmed tillhöra någon av anl. 13 eller anl. 
16 (här återfinns 17st bronsfragment varav några av fiskhuvudformigt hänge (se GG 121), men det 
skulle också kunna röra sig om en förstörd anläggning mellan gravarna). Möjligheten finns också 
att det kan röra sig om anl. 18 som innehåller 4-5 olika begravningar, bortsett från ett barnskelett i 
anl. 18 så är alla andra anläggningar brandgravar. Fynd gjordes också i ruta C8, där man bland mer 
än 100 små bronsfragment möjligen kan urskilja några fragment av hängen, dessa tillhör då troligen 
men inte helt givet Anl. 44 som är ett närmare 3 meter i diam. stort sotlager med brända ben och 
smälta metallfragment (se Lindquist 1983:26ff för mer detaljer kring utgrävningarna). Någon 
kontextualisering för de här fynden är mycket svår att göra på grund av den oklara 
anläggningstillhörigheten.   

Nr. GG 123
Barkarve, Öja sn, SHM 2264
Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Høilund-Nielsen (1999)
Nerman nr. 156
Antal: ca 7
Mått: L. < 2 cm
Typ: A1a (VZG fig. 1012), (KHN S2g1)
Gravdatering: 600-700 (?) (KHN GOKV2a, 550-600), (Nerman period VII:2, 600-650)
Gravtyp: skelettgrav?
Gravfynd: 1 fragmentariskt svärd, 1 kniv, 2 runda spännen (VZG fig. 896), 1 djurhuvudformigt 
spänne (vendeltyp), 1 ryggknappsspänne (VZG fig. 870), 1 redskapsspänne (VZG fig. 958), 6 ½ 
fiskhuvudformiga hängen (VZG fig. 1012), 1 spänntorn, 1 bronsnål, 238 glasflusspärlor 
Kommentarer: Lösfynd som gjorts bland förmultnade ben. Det är oklart vad det rör sig om här 
med tanke på fyndomständigheterna men Nerman menar att det rör sig om en skelettgrav och en 
brandgrav tillika vapengrav (se Nerman 1975:108f). Det är därmed svårt att veta vad som här ihop 
med vad och hur många gravar det rör sig, det är inte heller möjligt att utesluta gravplundring. 
Dateringen bör dock ligga i perioden ca 600-700, men på grund av fyndomständigheterna är det 
omöjligt att med säkerhet säga.    
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Nr. GG 124
Kvie, Endre sn, SHM 2593
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a, 2006a), Carlsson, A. (1983), Tempel (1969)
Antal: ca 25 
Mått: L. 4.2-4.5 cm
Typ: A1c
Gravdatering: 800-1000
Gravtyp: Skelettgrav (?)
Gravfynd: 4 djurhuvudformiga spännen (2 x typ 3.3, 1 x  typ 4.7, 1 x typ 5.2, ca 800-1000 
(Carlsson, A. 1983:73 och 145), 1 dosformigt spänne (förgylld, typ 2b, ca 950-1000 (Thunmark-
Nylén 2006a:85, 2000a:142)), 4 ringspännen, 2 dräktnål, 3 bältessöljor, 3 remändesbeslag, 2 
remfördelare, bronsbeslag, 2 armbyglar (4.9 och 4.8 cm i diam.), ca 150 pärlor (54 kaurisnäcka, ca 
100 glas, 1 bärnsten), ca 25 fiskhuvudformiga hängen, 3 tungformiga hängen, 1 skopfromigt hänge, 
1 silformigt hänge, 1 silverband, 2 redskapsspännen med tillhörande kedjor, fragment av pincett, 
järnkedja, 2 knivar, 4 kammar, bronspincett, 3 nycklar, 1 yxa, 1 trens, 1 järnsölja, 1 järnbeslag, 
fragment av rembeslag, bronsklump, bronsfragment, järnfragment, järnnit, järnspik, keramikskärvor 
Kommentarer: Enligt uppgift påträffades artefkaterna i en grav där skelettet av en människa och 
en häst påträffades, samt i en ”tre famn” därifrån liggande hög med benbitar. Fyndet är gjort i 
grustaget vid Endre backe som utgör ett förstört gravfält från vikingatid. Artefakterna är från en 
mansgrav och från minst två eller möjligen flera ”kvinnogravar”.  4 st Djurhuvudformiga spännen 
av typerna 3.3, 3.3, 4.7 och 5.2 antyder möjligen om två ”kvinnliga” begravningar och gör fyndet 
daterbart till ca 800-1000 e.kr. Det är därmed troligt att de fiskhuvudformiga hängen ingått i en 
krage. Fyndet inkluderar också ett större antal pärlor och av dessa ett antal ”kalksten”.  Dessutom 
finns här två armbyglar till ett barn, vilket gör att det är troligt att en hel del av föremålen ingått i en 
barngrav från 800-talet, hängen har antagligen utgjort ett större pärlgarnityr samma med 
pärluppsättningen. 2 bedömningar av kammar från fyndet finns också med datering till 800-tal 
respektive 1000-tal (se Tempel 1969:161ff nr. 521 och 1079). På grund av fyndomständigheterna 
går dock inget annat att belägga än att hängena ingår i vikingatids gravläggningar. 

Nr. GG 125
Bäcks, Endre sn, SHM 2685
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a)
Antal: 1 (frag.)
Mått: L. ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: ?
Gravtyp: ?
Gravfynd: 1 djurhuvudformigt spänne (okänd typ), 2 ringspännen, 2 dräktnålar, 3 remändesbeslag, 
4 remfördelare och fragment av dylika, 5 bronsbeslag, 15 glaspärlor, bottnen till 1 fiskhuvudformigt 
hänge, 1 skopformigt hänge, 1 järnkniv, 1 bronsbleck, 1 kam, 1 bronsnyckel, 1 yxa, 1 spjutspets, 
järnfragment, järnslagg, 1 fragment av knivslidebeslag, 
Kommentarer: Fyndet kommer precis som GG 124 från grustaget vid Endre backen och det 
antagligen ganska stora gravfältet som förstörts där, upphittaren är samme som för GG 124 och det 
kan röra sig om fynd från samma gravar som i GG 124. Ingen kontextualisering möjlig på grund av 
fyndomständigheterna.   

  
Nr. GG 126
Kylver, Stånga, sn, SHM 18429
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Litteratur: Nerman (1969a, 1975), Thunmark-Nylén (2000b)
Nerman nr. 405
Antal: 1 (frag.) 
Mått: L.  0.9 cm (frag.)
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 600-800 (Nerman period VII:4, 700-750)
Gravtyp: ?
Gravfynd: fragment av armbygel, fragment av pärlspridare, ca 35 glaspärlor, 1 fragment av 
fiskhuvudformigt hänge, fragment av kedjeplatta och prydnadskedja till kedjegarnityr (VZG fig. 
1936), kedjefragment, kamfragment, järnfragment, smältklump av brons 
Kommentarer: Ett gravfynd som gjorts under jordbruksarbete, Nerman menar på att det i 
materialet ska finnas fragment av fiskhuvudformigt hänge (1975:140) men något sådant går inte att 
utläsa av fynddokumenteringen. Thunmark-Nylén noterar fragmentet som fiskhuvudformigt hänge 
men med viss skepticism (2000b:647). Fyndmaterialet beskrivs som fragment av bronsbleck och 
bronskedjor samt kamfragment, järnföremål och glasflusspärlor i inventariebilagan. Av 
avbildningar i rapporteringen verkar ingen av bronsföremålen stämma överens med något som kan 
tolkas som fragment av fiskhuvudformigt hänge, varpå detta får betecknas som en osäker post. Men 
däremot så är det med tanke på det övriga fyndmaterialet ändå möjligt att det kan röra sig om 
fragment av ett fiskhuvudformigt hänge. Kylver är ett gravfältsområde så gravkontexten är klar. 
Dateringen väldigt osäker med tanke på omständigheterna men det rör sig om vendeltid, möjligen 
senare delen.

Nr. GG 127
Broa, Halla sn, Anl. 92
Litteratur: Langhammar & Pettersson (2012)
Antal: 1
Mått: L. (frag.) (antagligen < 2 cm)
Typ: A (A1a (?))  
Gravdatering: 600-700
Gravtyp: Brandgrav, grop med täckstenar ca 0.65 x 0.65 x 0.3 m. Intill också skelettgrav utan 
konstruktion, skelettet orienterat N-S 
Gravfynd: 2 djurhuvudformiga spännen (liknande VZG fig. 800 resp. 807), 1 dräktnål (liknande 
VZG fig. 926), 1 fiskhuvudformigt hänge, 1 'fiskstjärts' hänge (Nerman period VII:2), 2 bronsnitar 
till beslag, 2 eldpåverkade bronsfragment, 1 järnsölja, 1 lanspets av järn, 1 järnkniv, 1 betslebeslag 
av järn, 1 järnbeslag, 2 järnnitar, 1 järnföremål, 7 järnfragment, 8+3 glaspärlor, 4 snäckpärlor, 5 ½ 
kalkstenspärlor, kamfragment, keramikskärvor, brända ben (ca 1490 g), obrända ben (ca 185 g), kol 
Kommentarer: Något osäkert kring att det är ett fiskhuvudformigt hänge det är tal om här, men det 
verkar ändå troligt. Hänget tillhör liksom de flesta av ”smyckes”-artefakterna antagligen 
skelettgraven (Langhammar & Pettersson 2012:75). Tyvärr är denna precis som den närliggande 
brandgraven till stor del förstörd. Vilket inte minst demonstreras genom att endast 185 g obränt ben 
kunde hittas i skelettgraven. Fyndmaterialet fördelar sig i två tydliga kategorier av en vapengrav 
och en kvinnograv som däremot verkar ha ett visst samband med varandra. Fyndet kommer från 
RAGU:s Broa utgrävning i början av 1980-talet som framförallt omfattar gravar från 
folkvandringstiden och tidig vendeltid. De tämligen välbevarade djurhuvudformiga spännena, 
fiskstjärtshänget och dräktnål hör alla till Nermans period VII:2. Graven är placerad lite i utkanten 
av det utgrävda området vilket gör att den antagligen också ska placeras till början av 600-talet och 
övergången mellan folkvandringstid och vendeltid. Datering således ca 600-700 med betoning på 
den äldre delen av perioden. Det här gör också att det lilla fragment med bara ett upphängningshål 
som återfinns i fyndmaterialet antagligen varit ett hänge av den minsta typen tillhörande Nermans 
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period VII:2. Arkeologisk undersökning under ledning av A-M. Pettersson 1981-1982.     

Nr. GG 128
Nygårds (Änge), Buttle sn, ?
Litteratur: Lindqvist (1941, 1942), Andreeff, Melander & Bakunic Fridén (2014), Franzén (2013), 
Andreeff (2012)
Antal:  3-5
Mått: L. ca 4.2-4.5 cm
Typ: A1c 
Gravdatering: 800-900
Gravtyp: Brandgrav, stensättning och gravdeposition. Stensättning oregelbunden oval ca 6.7 x 6.3 
x 0.5 m överlagrad av odlingssten. Brandgravsdeposition alldeles i anslutning till stensättningen, 
bestående av ca 20 cm djup nergrävning täckt av en gles stenpackning ca 1.4 x 1.3 m. En stor del av 
fyndmaterialet återfanns också utanför men i anslutning till de två konstruktionerna.
Gravfynd: 
I stensättning: 
2 fragment av virad metalltråd (silver?) (till ryggknappspänne?), 5 glaspärlor, 5 kamfragment 
9 fragment av fiskhuvudformiga hängen, 3 fragment av prydnadskedja till kedjegarnityr, 6 
bronsfragmentt, 6 fragment av 2-3 olika bronskedjor, 1 bronsspiral, 1 fragment av knivslidebeslag i 
brons, 1 fragment av rembeslag i brons,  3 järnspikar, 2 järnnitar, brända ben (672 g)
I gravdeposition intill stensättningen (anläggning 12:3):
10 fragment av 3 olika bronskedjor, 1 bronsnit, 2 fragment av kedjeplattor till kedjegarnityr, 58 
fragment av prydnadskedjor till kedjegarnityr, 3 bronsnitar till rembeslag, 4 rembeslag av brons, 1 
smältklump (ryggknappspänne?), 1 fragment av redskapsspänne, 1 silformigt hänge, 6 fragment av 
fiskhuvudformiga hängen, 24 bronsfragment, 1 järnten (fragment av nyckel?), 1 båtnit av järn, 1 
järnnit, 12 pärlor ((13 fragment) varav 1 ben, 1 kalksten, 10 glasfluss), 3 almandinfragment, 1 
Petrifikat (Astylospongia), 7 kamfragment (möjligen av 2 olika typer), 1 fragment av benföremål, 1 
bit bearbetad kvarts,  
Spritt i anslutning till stensättningen och gravdepositionen: 
1 hängsmycke/brakteat, 10 fragment av fiskhuvudformigt hänge, 18 fragment av bronskedjor (3-4 
olika), 1 kedjefragment med bronssölja, 20 fragment av prydnadskedja till kedjegarnityr, 1 dräktnål 
av brons, 1 Bronspincett, 1 dräktnålsstjälk, 1 remfördelare (brons med järnsölja), 21 fragmentariska 
rembeslag, 9 fragmentariska bronsnitar till rembeslag,1 fragment av pärlspridare, 1 del av 
spiralhänge, 1 Bronsstift, 25 bronsfragment, 1 dräktnålsstjälk av järn, 9 järnspikar, 9 järnnitar, 8 
järnfragment, 10 kamfragment, 2 bearbetade små ben, 2 benföremål, ca 49 glaspärlor, 4 pärlor av 
Kalksten och 1 pärla av ben, 1 Almandinfragment, 
Kommentarer: Fiskhuvudformiga hängen av den större typen A1c med rikligt med ögonsirater. 
Det rör sig om 25 fragment från fiskhuvudformiga hängen alla från samma typ av hängen som 
påträffades såväl i stensättningen, som i gravdepositionen och i kring dessa. Det är dock inte tal om 
mer än 3-5 hängen. Anläggningen är anmärkningsvärd, placerad endast ca 11 m från bildstenarna i 
Buttle (Änge) (se Lindqvist 1942:36ff, Andreeff 2012). Tillsammans med fynden från Visnars 
ängar, Alskog sn (se GG 1 och GG 2) och fynden Linde annex, Linde sn (GG139-142) de enda i 
sammanställningen som inte kommer från regelrätta gravfält. Fyndmaterialet i graven består av 
artefakter som tillhör både perioden 800-900 (hängen, pärlor, kedjegarnityr o.s. v.) och perioden 
900-1000 (knivslidebeslag, rembeslag o. s. v.) (se Andreeff, Melander & Bakunic Friden 
2014:96ff). Den ursprungliga graven placerad utanför själva stensättningen har antagligen förstörts 
av den senare gravläggningen (se Ibid. s. 81ff). Så datering till perioden 800-900. Kremeringen har 
här sannolikt skett direkt på platsen (Ibid.). Osteologiskanalys fastslog att det rörde sig om minst 2 
individer som ligger spridda i området, en vuxen (antaglig kvinna) ca 25-30 år och ett barn 0-14 år 
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(se Franzén 2013). Fyndmaterialet påtalar också förekomsten av minst 2 individer, däremot gör den 
stora spridningen av såväl ben som artefakter att det är väldigt svårt att säga vilket monument som 
gjorts för vem. Arkeologisk utgrävning under ledning av A. Andreeff, P. Walin och H. Martinsson-
Walin 2013.  

Nr. GG 129
Stenstugu, Alskog sn, (Raä 181:2), ?, Anl. 5
Litteratur: Pettersson (1992), Sigvallius (1981), Pettersson? (opubl.)
Antal: 7-11
Mått: L. 3.1 cm
Typ: A1b
Gravdatering: 650-750
Gravtyp: Skelettgrav i stensättning 4.5 x 2.75 m, 0,3 m hög, med kantkedja, skelett orienterat N-S
Gravfynd: 7-8 fiskhuvudformiga hängen (11 bottnar), 2 bronsbeslag, 1 bronsfragment, 1 järnkniv 
fragmentarisk, 6 järnnitar, 22 pärlor (12 glas, 1 kalksten, 7 kaurisnäcka, 2 bärnsten)
Depå: 54 hela och 9 fragmentariska kaurisnäckpärlor, 1 bronspärla, 111 och 2 fragment av 
glaspärlor, 1 pärlspridare + fragment av ytterligare 1, 2 dräktnålar, fragment av bronskedja
Kommentarer: Hängena utgörs av ca 7-8 hängen men 11 bottnar har återfunnits. Förhållandet 
mellan antalet bottnar och antalet hängen brukar dock sällan överensstämma. Det här kan ha göra 
med att hängen förkommit (och vice versa), men det är inte omöjligt eftersom differenserna kan 
vara så pass stora att det kan finnas andra anledningar till den här differensen. 11 bottnar behöver 
därmed inte vara liktydigt med att minst 11 hängen varit i graven, även om det är den mest troliga 
tolkningen. Hängena är ca 3.1 cm långa och lite olika utformade, en del har endast ett punktcirkel-
ornament meda andra har flera. Det lilla gravfältets alla anläggningar verkar stå varandra ganska 
nära tidsmässigt, det vill säga 600-tal, möjligen att det här är en förvillelse genom bristerna i 
Nermans system. Däremot är hängena av vad som får förmodas vara tidig typ A1b och  med det 
som kriterium är det tidiga 700-talet en trolig datering. Det övriga materialet ger inte så mycket att 
gå på. Dräktnålarna går möjligen att datera till Nermans period VII:5 vilket därmed troligen innebär 
tidig vikingatid, vilket kan betyda att den så kallade depån är ditlagd senare, men pärlmaterialet 
säger inget annat än ca 700-900. Graven har dessutom utsatts för plundring och samband är osäkra. 
I graven var en kvinna 17-25 år och ett litet barn 0-7 år begravda. Den osteologiska analysen har 
kunnat bekräftas genom opublicerat manus för undersökningen i Gotlands museums arkiv 
(Sigvallius 1981). När det kommer till uppgifterna för fyndposter från Stenstugu, Alskog sn (Raä 
181:2) så finns de i begränsad form publicerade av Pettersson (1992). Sammanställningen här 
bygger dock i första hand på anläggningsbeskrivningarna, vilka återfunnits bland 
föremålssamlingarna hos Gotlands museum. Någon sammanställd rapport för materialet återfinns 
inte och därför kan de osteologiska bedömningarna bara bekräftas i de fall där dessa gått att 
kontrollera mot osteologisk-sammanställning (tyvärr är inte heller denna publicerad, men delar av 
den återfinns i Gotlands museums arkiv (notera att den här återfinns under Fjäle, Ala sn)). De 
anläggningsbeskrivningar som återfinns i erhållet dokument överensstämmer och komplementerar 
uppgifterna i Petterssons publikation och är med största sannolikhet pålitliga. Någon författare för 
anläggningsbeskrivningarna anges inte, men det rör sig med största säkerhet om Ann-Marie 
Pettersson eller möjligen Dan Carlsson. Fyndmaterialet har studerats och stämmer med det som 
anges i anläggningsbeskrivningarna. Undersökningen företogs i samband med Carlsson projekt 
kring bebyggelse vid närbelägna Fjäle, Ala sn (se Carlsson, D. 1979, 1983a-c, m. fl.). Arkeologisk 
utgrävning 1977-1985 av D. Carlsson och A-M. Petterson. 
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Nr. GG 130
Stenstugu, Alskog sn, (Raä Alskog 181:2), ?, Anl. 17a 
Litteratur: Pettersson (1992), Petterson? (opubl.)
Antal: 1
Mått: L. 2.2 cm
Typ: A1a 
Gravdatering: 600-700
Gravtyp: Skelettgrav i stensättning 3.1 x 2.8 m, 0,2 m hög, skelettet orienterat NNO-SSV
Gravfynd: 1 fågelformat spänne, 1 fiskhuvudformigt hänge, 74 pärlor (52 glas, 17 kalksten, 5 
brons), bronsfragment, 29 kamfragment , 6 järnknivfragment, 1 bronsnit
(Depå 1: 1 bronssölja, 1 pärlspridare, 1 bronskedja, 1 bronsföremål, 1 järnföremål, ca 30 
järnfragment,  Depå 2: 1 järnyxa, 200 fragment av järn)
Kommentarer: Fragment av fiskhuvudformigt hänge av typ A1a men som varit större än 2 cm, ca 
2.2 cm. Intressant är att hänget återfanns vid en av de gravlagdas knä, individen är lagd på sida med 
uppdragna ben, vilket också det är anmärkningsvärt. Däremot så är graven omrörd vilket får ses 
som den sannolika förklaringen till hängets position. Pettersson (1992) har placerat 2 depåer i den 
här graven, dessa går inte att återfinna ibland anläggningsbeskrivningarna vilket gör dem 
tvivelaktiga (dessa är där placerade under anl. 22). Det fågelformade hänget är slitet och hör hemma 
i Nermans perioder VII:2-3, vilket stämmer med A1a hängen, datering sannolikt 600-700. Graven 
innehåller 2 olika skelettbegravningar och därtill en ”sekundärt” anlagd brandgrav. Det ska påpekas 
att i stort samtliga anläggningar på gravfältet består av gravar med multipla begravningar. Därtill är 
gravfältet plundrat, vilket gör att det är svårt att utläsa vilka individer som ska sättas samman med 
objekten. I den här graven ska det återfinnas en vuxen individ i brandgraven och två vuxna 
individer varav en i alla fall är en kvinna under benämningen 17A – formuleringen lyder ”2 
individer, varav 1 kvinna. En av individerna 25-35 år, den andra 35-45 år” (Petterson? Opubl. s. 16), 
det är således en liten gåta att försöka förstå hur gammal kvinnan var. Men vuxen var hon i alla fall. 
Den osteologiska analysen har inte kunnat bekräftas. Se också GG 129. Arkeologisk utgrävning 
1977-1985 av D. Carlsson och A-M. Petterson. 

Nr. GG 131
Stenstugu, Alskog sn (Raä Alskog 181:2), ?, Anl. 20 
Litteratur: Pettersson (1992), Gaimster (1998), Sigvallius (1983), Pettersson? (opubl.)
Antal: 1-24  
Mått: L. ca 3 cm
Typ: A1b + A1a?
Gravdatering: 650-750
Gravtyp: skelettgrav i Stensättning 4.3 diam, 0,55 m hög, skelett orienterat N-S 
Gravfynd: 1 ryggknappspänne (?), 24 fiskhuvudformiga hängen, 82 pärlor (37 glas, 1 kalksten, 44 
kaurisnäcka), kedjefragment av brons, ca 2 brakteater (E (Gaimster 1998:273)), 1 armring 
(fragment.), 1 redskapsspänne, 26 järnfragment (möjligen från kniv), 2 almandin-fragment, 
bronsfragment, 1-2 kam(mar) (fragmentarisk), 6 järnnitar, ben/horn-föremål, 1 sländtrissa 
Kommentarer: Pettersson (1992) uppskattar antalet hängen till 24, det återfinns dock endast 10 
fragment av på sin höjd 2 hängen, det hänge som går att dokumentera är av typ A1b med 
punktcirkelornament. Bland fynden (Fnr. 280) ingår dock ca 20 bottnar + fragment av fler bottnar, 
från vilka Petterssons uppskattning antagligen är gjord. Det är i det här fallet troligt att det rör sig 
om en kraguppsättning och att hängen möjligen försvunnit vid plundringen. I grav finns också 
almandin-fragment som sannolikt suttit på ett ryggknappspänne som inte återfanns vid 
utgrävningen, det kan således också försvunnit vid plundringen. Det intressanta med bottnarna är att 
de är tal om bottnar till två olika storlekar på hängen (ca 0.9 cm för de minsta och ca 1.4 för de 
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större). Det här gör att man kan anta att den här uppsättningen antagligen inkluderat både hängen av 
typ A1a och typ A1b, vilket är väldigt intressant, något dokumenterat fall av detta återfinns inte 
annars i materialet. Antalet brakteater är av Gaimster (Ibid.) uppskattat till fyra, av fyndmaterialet 
att döma så rör det sig snarare om två brakteater. Graven är plundrad och omrörd och 
kontextualiseringen av fynden till de begravda går inte att göra, men med tanke på att den ena 
individen är en man 25-35 år och den andra en odefinierad individ 17-25 år så är det troligt att den 
andra individen är en kvinna. Den osteologiska bedömning har kunnat kontrolleras. Inte speciellt 
mycket att gå på för dateringen, redskapsspännet går möjligen att placera i Nermans period VII:4, 
av hängena att döma så verkar en övergång mellan 600-talet och 700-talet trolig. Detta passar 
således också med de övriga anläggningarna på gravfältet. Se också GG 129. Arkeologisk 
utgrävning 1977-1985 av D. Carlsson och A-M. Petterson. 

Nr. GG 132
Stenstugu, Alskog, (Raä Alskog 181:2), ?, Anl. 21
Litteratur: Pettersson (1992), Petterson? (opubl.)
Antal: 2-5
Mått: L. 2.5 cm
Typ: A1a 
Gravdatering: 650-750
Gravtyp: Skelettgrav i stensättning 4,6 diam, 0,4 m hög, med kantkedja, skelett orienterat NO-SV 
Gravfynd: 5 fiskhuvudformiga hängen, 37 pärlor (10 glas, 27 kaurisnäcka), 2 järntenar, 
järnfragment (möjligen kniv), 1 benspatel, fragment av 1 kam
Kommentarer: Ett hänge återfinns och därtill fragment av ytterligare minst ett hänge. Fem bottnar 
finns också bland fyndmaterialet, således mellan 2-5 hängen i uppsättningen. Dateringen liknande 
de övriga anläggningarna på gravfältet, även om det är lite skralt att gå på här, av hängena att döma 
senare delen av 600-talet. Graven har blivit plundrad och skelett var omrört. Det tillhör enligt 
osteologisk bedömning en vuxen individ, denna uppgift har inte kunnat kontrolleras. Se också GG 
129. Arkeologisk utgrävning 1977-1985 av D. Carlsson och A-M. Petterson. 

Nr. GG 133
Stenstugu, Alskog sn (Raä Alskog 181:2), ?, Anl. 22
Litteratur: Pettersson (1992), Gaimster (1998), Pettersson ? (opubl.)
Antal: 2-5
Mått: L. ? 
Typ: A (okänd undertyp)  
Gravdatering: 650-750 
Gravtyp: Skelettgrav i stensättning 4.4 x 4.8 m, 0,6 m hög, med kantkedja, skelett orienterat N-S(?)
Gravfynd: 2-5 fiskhuvudformiga hängen, 1 ryggknappspänne (?), 64 pärlor (15 glas, 2 kalksten, 39 
kaurisnäcka, 8 övriga (5 guldfolierad brons, 1 ben, 1 obestämd, 1 ”kritliknande material”)), 1 
dräktnål, ca 20 bronskedjefragment, 1 brakteat (E (Gaimster 1998:273)), 4 bronsbeslag, 1 
fragmentarisk bronshake, 2 sländtrissor (1 bärnsten, 1 kalksten), 1 bärnstensamulett (miniatyryxa), 
2 bronsrignar, 2 bronsnitar, 13 bronsfragment,  1 järnyxa, 1 silvertråd (till ryggknappspänne?), 1 
järnföremål, ca 40 kamfragment, 13 järnnitar, ca 273 järnfragment, 4 almandin-fragment, 1 
bergkristallfragment, 
Fynd utanför kantkedjan i V: 1 bronssölja, 1 pärlspridare, 38 fragment av bronskedja, bronsföremål, 
ca 40 järnfragment     
Kommentarer: Det rör sig här om ca 2-5 hängen, men antalet är svårt att uppskatta, Pettersson 
(1992) uppger antalet till sex, men det är tveksamt. Det återfinns fem fragment av hängeskropp som 
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varken går att uppskatta längd eller typ ifrån. Därtill finns två bottnar och fem fragment av bottnar, 
av storlek att döma verkar det också i det här fallet som det kan röra sig om både A1a och A1b 
hängen vilket gör definitionen av fragment än mer problematisk. Det blir därmed alldeles för osäker 
och avstås här. Notera här att de två ”depåer” som Petterson har placerat till GG 130 (1992) i 
anläggningsbeskrivningarna återfinns på den här fyndposten och att de 200 järnfragment och yxan 
här inte separeras ut. Det är således troligt att dessa ska ingå här.  Silvertråden och almandin-
fragment antyder att det funnits ett ryggknappspänne i graven. Graven är plundrad och väldigt 
omrörd, här finns benen från två vuxna individer, en man 35-45 år och en obestämd (antagligen 
kvinna) 25-35 år, men också ben från en hund och därtill återfinns tänder från en individ som skulle 
kunna vara den från anläggning 21. Således mycket rörigt varpå Petterssons (1992) N-S orientering 
av skelett inte kan styrkas även om den är trolig. Den osteologiska analysen har inte kunnat 
kontrolleras. Dräktnålen går möjligen att placeras till Nermans period VII:4. Datering antagligen 
något liknande som för de andra anläggningarna omkring 650-750. Se också GG 129 och GG 130. 
Arkeologisk utgrävning 1977-1985 av D. Carlsson och A-M. Petterson. 

Nr. GG 134
Stenstugu, Alskog sn, (Raä Alskog 181:2), ?, Anl. 24A
Litteratur: Pettersson (1992), Pettersson? (opubl.)
Antal: 5-9
Mått: L. ca 1.6 cm
Typ: A1a 
Gravdatering: 600-700
Gravtyp: Skelettgrav i stensättning 3.8 x 3.5 m , 0,3 m hög, med kantkedja, skelett orienterat N-S
Gravfynd: 5-9 fiskhuvudformiga hängen, 1 djurhuvudformigt spänne, 4 pärlor (2 glas, 2 kalksten), 
3 bronsbeslag, bronsfragment, 3 bronsbleck, 6 fragment av bronsnitar, 19 kamfragment, fragment 
av järnkniv
Kommentarer: I anläggningen återfanns 5 hängen, alla är mycket små och av typ A1a. Därtill 
återfinns i fyndmaterialet 9 bottnar. En intressant företeelse är att framsidan av hängena har ett 
genombrutet hål under mynningen, en liknande markering, men där inte genombruten, finns hos 
GG 156 från det närbelägna gravfältet. Eftersom hålen bara finns på ena sidan är det inte tal om ett 
alternativt upphängningshål. Överlag så finns det liknande tendenser mellan anläggning 17 (GG 
156) på gravfältet 181B och GG 134 och GG 135 på gravfältet 181C – ex. samma typ av 
djurhuvudformiga spännen och så denna avvikelse för de fiskhuvudformiga hängena. Graven är 
plundrad och omrörd, enligt osteologisk analys innehåller graven två individer som inte kunnat 
könsbestämmas den enas ålder har uppskattas till 25-35 år. Den osteologiska analysen har inte 
kunnat bekräftas. I anläggningen återfinns också en brandgrav. Det djurhuvudformiga spännet går 
att datera till Nermans period VII:1 och således en datering till slutet av 500-talet, vilket troligen är 
alldeles för tidigt med tanke på hängena, men en tidig 600-tals datering verkar sannolikt. Notera 
också att det djurhuvudformiga spännet här är endast ca 2.2 cm stort, vilket är på gränsen för att de 
ska ses som en miniatyr, den här typen av spännen brukar ibland kopplas samman med mycket små 
barn (se Lindquist 1989, 2004b), det är dock troligen ett felaktigt antagande. Se också GG 129. 
Arkeologisk utgrävning 1977-1985 av D. Carlsson och A-M. Petterson. 

Nr. GG 135
Stenstugu, Alskog sn, (Raä Alskog 181:2), ?, Anl. 25 
Litteratur: Pettersson (1992), Gaimster (1998), Petterson? (opubl.), Carlsson, D. (1979, 1983a-c)
Antal: 22-25
Mått: L. 2-2.3 cm
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Typ: A1a
Gravdatering: 600-700 
Gravtyp: Skelettgrav i stensättning 4.25 x 4 m, 0,4 m hög, med kantkedja, skeletten orienterade N-
S
Gravfynd: 26 fiskhuvudformiga hängen, 3 djurhuvudformiga spännen, 1 runtspänne, 186 pärlor 
(162 glas, 22 kaurisnäckor, 2 brons), 7 E-brakteater, Kedjegarnityr med 2 kedjeplattor och 5 kedjor, 
1 dräktnål, 3 armringar (5.6, 6, 6 cm i diam.), 1 armbygel (6 cm i diam.), 2 bronsbleck, 2 beslag, 1 
järnsölja, 1 järnpincett, 1 järnnål, 1 järnkniv med bronsbeslag, ca 120 järnfragment,  ca 100 
kamfragment, 2 knivar, 4 nitar, 1 redskapsspänne, 2 bronsnycklar, 1 genombruten bronsskiva 
(tiskelemotiv), 1 pilspets
Kommentarer: Det återfinns ca 20 hängen och därtill en större mängd fragment från ca 22-25 
hängen. Hängena är små av typ A1a men tillhör Høilund-Nielsens S2g2 vilket i det övriga 
materialet är ovanligt, men hängen kring detta och mindre hängen av A1b är de som återfinns på 
gravfältet vilket troligen gör att gravfältet har en ganska kort brukningstid, från kanske början av 
600-talet till mitten av 700-talet, alltså troligen inte mer än 100-150 år. Gravmaterialet är i från den 
här graven i mycket gott skick och utgörs av ett tjusigt 600-tals material. Bland annat finns sju E-
brakteater varav flera mycket gott bevarade. Noterbart är också att de tre djurhuvudformiga 
spännena, som alla är av samma typ, har behandlas olika, två av spännena har genomborrade hål för 
att fästa kedjor, dessa hål är på samma sida om spännena, det vill säga att det ena kommer inåt och 
det andra utåt, men mest intressant är ändå att det tredje spännet saknar fästeshål för kedjor som de 
andra har. Det är något oklar på vilket sätt eller om detta spänne ingår i uppsättning. Det finns också 
i inventarierna ett runt spänne.  I graven som är plundrad och omrörd ligger det tre osteologisk 
definierade individer, två män och en kvinna, alla vuxna individer. Kvinnan ligger direkt under en 
av män och det verkar som det ska gå att knyta objekten till henne även om det är något osäkert (det 
är antagligen därför som uppsättningen inte blivit plundrad). Det intressanta här är att den 
osteologiska bedömningen säger att kvinna är mellan 50-70 år, vilket med tanke på armringarna 
känns något osannolikt men inte otroligt. Den osteologiska analysen har inte kunnat kontrolleras, 
men det verkar osannolikt att det skulle föreligga en så stor felbedömning och tingen kan inte 
tillhöra någon av de vuxna männen. Däremot så kan graven dateras till 600-talet med stor säkerhet 
vilket i så fall visar att den praktik som återfinns för skelettbegravningar under 700-talet och framåt 
verkligen inte gäller för 600-talet och att den struktur som återfinns under perioden 700-900 inte 
framkommit som en planerad praktik. Den här graven är egentligen inte avvikande från andra 
gravar för vuxna kvinnor i uppsättningen även om den är väldigt stor, utan det som är avvikande är 
att det rör sig om skelettgrav vilket möjligen har något med det specifika gravplatsen att göra. 
Datering är som sagt tydligt till 600-talet. Kedjegarnityret, det runda spännet och bronsskivan tillhör 
Nermans period VII:3 medan de djurhuvudformiga spännena och redskapsspänne tillhör period 
VII:2, det ska noteras här att de djurhuvudformiga spännena ser dock betydligt mindre slitna ut än 
det runda spännet. Det verkar i detta fall knappast troligt att en kvinna i 60-70 års ålder kan ha haft 
dessa spännen sedan kanske tonårsåldern, så de bör ha producerats inte allt för långt ifrån hennes 
dödstillfälle vilket möjligen antyder om att uppsättning kvinna fått med sig graven inte egentligen 
varit ämnad för henne! Hela materialet från Raä Alskog 181:2 ställer svåra frågor till Nermans 
kronologi och de är svårt att ge en datering av materialet härifrån, det rör sig dock i det här fallet 
inte om den första delen av 600-talet vilket i så fall kan innebära att de djurhuvudformiga spännen i 
stället borde placeras i Nermans period VII:3. Datering i alla fall till perioden 600-700. Se också 
GG 129 och GG 134. Arkeologisk utgrävning 1977-1985 av D. Carlsson och A-M. Petterson. 

Nr. GG 136
Barshalder, Grötlingbo sn, GF C 8697
Litteratur: Rundkvist (2003a)
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Antal: ca 20
Mått: ?
Typ: A1a (VZG fig. 1493)
Gravdatering: ?
Garvtyp: ?
Gravfynd: 4 armringar (med diam. på 50, 53, 55 och 62 mm), 1 djurhuvudformigt spänne av 
vendeltyp (VZG fig. 1346-49), 6 bronsbrakteater (E), ca 20 Fiskhuvudformiga hängen (13 hela och 
4 trasiga (5 fragment) återfunna i magasin (Rundkvist 2003a:135)), 3 bronsnycklar, 2 
fragmentariska knivar, 26 pärlor, 1 ryggknappsspänne (se Ibid.). 
Kommentarer: Lösfynd från grustag vid Käldåker ca 100 m V om landsvägen, vid Barshalder, som 
”ramlade fram ur marken” utan att några ben iakttogs. Det är dock högst troligt att det rör sig om ett 
gravfynd och med tanke på att armringarna och hängena är så pass intakta är det troligen tal om 
delar av en större uppsättning i skelettgrav. Förekomsten av två knivar gör dock att det antagligen är 
tal om föremål som kan komma från flera olika gravar vilket gör kontextualiseringen mycket svår. 
Det är värt att notera att tre av armringar är av barnstorlek. Föremålen tillhör Nermans period VII:3, 
så dateringen för den eventuella gravläggning bör ha varit mellan 600-700. 

Nr. GG 137
Runne, Sanda sn, SHM 27300:11
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000b, 2006a)
Antal: ?
Mått: L. 2.7 cm (frag.)
Typ: A (A1b/A1c)
Gravdatering: 800-900
Garvtyp: Brandgrav (flat mark, alternativt stensättning borttagen genom jordbruksarbete)
Gravfynd: 11 Glaspärlor, 2 Pärlor av snäckskal, ca 20 bronsfragment (fiskhuvudformiga hängen), 
Kedjegarnityr (typ 2, ca 800-900 (se Thunmark-Nylén 2000b:614 och 2006a:204)), hornföremål, 
järnfragment, keramikskärvor, Kamfragment (typ EK1, ca 800-900 (se Thunmark-Nylén 2000b:614 
och 2006a:259)), brända ben 
Kommentarer: I samband med att ängsmark togs upp för nyodling 1960 så påträffades delar av ett 
förstört gravfält från vendeltid/ tidig vikingatid. Gravfältet (Raä Sanda 74:1) är antagligen en del av 
ett större komplex kring Sandgårde i Sanda sn. Anläggningarna som upptogs 1960 är alla kraftigt 
förstörda och delar av materialet ska säkerligen höra med ihop med material från andra 
anläggningar. De fiskhuvudformiga hängen är fragmentariska och det ursprungliga antalet kan inte 
uppskattas. Däremot så har fragmenten både linjeornamentiken och punktcirkelornament, vilket 
samman med dateringarna från kammen och kedjegarnityret är en klar antydan om att det rör sig om 
hängen av senare typ. Graven bör således också dateras till 800-talet. Undersökning av J. Ferenius 
1960.

Nr. GG 138
Barshalder, Grötlingbo sn, SHM 27296:3
Litteratur: Thunmark-Nylén (2000a), Rundkvist (2003a)
Bhr 1960:03
Antal: 1
Mått: L. 2.3 cm (frag.)
Typ:  A1b (KHN S2g2/S2g3)
Gravdatering: (Rundkvist Vendel-/vikingatid)
Garvtyp: Brandgrav, under sporadisk stenläggning ca 1 m i diam., brandlager 30-40 cm i diam. 
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Och 35 cm djupt
Gravfynd: 5 fragment av 1 fiskhuvudformigt hänge, brända ben 
Kommentarer: Fem framgent av 1 fiskhuvudformigt hänge som enda fynd samma med brända 
ben. Hänget har både linjeornamentik och punktcirkelornament och längden bör vara omkring 3 cm 
så därmed av typ A1b, vilket kan antyda om en datering till slutet av vendeltiden. Rundkvist ger 
ingen närmare datering än antingen vendel eller vikingatid. Det är sannolikt så att graven ska 
dateras till perioden 700-850, men underlaget är lite för skralt för att kunna ge någon exakt 
bedömning. Utgrävning av K. Häger 1960.

Nr. GG 139
Linde Annex, Linde sn, anl. 3
Litteratur: Carlsson, D. (2008c, 2009a), Lennblad (2009)
Antal: ?
Mått: L. 2 cm (frag.)
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 800-900
Garvtyp: Brandgrav, stenkonstruktion 1.3 x 1.5 m (oval) med kantkedja av 0.3-0.6 m stora stenar, 1 
lager stenfyllning. Brandlager innanför konstruktion, 5-10 cm djupt bestående av svart jord, brända 
ben och artefakter 
Gravfynd: 1 fragmentarisk bennål, 1 dräktnål, fragment av silverföremål (?), bronsmärla, 
knivbeslag av järn, 7 fragment av dosformigt spänne, alamdinfragment, fragment av bronskedja, 
nitfragment, 4 järnnitar, 2 bronsbleck, 8 fragment av fiskhuvudformiga hängen, nål av järn, bränd 
lera, 5 järnspikar, järnfragment (till knivbeslag), bronsfragment, 6 kamfragment, 33 glaspärlor, 
Björnfalanger, Brända ben (638 g, människa, hund, häst)
Kommentarer: Se GG 142

Nr. GG 140
Linde annex, Linde sn, ”Bensamling 3”
Litteratur: Carlsson, D. (2008c, 2009a), Lennblad (2009)
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 800-900
Garvtyp: Samling av ben och artefakter utan tydlig avgränsning eller gravkonstruktion
Gravfynd: Brända ben (2578 g, människa, hund, fågel), 11 björnfalanger, tungformigt hänge (jfr. 
VZG 2234), silformigt hänge, 12 fragment av fiskhuvudformiga hängen (varav 9 bottnar), 4 
järnnitar, 1 järnspik, knivslidebeslag av brons, fossil (liten kula), kamfragment, fragmentariskt 
sandstensbryne, 1 bronsfragment, 1 järnfragment, keramikskärvor, 12 glaspärlor
Kommentarer: Se GG 142

Nr. GG 141
Linde annex, Linde sn, ”Bensamling 4”
Litteratur: Carlsson, D. (2008c, 2009a), Lennblad (2009)
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 800-900
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Garvtyp: Bensamling utan tydlig avgränsning eller konstruktion 
Gravfynd: Brända ben (421 g, människa, hund, häst), 2 björnklor, 2 järnitar, 2 järnspikar, 1 
järnfragment, 1 bronsring, 1 botten till fiskhuvudformigt hänge, bränd lera, 2 glaspärlor
Kommentarer: Se GG 142

Nr. GG 142
Linde annex, Linde sn, ”Bensamling 7”
Litteratur: Carlsson (2008c, 2009a), Lennblad (2009)
Antal: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 800-900
Garvtyp: Bensamling utan urskiljbar avgränsning eller gravkonstruktion
Gravfynd: Brända ben (1404 g, människa, nöt, häst, hund), 4 björnfalanger, 16 järnnitar, 8 
järnspikar, 3 järnbeslag, 11 järnfragment, 12 glaspärlor, knivslidebeslag i brons, fragment av 
pärlspridare, 5 bottnar till fiskhuvudformiga hängen, 11 kamfragment, fragment av bronskedja, 
fragment av ryggknappspänne (?) (förgyllt bronsfragment), 
Kommentarer: GG 139-142 kommer från en utgrävning i Linde socken. Sammanlagt rör det sig 
om 3 anläggningar och 8 ”bensamlingar” som undersöktes i två omgångar (se Carlsson, D. 2008c, 
2009a). Det är dock inte särdeles troligt att det skulle röra sig om så många som 11 (eller fler) olika 
gravläggningar. Sammanlagt rör det sig om 28 fragment av fiskhuvudformiga hängen. Bottnarna till 
de fiskhuvudformiga hängena är relativt många (ca 15 st) och alla av samma storlek vilket kan 
indikera att det rör sig om en och samma uppsättning. Carlsson menar däremot att anl. 3 är en 
avgränsad grav och inte ska blandas ihop med bendepositionerna (2009a:14). Det får dock ses som 
väldigt tvivelaktigt eftersom det genom artefakterna föreligger ett uppenbart samband mellan 
”bensamlingarna” runt omkring anläggningen (se Carlsson 2009a:38) och artefkaterna i 
anläggningen. Osteologiskanalys har genomförts, vilket inte kunde säkerställa att det i anl. 3, 
Bensamling 3, 4 och 7 var fler än en individ (se Lennblad 2009:13ff). Det ska också påpekas att det 
analyserade benmaterialet är procentuellt väldigt begränsat, oftast endast ett par procent (Ibid.). Den 
osteologiska bedömning är att det rör sig om en (alt. 4) vuxen(na) individ(er) bland benfragmenten i 
GG 139-142 (Ibid.). Till det här ska också den långa stenkedja som utgör Anl. 1 (se Carlsson 2008c, 
2009a) inordnas vilken skulle kunna ha varit någon form av kantkedja kring området, men också 
möjligen antyder om att gravarna blivit förstörda vid en senare konstruktion. Det är således 
sannolikt att åtminstone GG 139, 141 och 142 ska förstås som delar av samma gravläggning och att 
möjligen också GG 140 ingått i denna. Datering bör vara liknande för GG 139-142 och setts till 
perioden 800-900. Framförallt den dräktnål, det gripdjursornerade tungformiga hänget och de 
fragment av ryggknappspänne som återfinns i fyndmaterialet ligger till grund för dateringen. 
Arkeologisk utgrävning led av D. Carlsson 2006-2008.          

Nr. GG 143
Smiss, Tingstäde, Anl. 13/ Anl. 16/ Anl. 21
Litteratur: Manneke & Wennersten (1999), Wennersten (1996)
Antal: 25
Mått: L. ca 3.2 cm
Typ: A1b
Gravdatering: 700-800
Garvtyp: Skelettgrav?, flatmarksgrav?
Gravfynd: 
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Anl. 13: 25 fiskhuvudformiga hängen, 1 armring (5.9 cm i diam.), 1 armbygel (6.3 cm i diam.), 1 
runt spänne (närmast liknande VZG fig. 1413), 1 sländtrissa, 2 djurhuvudformiga spännen (närmast 
liknande VZG fig. 1336 resp. 1330), 1 pärlspridare, 1 stor järnspik, 1 järnfragment, 2 
kedjefragment, 64 pärlor (38 av glasfluss, 26 vita glaspärlor), 1 kam   
Anl. 16: 1 närmast intakt kedjegarnityr (med klockformade kedjeplattor och 6 kedjor), 2 armringar 
(6.7 cm i diam.), 1 armbygel
Kommentarer: 25 fiskhuvudformiga hängen av typ A1b, med ett upphängningshål, 
parallellinjeornamentik och punktcirkelornament. Spännen närmast liknande objekt från Nermans 
period VII:3, dock påtagligt att 700-tal är en trolig datering, också med tanke på de andra 
anläggningarna och den problematik som finns i Nermans system. Fyndet kommer från en 
räddningsundersökning vid Smiss, Tingstäde sn, i anslutning till det stora gravfältet ”Backhagen”. 
De fiskhuvudformiga hängena är hittade bland schaktmassor och har föreslagits tillhöra anläggning 
21, en anläggning som på grund av tidsbrist inte grävdes ut, delar av materialet som återfanns bland 
schaktmassorna och kallas anläggning 13 tillhör möjligen också en annan förstörd skelettgrav 
benämnd anläggning 16, därtill återfinns brända ben från människa som indikerar att fler 
anläggningar blivit förstörda. Det är dock bara antaganden och kan inte på grund av materialet 
stödjas. I anläggning 16 återfanns en vuxen kvinna. Graven är dock så pass förstörd av större delen 
av bröstkorgen och huvudet är borta, däremot är kedjegarnityret mycket välbehållet, det är dock inte 
särdeles troligt av sammansättningen att döma att fynden från anl. 13 hör ihop med anl. 16. I 
anläggning 21 återfanns en äldre kvinna men också denna anläggning är så illa tilltagen att ingen 
kontextualisering är möjlig. Fynden från anläggning 13 kan därmed inte med säkerhet knytas till 
någon av de två anläggningar och kan härröra från en tredje anläggning. Hängena är dock så pass 
enhetliga att de säkerligen utgjort en kraguppsättning. Arkeologisk undersökning under ledning av 
M. Wennersten 1995.

Nr. GG 144
Smiss, Tingstäde sn, anl. 19
Litteratur: Wennersten (1996), Manneke & Wennersten (1999), Carlsson, A. (1983)
Antal: ca 16
Mått: 3.1 cm
Typ: A1b
Gravdatering: 700-800 (möjligen 750-850)
Garvtyp: Skelettgrav i stenkistkonstruktion ca 2.5 x 1.2 m, den inre bredden för konstruktionen ca 
0.6 m, skelettet orienterat NNV-SSO
Gravfynd: 16 hela och 8 fragment (1-2 hängen) (+ 6 bottnar) av fiskhuvudformiga hängen, 2 
pärlspridare (samma typ som i Anl 13.), 2 djurhuvudformiga spännen med nål av järn (Carlsson typ 
1.1), 1 dräktnål (närmast liknande VZG fig. 2184-86), järnfragment, bronsfragment, 1 kam, 1 
sländtrissa, 1 runt spänne (närmast liknande VZG fig. 1818), 91 + frag. (minst 10 pärlor) (30 vita 
glaspärlor 57 glaspärlor, 4 guldfolierade glaspärlor) 
Kommentarer: Det rör sig om en krage av 16 hängen liknande de från GG 143 och därtill återfinns 
8 fragment av ytterligare 1-2 hängen. I fyndet ingår också 6 bottnar till fiskhuvudformiga hängen. 
Föremålen är placerade i Nermans perioder VII:4 och VII:5, de djurhuvudformiga spännen tillhör 
Anders Carlssons typ 1.1 och kan dateras till 700-talet (se Carlsson, A. 1983:40ff). Pärlantalet är 
något högre då minst ca 10 pärlor återfinns i fragmentariskt skick, flera av pärlorna är också 
dubbelpärlor eller trippelpärlor. Materialet är slitet och kan möjligen tillhöra början av vikingatiden.
Gravens södra del är delvis förstörd men skelett är välbevarat. Notera här att pärlorna och de 
fiskhuvudformiga hängena med ganska stor sannolikhet inte har ingått i den ursprungliga 
gravläggningen utan deponerats efteråt och spritts ovan kroppen (Manneke & Wennersten 1999:28). 
Den gravlagde är en 163 cm lång vuxen kvinna, bedömd genom kraniets sutursammanväxning och 
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tandslitaget till ca 30-40 år (Ibid. s.86), det ska också påpekas att tänderna var i gott skick och den 
gravlagda kvinnan hade ett ”kraftigt kranium”. Arkeologisk undersökning under ledning av M. 
Wennersten 1995.  

Nr. GG 145
Broa, Halla sn, SHM 19734:25:2
Litteratur: Thunmark-Nylén (1995a, 2000a, 2006a)
Antal: 1
Mått: L. ca 2.2 cm
Typ: C
Gravdatering: 900-1000
Garvtyp: Röse, 5.5 m i diam. 0.5 m hög, med kantkedja, innehållande 3 depositioner 
Gravfynd: 
1: 1 djurhuvudformigt spänne, 1 botten till djurhuvudformigt spänne, 1 järnkniv, 1 järnspets
2 i kistkonstruktion: Ryggknappspänne (typ 1, ca 1000-1100 (se Thunmark-Nylén 2000a:336f och 
2006a:62f)), 1 tungformigt hänge, 1 bärnstensamulett (yxa), 3 järnknivar, 1 Svärd 
2 söder om kistkonstruktionen: 1 Dosformigt spänne (typ 2a, ca 850-1000 (se Thunmark-Nylén 
2000a:336 och 2006a:85ff)), armring av silver (3.8 cm i diam.), 1 tungformigt hänge, 1 silformigt 
hänge, 1 bärnstensamulett (fiskhuvudformigt hänge typ C), 16 pärlor (1 kaurisnäcka, 14 glasfluss, 1 
bärnsten), 2 sländtrissor av bärnsten, 2 sländtrissor av kalksten, bronsnål, bronsbleck, 
keramikskärvor, brända ben, skelettrester 
Kommentarer: Något konfunderande rapportering kring denna anläggning där i samma röse minst 
tre individer verkar ha begravts, det rör sig både om brandgravsläggning och skelettgrav. Hänget är 
av typ C utan accentuera mynning eller upphängningshål. Det återfinns samman med skelettrester 
från ett barn i den södra delen av anläggningen. Antagligen är det tal om ett väldigt litet barn (3-5 
års åldern). Gravläggningen har antagligen skett i perioden 900-1000, med tanke på kombination av 
det dosformiga spännet och det tungformiga hänget. Artefakterna söder om anläggningen tycks 
också uppenbart äldre än de i kistkonstruktionen. Avbildning i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 134c). 

Nr. GG 146
Hemse, Hemse annexhem, SHM 4814
Litteratur: Thunmark-Nylén (1998, 2000a)
Antal: 1
Mått: L. 5.7 cm
Typ: C
Gravdatering: ?
Garvtyp: ?
Gravfynd: Se Thunmark-Nylén (2000a:447f)
Kommentarer: Fynd från Hemse Annexhem utgörs av gravfynd från senvikingatid som lämnades 
in som lösfynd under 1870-talet i samband med att gravfältet användes som grustag, någon 
kontextualisering är på grund av omständigheterna inte möjligt. Hänget är väldigt stort. Avbildat i 
Thunmark-Nylén (1998: taf. 172:1).

Nr. GG 147
Hemse, Hemse annexhem, SHM 5239
Litteratur: Thunmark-Nylén (1998, 2000a)
Antal: 1
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Mått: L. 2.4 cm
Typ: C
Gravdatering: ?
Garvtyp: ?
Gravfynd: Se Thunmark-Nylén (2000a:455)
Kommentarer: Se GG 146. Hänget är avbildat i Thunmark-Nylén (1998: taf. 172:2a-b)

Nr. GG 148
Barshalder (Norrkvie), Grötlingbo sn, GF C 8654:35-36
Litteratur: Rundkvist (2003a), Thunmark-Nylén (2000c)
Antal: 1
Mått: L. 2.3 cm
Typ: C
Gravdatering: ? (Rundkvist Csn D, 1000-1100)
Garvtyp: Skelettgrav, stenkista 250 x 85 x 50-70 cm, ingen stensättning bevarad på grund av 
jordbruksarbete 
Gravfynd: 1 fiskhuvudformigt hänge (typ C), 1 bronsnyckel
Kommentarer: Hänget har mynning och upphängningshål. Hängen hittades vid sållning. Graven 
har nummer 6 och är kraftigt plundrad, inga ben återfanns. Graven har av Rundkvist daterats till ca 
1000-1100, vilket är troligt men det är väldigt lite material att gå på i det här fallet. Arkeologisk 
utgrävning av M. Stenberger 1935.

Nr. GG 149
Barshalder (Norrkvie), Grötlingbo sn, GF C 8654:37-44
Litteratur: Rundkvist (2003), Thunmark-Nylén (1995a, 2000c), Carlsson, A. (1983), Selling 
(1955)
Antal: 1
Mått: L. 2.7 cm
Typ: C
Gravdatering: 1000-1100 (Rundkvist Csn D, 1000-1100)
Garvtyp: Skelettgrav orienterad S-N, stenkista 265 x 90 cm, skelett har antagligen legat i en 
träkista nerställd i stenkistan. Ingen stensättning bevarad på grund av jordbruksarbete
Gravfynd: 1 djurhuvudformigt spänne (typ 7.1, ca 1000-1100 (se Carlsson, A. 1983:73), 1 
dräktnål, 1 armring (5.4 cm i diam.), 2 glaspärlor, 1 fiskhuvudformigt hänge (typ C), 21 järnspikar, 
keramikskärvor (se Selling 1955:92), järnfragment, Fossil (ej tillvaratagen)
Kommentarer: Grav 7. Hänget har mynning, rektangulär kropp och upphängningshål. Hänget 
hittades vid sållning. Armringen är väldigt liten av barnstorlek, men kistan är av vuxenstorlek. 
Keramikkärlet är utspritt över graven. Graven har också plundrats genom öppning i den norra sidan 
av graven, det har antagligen skett under modern tid med tanke på okunskapen om gravens 
orientering. Ingen invändning mot Rundkvists datering i detta fall. Keramikkärlet är daterat från 
slutet av 900-talet av Selling (1955:92 och 225ff). Arkeologisk undersökning av M. Stenberger 
1935. Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 68)  

Nr. GG 150
Barshalder (Norrkvie), Grötlingbo sn, GF C 8654:45-66
Litteratur: Rundkvist (2003), Thunmark-Nylén (1995a, 2000c), Selling (1955), Trotzig (1991a), 
Hulthén (1991)
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Antal: 1
Mått: L. 2.4 cm
Typ: C
Gravdatering: 1000-1100 (Rundkvist CSN D, 1000-1100)
Garvtyp: Skelettgrav orienterad S-N, stenkista 270 x 60 x 60 cm, ingen stensättning bevarad på 
grund av jordbruksarbete
Gravfynd: 2 armringar (6.3 respektive 6.8 cm i diam.), 3 djurhuvudformiga spännen (1 x typ 7.1 
och 2 x typ 6.4, ca 1000-1100 (se Carlsson, A. 1983:73)), 1 bärnstensamulett (fiskhuvudformigt 
hänge typ C alt. Trapezoid), ca 30 pärlor (3 bergkristall, 3 bärnsten) (observera här att 2 pärlorna 
ligger centralt i graven och 4 i sydöstra hörnet), bronsnyckel, järnkniv med bronsslidebeslag och 
fästesring, 2 bronskedjor, nålhus, sländtrissa, kopparkärl (norr om centrum), 2 träkärl, 1 keramikkärl 
(ca 900-1200, se Selling 1955:116f och 225ff, se också Hulthén 1991), bronsring, 6 järnnitar, ca 10 
hasselnötter     
Kommentarer: Grav 8. Hänget har en trapezoid form och uppfyller knappt kraven för att kallas 
fiskhuvudformigt hänge. Toppen är delad i två med en tunn skåra, således ingen ordentlig mynning, 
hänget är försett med upphängningshål, ingen dokumentation av fyndplatsen. Inget skelett bevarat, 
endast tänder återfanns i den södra delen av graven. Graven är av Rundkvist bedömd som en 
barngrav med tanke på det korta avståndet mellan kärlen och tänderna (2003a:130) (av Trotzig har 
kroppslängden uppskattats vara på sin höjd ca 1.3 m (1991a:189ff), vilket också tydligt framgår på 
planritning (se Pl. 4d i Trotzig (1991a:189)). Armringarna indikerar något liknande men ger inget 
klart besked. Inget som tyder på någon annan datering än den Rundkvist föreslagit. 14C-prov på 
hasselnötterna gav resultaten 900-1170 eller 995 +– 95 år (se Rundkvist 2003a:130 och där angiven 
litteratur), således inget som avviker från föreslagen datering. Arkeologisk undersökning av M. 
Stenberger 1935. Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a: abb. 57a-b).  

Nr. GG 151
Barshalder (Norrkvie), Grötlingbo, SHM 27739:1d
Litteratur: Rundkvist (2003a), Melander (2013), Gräslund (1973)
Antal: 1
Mått: L. 2.8 cm
Typ: C
Gravdatering: 900-1000 (Rundkvist Csn C, 900-1000) (Melander 2013: nr. 12, ca 1000)
Garvtyp: Skelettgrav orienterad S-N och brandgrav, stensatt kistkonstruktion 210 x 80 x 95 täckt 
av stenblock och lager av mindre stenar, skelettgrav har delvis förstört en något äldre brandgrav och 
ligger också i anslutning till flera andra gravläggningar (se vidare Melander 2013:72)  
Gravfynd: 
1 brandgrav: 1 djurhuvudformigt spänne (typ 5.2, ca 900-1000 (se Carlsson, A. 1983:73)), 2 pärlor, 
sländtrissa i kalksten, 1 järnkniv 
2 skelettgrav: 2 djurhuvudformiga spännen (typ 5.5, ca 900-1000 (Ibid.)), 1 dosformigt spänne (typ 
Bs2, ca 950-1000 (se Thunmark-Nylén 1983a)), 3 dräktnålar, 1 tungformigt hänge, 1 skopformigt 
hänge, 1 fiskhuvudformigt hänge (typ C), 14 glaspärlor, 1 redskapsspänne med 4 bronskedjor, 1 
bronsbjällra (se Gräslund 1973), 2 järnnycklar med bronsskaft, 1 järnkniv, 3 sländtrissor (1 brons, 2 
kalksten), bronsskål (se Trotzig 1991a:205ff), träkärl, 8 järnnitar
Kommentarer: Hänget har tydlig mynning och upphängningshål. Hängeskroppen är närmast 
timglasformad. Hänget återfanns vid fötterna. Kistan är något mindre än GG 148-150 och det 
verkar som om den gravlagde lagts på en träbädd snarare än i en kista (se Rundkvist 2003a:152f). 
Inget av skelettet är bevarat annat än tänderna. Bronsbjällror är en artefakt som Gräslund (1973) har 
velat sätta i samband med barngravar, vilket gör att det kan vara tal om något sådant här, passar med 
de intill liggande gravarna (se Melander 2013:72). Datering i perioden 900-1000 med tanke på det 
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dosformiga spännet, orienteringen av skelettet och kontext är en datering mot den senare delen av 
900-talet trolig. Arkeologisk udnersökning av G. Trotzig 1961. Avbildad i Thunmark-Nylén (1995a: 
abb. 45a-b) 

Nr. GG 152
Barshalder (Norrkvie), Grötlingbo sn, SHM 27778:8
Litteratur: Rundkvist (2003a), Melander (2013)
Antal: 1
Mått: L. 1.8 cm
Typ: C
Gravdatering:  900-1000 (Rundkvist Csn D, 1000-1100) (Melander 2013: nr. 16, ca 1000)
Garvtyp: Skelettgrav orienterad S-N, kistkonstruktion av sten 265 x 50 x 55 cm, ingen stensättning 
bevarad på grund av jordbruksarbete.  
Gravfynd: 1 bottenplatta till dosformigt spänne, 2 djurhuvudformiga spännen (typ 5.6 och 6.2, ca 
900-1000 (se Carlsson, A. 1983:73)), 1 armring (7.7 cm i diam.), 1 armbygel (6.7 cm i diam.), 2 
dräktnålar, 1 fiskhuvudformigt hänge (typ C), 1 kam, 1 järnkniv med bronslidebeslag och fästesring, 
21 pärlor (3 bärnsten resten glasfluss), nålhus, keramikskärvor, träskiva, bronsring   
Kommentarer: Hänget har mynning men inget upphängningshål, fyndpositionen är okänd. Hänget 
är i jämförelse med övriga relativt litet under 2 cm. Graven är av Rundkvist bedömd som barngrav 
genom kraniefragmentens position till kärlet (2003a:179). Det stöds också av att graven, precis som 
GG 150 med samma typ av bedömning, har liknande dimensioner på stenkistan. Däremot är 
armringarna ganska stora för att något sådant ska kunna fastställas, förhållandet mellan kraniet och 
kärlen kan också vara ett utslag av hur skelettet placerats, men med tanke på den smala stenkistan är 
ändå ett utsträckt läge det mest troliga. Datering antagligen något liknande som övriga Barshalder 
fynd med hängen av typ C, Rundkvist datering är något sen, antagligen senare delen av 900-talet. 
Arkeologisk utgrävning under ledning av G. Trotzig 1962. 

Nr. GG 153
Barshalder (Norrkvie), Grötlingbo sn, SHM 27778:13/62:1
Litteratur: Rundkvist (2003a), Melander (2013)
Antal: 1
Mått: L. 3.2 cm
Typ: C
Gravdatering: 1050-1150 (Rundkvist Csn D, 1000-1100) (Melander 2013: nr. 17, efter 1100)
Garvtyp: Skelettgrav orienterad SV-NO, stenkista 275 x 55 x 40 cm, inga spår av stensättning 
bevarade på grund av jordbruksarbete
Gravfynd: : 2 djurhuvudformiga spännen (typ 6.4, ca 1000-1100 (Carlsson, A. 1983:73)), 1 
ryggknappsspänne, 40(+) pärlor (1 karneol, 2 ametist, 2 bergkristall, 2 bärnsten, 1 guldfolierat glas, 
24 glas, 9 obestämt material + 50-tal fragment av guldfolie + 1-2 pärlor av silver) 2 dräktnålar, 
anglosaxiskt mynt med ögla (Ethelred III, Long cross – daterat till 996/7-1003), tungformigt hänge, 
sked- och silformigt hänge, armring (6.4 cm i diam.), 3 silverinfattade bergskristaller, silverinfattad 
ametist, 1 fiskhuvudformigt hänge (typ C), bronsskål – träspatel, träkärl, trådar, läderrem alla i 
bronsskålen (se Trotzig 1991a:214ff) –, lerkärl, sländtrissa av kalksten, 20 järnspikar och fragment 
av dylika, matrester (havre och ärtor (se Rundkvist 2003a:180 och där angiven litteratur))
Kommentarer: Hänget är grovt och inte speciellt estetiskt tilltalande, med mynning och 
upphängningshål. Hängets fyndposition är okänd. Sen grav med en stor och prålig uppsättning. Den 
smala stenkistan och armringens diameter gör det inte omöjligt att det också i detta fall kan vara tal 
om en barngrav, men något sådant kan inte beläggas. Datering är antagligen sen, en datering till 
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slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet är trolig. Ryggknappspännet placerar Thunmark-
Nylén till perioden efter 1090 (se 2006a:52ff och 2006b:673ff), vilket kan antyda om en datering 
upp mot mitten av 1100-talet till och med. Arkeologisk undersökning av G. Trotzig 1962. 
Avbildning i Thunmark-Nylén (1995a: abb 84).        

Nr. GG 154
Stenstugu, Alskog sn (Raä 181:2), ?, Anl. 15
Litteratur: Petterson? (opubl.)
Antal: 1
Mått: L. ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 650-750
Garvtyp: Skelettgrav i stensättning 3.75 x 2.75 m, ca 0.25 m hög, med kantkedja, skelettorientering 
(se kommentarer)
Gravfynd: 1 lansspets, 1, svärd, 1 järnmärla, 1 järnnit, 2 järnfragment, 59 kamfragment, 1 botten 
till fiskhuvudformigt hänge 
Kommentarer: Är endast registrerat som ett bronsfragment men i fyndmaterialet återfinns en 
botten till fiskhuvudformigt hänge, i jämförelse med fynden GG 129-135 verkar det troligt att det 
rör sig om en botten till ett hänge av typ A1a, men detta kan inte bekräftas utan själva hänget. Det 
här är en mycket märklig grav som innehåller begravningen för en vuxen man 35-45 år som är 
gravlagd orienterad N-S (huvudet i N), hängesfyndet påträffades i sydöstra delen av anläggningen 
och har antagligen inget med mannen att göra. Det är nämligen så att det i anläggningen också 
påträffades en skenben av en annan vuxen individ, benen från en hund och ben från inte mindre än 
sju olika barn, varav ett av barn var ca 3-6 år och de övriga spädbarn (den osteologiska analysen har 
inte kunnat beläggas – se vidare GG 129). Det är således troligt att hänge tillhör antingen den andra 
vuxna individen eller något av barnen. Graven har blivit plundrad. Dateringen torde vara något 
liknande som för de övriga anläggningarna på gravfältet, det vill säga ca 650-750, men lite material 
att gå på och väldigt oklart hur barnens begravningar ska dateras i förhållande till mannen. Se också 
GG 129. Arkeologisk utgrävning av A-M Petterson och D. Carlsson 1977-1985.    

Nr. GG 155
Stenstugu, Alskog sn (Raä 181:2), ?, Anl. 16
Litteratur: Petterson? (opubl.)
Antal: 1
Mått: L. ?
Typ: A (okänd undertyp)
Gravdatering: 600-700
Garvtyp: Skelettgrav i stensättning ca 5 x 4.75 m, 0.2 m hög, med kantkedja, skeletten orienterade 
N-S
Gravfynd: 1 djurhuvudformigt spänne med järnnål, 1 dräktnål, 1 bronsnål, 15 skållor (?) av brons, 
3 bronsbeslag, 1 liten bronsring, 1 bronsföremål, 1 botten till fiskhuvudformigt hänge, 1 bronsnit, 1 
bronsfragment, 6 pilspetsar av järn, 2 järnbeslag, 6 järnspikar, ca 273 järnfragment, 32 pärlor (22 
glas, 10 kalksten), 11 kaurisnäckor (observera hela och fragmentariska snäckor ej pärlor), 1 
keramikkärl (31 skärvor), kamfragment   
Kommentarer: Det rör sig här om en botten till ett hänge. Av storlek att döma är det antagligen tal 
om typ A1a här också, men det kan inte beläggas utan hängeskroppen. Graven är som de andra 
plundrade och verkar utgöra en dubbelgrav där en osteologisk definierad man 25-35 år begravd 
samman med en obestämd individ (en kvinna av föremålen att döma) 35-45 år, dessutom finns ett 
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spädbarn i graven. Vid mannens fötter hittades skelettet av en hund och keramikkärl kan knytas till 
”kvinnan”. Det djurhuvudformiga spännet kan dateras till Nermans period VII:2 och motsägs inte 
direkt av något av det andra materialet. Glaspärlorna har exempelvis ”ett ålderdomligt utseende” 
(det vill säga för den som mest tittat på 800-tals uppsättningar), de är orangea eller röda och 
passerar bra i Petrés pärlhorisont P3, som dateras till övergången mellan folkvandringstid och 
vendeltid (se Petré 1984c:60ff). Graven tillhör antagligen början av 600-talet. Intressant är att det 
återfinns ett flertal hela kaurisnäckor som inte bearbetats i graven. Se vidare GG 129. Arkeologisk 
undersökning av A-M Petterson och D. Carlsson 1977-1985.  

Nr. GG 156
Stenstugu, Alskog sn (Raä 181:3), ?, Anl. 17
Litteratur: -
Antal: 5-19
Mått: L. 1.9-2 cm
Typ: A1a
Gravdatering: ? (600-700)
Garvtyp: ?
Gravfynd: ? (b. l.a. Fragment av E-brakteat, spiral pärlor av brons, järnfragment, 1 
djurhuvudformigt spänne med kedja, dräktnålsstjälk, rembeslag (?))
Kommentarer: Det rör sig här om 5 hängen och 19 bottnar till hängen, deras inbördes samband 
annat än att de ligger i samma fyndask är okänt. Anläggning återfinns på det gravfält som kallas 
Raä Alskog 181:3 (C) och är inte samma gravfält som posterna GG 129-135 och GG 154-155 
återfinns på. Det här fyndet kan således inte beläggas med någon dokumentation och hela materialet 
har därför inte gåtts igenom. Anläggningen kan möjligen ha undersökts 1977. I beskrivning i FMIS 
framstår gravfältet att ha liknande dimensioner och består av 14 fornlämningar vilket antagligen ska 
ses som det dubbla. Det verkar också som att tendensen är liknande med förstörda gravar med fler 
individer begravda  samma anläggning. Intressant är dock att det bland fyndmaterialet från gravfält-
C också återfinns en grav från vikingatiden (ca 950-1050) med bland annat ringspänne och 
knivslida av brons. Det går på grund av bristen på dokumentation inte at uttala sig så mycket om det 
här fyndet. Typologisk så rör det sig om samma typ av hängen som finns i GG 134 och GG 135 som 
markerats med ett hål under mynningen på hängets framsida därtill är det djurhuvudformiga spännet 
av samma typ som i GG 135, det föreligger i de här artefakterna i ett uppenbart samband mellan 
anläggningarna. Arkeologisk undersökning av A-M Pettersson och D. Carlsson 1977?.       
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11. Katalog GDLF - Depå och lösfynd Gotland

Nr. GDLF 1 
Botvatte, Ala sn, GF C 8993
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1 
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker (se GF C 8993)
Övriga fynd i närområdet: 
Silver- och kopparmynt (1 silvermynt Ethelred II) (se SHM 14616, Stenberger 1947: nr. 3) 
1 Bronsbeslag med djurornamentik (se SHM 10623, se också Raä Ala 88:1 ) 
1 Romersk denar (139 e. Kr.) (se SHM 11552, Östergren 1981: nr. 3, Lind 1981: nr. 3 (se också 
Lind 1979, 1988, 1993, 2007, 2008) observera att detta fynd gjorts i ”stenvast”. 
1 Guldbrakteat (99% Guld) (typ H) (Nerman Period VII:5) (se SHM 4530, Stenberger 1947: nr. 2, 
Gaimster 1998: nr. 1) 
1 Dosformigt spänne (Typ 5b, ca 1000-1200 e. Kr. (Period VIII:3-4) (se Thunmark-Nylén 
2006a:73f, 86 och 2000c:980)), spår av niellering (se SHM 7473). 
2 järnnycklar, 1 del av bronsnyckel (se SHM 8485)
Kommentarer: Ingen exakt platsanvisning. Området verkar dock visa på kontinuerlig 
boplatsstruktur under järnåldern, lösfynd är framförallt av vikingatidskaraktär. Notera här att 
denarfyndet antagligen har gjorts i resterna av en ”kämpgrav” (se Östergren 1981:24). Myntfyndet 
är gjort i en åker kallad Bodåker och har tpq 985 (se Thunmark-Nylén 2000a:22).   

 
Nr. GDLF 2
Stenstugu, Anga sn, SHM 10462
Antal hängen: 2
Mått: L. 4.9 cm
Typ: B1
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Tungformigt hänge (niellerat sekundärhänge) (se GF C 3386)
1 Ringspänne (Typ 3a, ca 950-1050 (Thunmark-Nylén 2000c:985, 2006a:108)) (se GF C 3535)
Kommentarer: Området är en rik fornlämningsmiljö och ligger alldeles intill Österby gård med 
fynd av; 1 Djurhuvudformigt spänne (typ 1.4, ca 725-800 (se Carlsson, A. 1983:73 och 140)) (se 
SHM 6703), 1 spirallagd silverring (se SHM 11146), 1 trasigt dosformigt spänne (typ 7b, ca 1000-
1200 (se Thunmark-Nylén 2006a:76f, 86f och 2000c:980)) rapporterad samma med 3 hela och 1 
fragmentariskt arabiskt silvermynt (tpq 931 (Thunmark-Nylén 2006a:86)) (se SHM 5812, 
Stenberger 1947: nr. 22). 
   Notera att det tungformiga hänget och det fiskhuvudformiga hänget båda påträffats vid 
potatisplockning med 19 års mellanrum, således antagligen på samma plats. Varpå boplatskontext 
från sen vikingatid/ tidig medeltid är trolig.  
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Fig. 11:1. GDLF 2, fiskhuvudformiga hängen omgjorda till spänne, 
nålarrangemangets fäste synligt som en bronsbubbla i förgyllningen på det övre hänget. Foto:SHM

 

Nr. GDLF 3
Hemmungs, Anga sn, GF C 2586
Antal hängen: ?
Mått: L. 4.7 cm 
Typ: B1
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd
Övriga fynd i närområdet: -
Kommentarer: Inga rapporterade fynd, men området är ett område med gott om 
bosättningsindikationer, ligger i ett kluster av fornminnen intill Båticke-området. 

Nr. GDLF 4
Ekese, Ardre sn, SHM 17262
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.7 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd
Övriga fynd i närområdet: 
1 Järnnyckel (se SHM 17228)
Kommentarer: Inlämnat med 2 dosformiga spännen funna på olika platser i Ardre socken, hänget 
ska tydligen ha hittats vid Ekese som är en plats med kontinuerlig boplatsstruktur (se Raä Ardre 15 
och 122-124) från järnålder till medeltid. Fyndet ska ha gjorts i trädgården alldeles intill en brunn 
(se Thunmark-Nylén 2000a:42). Nyckeln återfanns i åker. Intressant är också närheten till 
ödekyrkan ”Gunnfjauns kapell” (Raä Ardre 35).

Nr. GDLF 5
Åby, Bro sn, SHM 5258
Antal hängen: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet:
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91 Glaspärlor och del av ett runt bronsspänne med slingsirater (djurornamentik), tydligen gjordes 
fyndet under en tjärvedsstubbe (se SHM 1359) 
1 Tungformigt hänge av brons med förgyllning och niellering, sekundärhänge som påträffades invid 
bostaden vid Stora Åby (se SHM 6069) 
1 Dräktnålshuvud (”Von kletternden Kinderen in einem großen Grabhügel bei Stora Åby” 
(Thunmark-Nylén 2000a:74)) (se GF C 12115)
Kommentarer: Notera också Raä Bro 81:1 fynd av ett romerskt silvermynt (alldeles intill 
stensträng – Notera dock att detta fynd är gjort på en plats där Fredrik Nordin grävde ut en 
”kämpgrav” och själv hittade ett liknande mynt –  vid Lilla Åby. Myten daterad till 140-147 
respektive 177-178 e. Kr.) (se SHM 8571, GF C 10326, Östergren 1981: nr. 15a-b, Lind 1981:14a-
b)

Fig. 11:2. GDLF 5, fiskhuvudformiga hängen av typ B1 om gjorts om till sekundärhängen, notera ”pluggen” i 
upphängningshålet för det nedre hänget. Foto: SHM 

Nr. GDLF 6
Kärne, Burs sn, SHM 5897
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd (inlämnat utan närmare uppgifter om fyndplats)
Övriga fynd i närområdet:
2 Romerska denarer (181-186 e. Kr.) (se Östergren 1981: nr. 16a-c, Lind 1981: nr. 15) 
1 koppar- och 1 bronsten (se SHM 11470) 
2 Ringspännen (typ 6 och 6b, ca 1000-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:986, 2006a:109)) och botten 
till 1 dosformigt spänne (se SHM 19222) 
1 Romersk silverdenar (150-151 e. Kr.), 1 anglosaxiskt silvermynt (Ethelred II, tpq 997) och 1 
silverten (se SHM 26458, Östergren 1981: nr. 16a-c, Lind 1981: nr. 17 och RAÄ Burs 55:8)
1 Ringspänne (typ 6c, ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:986, 2006a:109)) (se GF C 9234)
Kommentarer: Hängets silverbeläggning är närmast helt utsliten. Notera att det här är ”Stavars- 
området” (Häffinds) och Stavarsgården(arna) är Raä Burs 55 och utgrävda av Nihlén 1929 (se SHM 
19628 och 19629), under utgrävningen påträffade han bl. a. 4 hela och 3 fragmentariska arabiska 
silvermynt (tpq 752-835) (se SHM 19628, Stenberger 1947: nr. 76). Stavars skatt består av 1607 
silvermynt (de flesta arabiska – depån upptagen i flera omgångar), några armringar och delar av 
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bitsilver (se SHM 30945 och 31409, se också Östergren 1989:85f), tpq 957/58, notera att ytterligare 
skattfynd gjorts inom området, med något senare tpq 1040 (se Östergren 1989:86 och 82ff)). 
Häffinds och Kärne området är således delar av ett större komplex infattande omnämnda 
gårdsundersökningar men också den vikingatida handels- och hamnplatsen Bandlundeviken (se 
Thunmark-Nylén 2000a:86-94, 2006b:491-494, Burenhult 1984:166f, Östergren 1983, se också 
Gustafsson 2013a:154). Notera också att Kärne ibland skrivs Känne. 
     

Fig. 11:3. Sekundärhänget GDLF 6, Kärne, Burs sn Foto: SHM

Nr. GDLF 7
Stora Velinge, Buttle sn, SHM 14070
Antal hängen: 2
Mått: L. 4.7 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker (hemåker) samman med ett ringformigt spänne. 
Övriga fynd i närområdet:
1 Djurhuvudformigt spänne av typ 4.11 (ca 800-900 (se Carlsson, A. 1983:73 och 142)) (Se SHM 
5864) 
1 Djurhuvudformigt spänne av typ 7.1 (ca 1000-1100 (se Carlsson, A. 1983:73 och 142))(se SHM 
10214) 
1 Djurhuvudformigt spänne av typ 7.1 (ca 1000-1100 (se Carlsson, A. 1983:73 och 142)), 1 
Ringspänne (typ 4, ca 1050/80-1150 (Thunmark-Nylén 2000c:986, 2006a:109)) (se SHM 10425) 
1 Ringspänne (typ 7, ca 1000-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:986, 2006a:110)) (se SHM 11940). 
1 Tveeggat järnsvärd (omgjort till lie!) (se SHM 2853) 
1 Ringspänne (typ 7, ca 1000-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:986, 2006a:109)), funnet i Jakobssons 
trädgård (se SHM 8025) 
1 Runt bronslock (medeltida, ca 1200-tal med Angus Dei-motiv endast ca 3 cm i diam.) (se SHM 
2304) funnet SO om gården Lilla Velinge 
1 Armring av silver (se SHM 8401, Stenberger 1947: nr. 82) 
1 Silverdepå bestående av; 2 653 arabiska silvermynt (708-911) och 1 silverarmring,  (se SHM 
21612, Stenberger 1947: nr. 83), funnen av två gossar i en sandgrop ca 40 cm under marken, inga 
spår av förvaringsbox, depå vägde närmare 8 kg (se också Linder-Welin 1942, Jonsson, K. 2006). 
1 Silverdepå, funnen under stenplockning efter harvning, 421 hela och 522 fragmentariska arabiska 
silvermynt (753-956), 22 silverspiraler och 3 silvernålar, dessutom rester av organiskt material som 
kan vara från en korg (se SHM 28831) 
1 Silverdepå, samma som föregående, 21 arabiska silvermynt och 31 fragment av dylika, därtill: 
runt silverföremål, djurhuvudformigt hänge av brons, hjärtformigt silverbeslag, hjärtformigt  
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bronsbeslag, kopparplåt, spikar och nitar av järn och koppar, kopparspets, 2 hylsor av brons, 28 
järnföremål + järnfragment, järnkniv, metallföremål, glaserad keramikskärva, lerfragment, 
stenföremål (arkeologisk efterundersökning efter myntfynd utförd av Majvor Östergren 1982), 
Buttle Stora Velinge 1:52 (se SHM 31413).
1 Gravfynd (skelett i ett 15 m i diam. stort röse, 50 NV om stora vägen – utgrävt av artisten Ture 
Carlsson) (se SHM 19921, Thunmark-Nylén 2000a:101)
2 Ringspännen (Typ 6c, ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:986, 2006a:109)), 1 pärlspridare 
(starkt degenererad gripdjursornamentik) (se GF C 7995)
1 Tungformigt hänge (se GF C 8350)
1 Fingerring av brons, funnen i åker ca 1 km SSO om gården Stora Velinge (Se GF C 8738:1)
1 Djurhuvudformigt spänne (typ 5.6, ca 900-1000 (Carlsson, A. 1983:73 och 188)), 2 dräktnålar, 1 
armring, allt funnet i hemåkern ca 200 Ö om gården Stora Velinge (se GF C 8738:3-6) 
Kommentarer: Notera att skattfynden gjorts 1936, 1968 och 1982 så alltså med betydande tidsrum 
emellan. Se också Raä Buttle 8:2, notera här att beteckning av Raä Buttle 8:1 som ett gravfält bara 
är ett antagande och att det istället kan röra sig om röjningsrösen, husgrund och en bortodlad 
stensträng, det är alltså samma plats som silverskatten hittades på. I detta sammanhang är det dock 
intressant att enligt upphittarens utsago (dock ca 70 år efter fyndet) så gjordes depåfyndet vid 
fötterna av ett skelett (se vidare Jonsson, K. 2006). 
   Det är sannolikt också så att lösfynden av gravtyp kommer från ena sidan om gården och att 
silverdepåerna och de fiskhuvudformiga hänget kommer från den andra (jfr. Raä Buttle 241:1 och 
Raä Buttle 242:1, se också fig.11:4). Notera också att det rör sig om två olika skattdeponeringar 
inom samma åkermark och att det återfanns rester av en husgrund i samband med det första 
skattfyndet (se Raä Buttle 206). Mynten i den första skatten mellan 708-911, i den andra är tpq satt 
till 957/58 (se Östergren 1989:89).  

Fig. 11:4. Fyndområdet vid St. Velinge, Buttle sn, 1. Medeltida gårdslämning (Lilla Velinge), fynd av ringspänne SHM 
8025, 2. Fossilåkermark, 3. Stensättning, 4. Stensättning, 5. Område upptecknat som gravfält men mer troligt att det  
rör sig om husgrund och röjningsrösen (se Raä Buttle 8:1), 6. Plats för silverdepåynd, 7. Möjlig husgrund, 8. Område 
med stensträngssystem, husgrunder och fossilåkermark, 9. Gammal väg, 10. Plats för silverdepåfynd, 11. Hemåkern,  
12. Fyndområde för fiskhuvudformigt hänge enligt Östergren (1989), 13. Fyndplats för fiskhuvudformigt hänge enligt  
FMIS, 14. Gravfält, 15. lämningar av husgrund och brunn, 16. Större område med husgrunder, hägnadssystem och 
fossilåkermark, 17. Gravfält. Grafik: VNLM, karta: FMIS 
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Nr. GDLF 8
Smiss, Eke sn, SHM 4078
Antal hängen: 1
Mått: 4.9 cm
Typ: B2
Fyndomständighet: Depåfynd (ej arkeologiskt undersökt)  
Depå innehåll: 1 tång av järn, 1 viktkrok av järn med bronsbeläggning (notera att det kan röra sig 
om en inte färdigtillverkad nyckel), 2 viktlod av järn (2072 g, respektive 292 g), 2 st järnringar, 1 
förrostat och trasigt hänglås av järn, 2 järnspikar, 1 platt böjd järnskiva, fragment av 2 järnknivar, 1 
bit av ring eller ögla av järn, 1 åttakantig gjutform med inristad djurornamentik, 1 fyrkantig 
gjutform med djurornamentiksinristning, 1 ryggknappspänne (sönderplockat (under omarbete?) (av 
Thunmark-Nyléns typ 1, en typ som inte påträffats i arkeologiskt undersökta gravar och möjligen 
inte heller gör det, finns också i Nygårds lösfyndsmaterial (se GDLF 82-83), Thunmark-Nylén 
därför osäker kring datering, men antagligen runt 1000-talet (se Thunmark-Nylén 2006a:63, 
2006c:979)), 1 djurhuvudformigt spänne av typ 4.11 (ca 800-900 (se Carlsson, A. 1983:73 och 
144)) väldigt nöt (därmed antagligen nyttjat under lång tid (se Melander 2013:44f och där angiven 
litteratur), 1 fyrkantig ram med fastlödd figur och fragment av dylikt, 2 fyrkantiga bronsskivor, 1 
ofullständigt dosformigt spänne (under produktion?) (typ 7b, ca 1000-1200 (se Thunmark-Nylén 
2006a:76f, 86f och 2006c:980)), 2 ovala spännbucklor (ofullständiga), 3 små hängen 
(ofullständiga), 1 ringsölja av brons (ofullständig), 1 bottenplatta till stort dosformigt spänne, 1 
trekantigt hängsmycke (ej genomborrat), 1 tungformigt hänge (ej genomborrat), 1 fiskhuvudformigt 
hänge, 1 platt bred knapp, 1 kedja, 1 nyckel, 1 ornerad bronsplatta, ett par ofullständiga nycklar.
Övriga fynd i närområdet:
Smiss: 1 Spjutspets i järn i hällkista (se SHM 15126) 
2 Armringar, 2 djurhuvudformiga spännen (Typ 5.3 och typ 5.4, ca 900-1000 (se Carlsson, A. 
1983:73 och 144)), 1 gropornerat dosformigt spänne, 1 bronsnål, fragment av järnring, fragment av 
bronsbleck, 3 glaspärlor, 1 bärnstenspärla, 1 sländtrissa av kalksten och skärvor av lerkärl – allt 
funnet vid ett skelett som ska ha haft huvudet i S (därmed antagligen en grav från omkring 950-
1050) (se SHM 14287). 
1 Gravfynd (SHM 13084) (se GG 8) 
1 Gravfynd; skelettgrav, romersk järnålder med bildsten (se Almgren & Nerman 1923:88, Nordén 
1933:79f, 1934:51,  Lindkvist 1941:67, 1942:60, Nylén & Lamm 1988:182), undersökt av Sune 
Lindkvist 1918 (se SHM 16113)
1 Guldfingerring, i British museums samlingar (se BM 1921.1101,374, Thunmark-Nylén 
2000a:115)
1 djurhuvudformigt spänne (Spännet av typ 7 i Carlsson indelning (1983:40ff) (vidare typ indelning 
har inte kunnat göras), antagligen använt under perioden 1050-1200)), 1 Dosformigt spänne, 1 
dräktnål, 1 arabiskt silvermynt, 1 romerskt silvermynt, m.m, allt funnet i åker (Smiss 1:22) vid 
metalldetektor undersökningar i samband med projektet ”Bebyggelse i Eke” (se Thunmark-Nylén 
2000a:116)
Hallvide: 4 Armringar av brons, 2 bronsnålar, 1 dosformigt spänne (typ 4a, används 900-1200 men 
troligen med betoning på perioden efter år 1000 (se Thunmark-Nylén 2006a:86, 2006c:980))  (se 
SHM 17650). 
1 Gravfynd på gårdsplanen: Skelettgrav, 9 rembeslag, 10 bronsnitar, 2 remändesbeslag, 1 
bronsbygel, bronsfragment av pressbleck, saxfragment, järnknivar, järnyxa, 8 järnnitar, 1 kam, 
järnfragment, 50 spelpjäser, 16 björnfalanger, lerkärlsfragment, 2 hundskelett, 1 järnspik (se SHM 
25133). 
1 Bärnstenspärla (se Raä Eke 123:1) 
1 Gravfynd (se GG 7) (SHM 21394:4)
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Kommentarer: Det ligger antagligen ett gravfält mittemellan de två gårdarna Smiss och Hallvide i 
Eke sn, därför har fynd rapporterade på båda gårdarna tagits med. Depåfyndet är funnet av två 
drängar under dikesgrävning en aln under marken i något som kallas sandåkern. Det verkar på 
slitaget och de olika stadier av produktion som objekt befinner sig i, som antingen en depå av 
metallskrot eller föremål ämnade för omproduktion (se vidare Zachrisson, I. 1962, 1973), en del av 
föremål är också ganska udda för att vara Gotland. Tänkbart att det är en insamling av gamla 
vikingaobjekt med syfte att utvinna ädelmetaller, eftersom en del av artefakterna i fyndet talar om 
en sen datering, kanske runt 1100-1200. Det här förstärks också av det faktum att till skillnad från 
vad som föreslås i inventariebilaga så har syfte med det fiskhuvudformiga hänget inte varit att få det 
niellerat eller förgyllt. Hänget är av typ B2 och återfinns bara i bronsvariant. Det är dessutom inget 
hänge av denna typ gjorts om till sekundärhänge. En del av objekt är dock onekligen väldigt fina 
som Nermans ”hårkrona” (se Nerman 1966) vilket gör att det är svårt att fullt ut förstå den här 
sammansättningen.

Fig. 11:5. Föremål från Smiss-depån, a) nedmonterat ryggknappspänne av senvikingatidstyp, b) (ö.h.) fiskhuvudformigt  
hänge av typ B2 från Smiss-depån, notera att upphängningshålen inte ”pluggats igen”, hänget har inte haft någon 
sekundärfunktion. c) ”hårkrona” av förgylldbrons. Foto: SHM 

Nr. GDLF 9
Valdarve, Eskelhem sn, SHM 8585
Antal hängen: 1
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet:
1 silverdepå bestående av; ca 800 silvermynt (540 hela och brutna anglosaxiska alla Ethelred d. v. s. 
ca 1000 e. Kr. , 12 ”barbariska”, 7 irländska, 184 hela och brutna tyska (ca 1000-1020 e. Kr.), 3 hela 
och 7 fragment av arabiska, 2 fragmentariska bysantinska, 1 svenskt (Olof Skötkonung), 1 halv 
halsring, bitar av 2 doppskor, 1 liten ring, 1 rund platta med kristushuvud, 26 bitar av sönderhuggna 
ringar, tenar, trådar, skivor och smycken allt i silver, funnet vid dikesgrävning kring åkerkant på 
hemmanet (se SHM 1712, Stenberger 1947: nr. 122) 
1 Gravfynd med silverföremål; två intakta större spiralformde silverringar och därtill en tredje som 
är bruten i två, låg intill ett människoskelett som påträffades i en av kalkstenshällar uppbyggd kista 
täckt av stenar, under dikesgrävning på nyodlad mark vid Valdarve. Silverringarna har högt 
silverinnehåll 93.7% och väger närmare 300 g, och ska tydligen ha legat vid den gravlagdes huvud 
– det är i sådana fall en mycket nesynnerlig grav (se SHM 4464)
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Kommentarer: Hänget är rejält slitet och ornamentiken närmast utsuddad. Myntens tpq runt 1020. 
Notera att NV om gården finns ett mindre folkvandringstida guldfynd, bestående av 1 brakteat och 
1 ring (se SHM 21086 och RAÄ Eskelhem 75:1). 
 

Nr. GDLF 10
Niksarve, Fardhem sn, SHM 14626
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker, tygrester ska ha påträffats med hänget; ”inwendig 
gefunden” (Thunmark-Nylén 2000a:176) 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Fingerring av spirallagd bronstråd och 1 järnyxa, funna i närheten av kämpgrav (Se SHM 14239, 
Raä Fardhem 2)
Fynd av 2 romerska denarer, ¼ arabiskt silvermynt, flintavslag, vid undersökning med 
metalldetektor 1984, boplats indikation på platsen enligt Östergren (se Raä Hemse 106)
1 Järnnyckel med bronsbeslag (se GF C 8004)
1 Ringspänne (typ 1, ca 900-1050 (Thunmark-Nylén 2000c:987, 2006a:108)) (funnen V om gården 
ca 500 m (Niksarve 1:25), 
1 Lansspets (funnen SV om brygghuset (belägget S om mangården)) (se GF C 9435)
1 Ringspänne (typ 6c, ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:987, 2006a:109)) (se GF C 9776)
1 Nyckel, funnen i åker ca 100 m NO om kämpgrav (se GF C 1032)
Kommentarer: Ett område med boplatslämningar i form av två kämpgravar och stensträngssystem 
återfinns i ett änge alldeles intill gården, det är där fynden från SHM 14239 gjorts. De flesta av de 
andra lösfynden kommer från åkermarken alldeles intill änget och det är troligt att också hänget 
påträffats där. Notera här också att Niksarve också kan skrivas Nicksarve eller Nixarve.

Nr. GDLF 11
Skolgården, Fardhem sn, SHM 18874
Antal hängen: 1
Mått: L. 2.1 cm
Typ: B1 
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från trädgårdslandet vid Fardhem skolgård 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Järnnyckel, i trädgårdslandet vid skolgården (se GF C 7143)
Kommentarer: Notera här att det är tal om bara botten av ett fiskhuvudformigt hänge som gjorts 
om till, inte ett spänne, utan försetts med en silverögla och således blivit till en form av 
hängsmycke. Fyndet är gjort (precis som nyckeln) i trädgårdslandet med två års mellanrum så 
antagligen på samma plats. Intressant med närhet till kyrkogården. Intressant är också 
”Bronsåldersgjuteriet” som ska finnas på Raä Fardhem 73:1. 
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Fig. 11:6. GDLF 11, bottenhalva av fiskhuvudformigt hänge av typ B1 
omgjort till hängsmycke genom att det försetts med silverögla (se också Thunmark-Nylén 1982a). Foto:SHM 

Nr. GDLF 12
Ausarve, Fole sn, SHM 6662
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.9 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd samman med 1 dräktnål av brons (typ 2b3, ca 950/80-1100 (se 
Thunmark-Nylén 2006a:124), 1 doppsko och 1 bit av bottenplattan till ett dosformigt spänne. 
Övriga fynd i närområdet:
1 del av okänd brons-”prydnad” (redskapsspänne?) (se SHM 4160) 
2 Stora glaspärlor (se SHM 5587)
1 Gravfynd från äldre järnålder (se Stenberger 1940)
Kommentarer: Notera att alla de här föremålen hittats på spridda ställen, antagligen i samma åker 
vid Ausarve (skrivs i SHM ut som Antsarve). Notera också denna lokals placering mellan Kisslings, 
Sojdebys och Ryftes, framförallt närheten till Lilla Ryftes är betydande. 

Nr. GDLF 13
Lilla Ryftes, Fole sn, SHM 2627
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd samman med 1 gropornerat dosformigt spänne (typ 6a, ca 1050/80-
1100 (se Thunmark-Nylén 2006a:86 och 2000c:981)) och 1 litet ringspänne (typ 6c ca 1150-1200 
(se Thunmark-Nylén 2006a:109 och 2000c:987))
Övriga fynd i närområdet:
3 Guldringar (3 st i olika storlek, 186 g + 178 g (93.7 % guld) + 182 g (92.7 % guld)), i samma åker 
kallad hemåkern eller Vätåker vid tre skilda tillfällen (se SHM 14833, SHM 5569, SHM 4980). 
2 Djurhuvudformiga spännen (typ 7.9, ca 1000-1100 (se Carlsson, A. 1983:73 och 148)), 1 
ryggknappspänne (Typ 2a2, ca 1100-1200 (se Thunmark-Nylén 2000a:189, 2006a:63)), 1 
tungformigt hänge (silverbeläggning), 1 bronsring, 7 pärlor (6 glas, 1 bärnsten), 1 bronsnyckel, allt 
funnet av barn i stenhög utan att några ben kunde iakttagas (dock troligen ett gravfynd) (se SHM 
14462)
6 Hjärtformiga bronsbeslag, 1 ring av bronstråd, 1 remdelare med remfästen, 1 eldstål, fragment av 
järnkniv, funnet vid rothuggning (se SHM 16406)
1 Dräktnål (se GF C 3373)  
Kommentarer: Lösfyndsmaterialet samt de föremål hänget hittats med talar alla om en datering till 
senvikingatid eller tidig medeltid och inget av objekt påtalar någon gravfältskontext annat då än 
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SHM 14462. Ryftes (oklart vilken av parterna) är upptagen av Gustafsson som potentiell lokal för 
metallproduktion under senare delen av vikingatiden (2013a:150). Se vidare GDLF 15.

Nr. GDLF 14
Östryftes, Fole sn, SHM 4397
Antal hängen:1
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet: se GDLF 15
Kommentarer: Se också Raä Fole 173:1 för plats som omnämns som ett bronsgjuteri. Se vidare 
GDLF 15.

Nr. GDLF 15
Östryftes, Fole sn, SHM 5573
Antal hängen: 2
Mått: L. 4.8 cm 
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker samman med 2 arabiska silvermynt (observera att det rör sig 
om två olika åkrar på ägor till hemmanen Östryftes (Hänget) respektive Kisslings (Mynten)
Övriga fynd i närområdet:
1 Guldbrakteat (romersk stil på motiv), 1 fingerring av guld, 17 romerska denarer (103-184 e. Kr.)
(se Östergren 1981: nr. 40, Lind 1981: nr. 37), 2 silverbelagda halsringar av brons, 2 mindre 
bronsringar, 1 rembeslag och 1 ”häkta” båda av brons, 1 stor bärnstenspärla och 2 korallpärlor – 
fyndet gjort under ”stenflisa” vid dikesrensning av åkerkant (Se SHM 8793) 
1 dräktnål av brons (se SHM 5961)
1 Silverdepå; 1 ändstycke av silver, 1 silverring, 1 ringsölja av silver, 15 bitar av silvertenar, 16 
bitar av silvertenar av mer ”plåtaktig karaktär” (varav ett dekorerat med jungfru Maria motiv!), 
flertalet fragment av silversmycken, silverhalten i föremålen 94.7%, 34 hela och 76 bitar av arabiska 
silvermynt (716-1000), 10 hela och 3 bitar av bysantinska silvermynt, 598 hela 97 bitar av 
anglosaxiska silvermynt (-1016/35), 11 irländska, 1 danskt, 12 svenska (Olof Skötkonung) 
silvermynt, 1032 hela och 65 bitar av tyska silvermynt (tpq 1027), vikten för hela depån ca 3150 g, 
funnet i åker invid en större sten vid Östryftes (se SHM 4556, Stenberger 1947: nr. 159).  
1 Armring av brons, 7.7 cm i diam. (se GF C 8650)
1 Dosformigt spänne (typ 5c, ca 1000-1200 (Thunmark-Nylén 2000a:189, 2006a:86)) (se GF C 
9508)
1 Dosformigt spänne (typ 5a, ca 1100-1200 (Thunmark-Nylén 2000a:189, 2006a:86)) (se GF C 
10157)
Kommentarer: Notera att det enligt Thunmark-Nylén rör sig om ett sekundärhänge vilket gör att 
den kanhända har varit samman med GDLF 14, men med tanke på att det föreligger en differens i 
längden är det ändå inte särdeles sannolikt. Hängena GDLF 14 och 15 är återfunna av samme dräng 
Wessman som också påträffade silverskatten, fynden är gjorda inom en period av 5 år och hänger 
således antagligen ihop. 
   Närheten till Boters, Hejnum sn, skulle också kunna tas med i beräkningarna. Skatten är 
sannerligen intressant eftersom den samlats ihop under en längre tidsperiod, därtill är flertalet av de 
arabiska mynten försedda med öglor och har troligen nyttjats som hängprydnader. Skattens tpq är 
satt till 1027 (Thunmark-Nylén 2000a:188). Notera också att ett av objekten har ett motiv av 
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”Jungfru Maria”. Depån verkar mer tala om en insamling av olika silverobjekt än om något som 
anskaffats under en handelsresa. Här återfinns också en deponering som gjorts mycket tidigare med 
material från romersk järnålder och folkvandringstid. 

Nr. GDLF 16
Klinte, Follingbo sn, SHM 11142
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet:
1 stor spjutspets (Vidangersmyr) och 1 ryggknappsspänne i grav under häll med brända ben (se 
SHM 10194)
1 Tungformigt hänge, förgyllt och niellerat, sekundärhänge, funnet i trädgården (se SHM 13458, 
Thunmark-Nylén 2000a:195)
1 Ringspänne (typ 6c, ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:987, 2006a:109)), funnet samman 
med myntet GF C 488 (se GF C 487)
1 arabiskt silvermynt (896/97) (se GF C 488, Stenberger 1947: nr. 169)
Kommentarer: Notera här att likt med ex. GDLF 4, 5 och 11 så har det här påträffats ett 
sekundärhänge (här ett tungformigt) i ett trädgårdsland. Det här antyder antagligen om en nära 
koppling mellan områden för boplatser under tidig medeltid och historisk tid. Ingen anknytning till 
fyndet av det fiskhuvudformiga hänget kan dock göras i detta fall.  

Fig. 11:7. GDLF 16. Foto:SHM

Nr. GDLF 17
Okänd plats, Fröjel sn, BM 1921,1101.187
Antal hängen: 1
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: I British museums samling, som inte innehåller någon närmare precisering av 
fyndomständigheter.   
 

Nr. GDLF 18
Okänd plats, Ganthem (Gothem?) sn, SHM 1244
Antal hängen: 1
Typ: B1
Fyndomständighet: Fynd med oklara omständigheter då det donerats till SHM. 
Kommentarer: Fynd är gjort i Ganthem sn, enligt SHM men Thunmark-Nylén menar att det ska 
vara Gothem sn (2006c:1014). 
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Fig. 11:8. GDLF 18. Foto:SHM

Nr. GDLF 19
Båtels, Ganthem sn, SHM 10409
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
Sekundärhänge (?)
Fyndomständighet: Lösfynd, gjort i en åker kallad ”Kyrkåker”
Övriga fynd i närområdet:
1 Bronsnyckel (se SHM 2906) 
1 Spjutspets i järn, fragment av sköldbuckla, sköldhandtag och ”en i tre bitar bruten kniv” (svärd?) 
alla föremålen i järn, funna i en skelettgrav vid grustag (se SHM 11562) 
1 Fingerring av guld (se SHM 19142) 
1 medeltida nyckel ifrån samling under SHM 7571. 
Kommentarer: Notera att spännet är så slitet att några spår av niellering och förgyllning inte finns 
kvar. Dessutom har två hål gjorts i hänget, ett nertill vid basen och ett upp mot mynningen till 
höger. Båtels har en fornmiljö med fossila åkermarker, husgrunder, hägnadssystem och gravfält. 
Med tanke på att fyndet gjorts i något som kallas Kyrkåker, är detta således antagligen den mark 
som ligger mellan gården och kyrka och därmed inte ett fynd från gravfältet som ligger i utkanten 
av detta område. Områder ligger nära kyrkan och Godrings där 2 arabiska silvermynt och 1 
guldring (1000-tal) bland annat hittats (se SHM 1029 och 7525, Stenberger 1947: nr. 183 och 184). 

Nr. GDLF 20
Botes, Gerum sn, SHM 11389
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.6 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd i åker samman med ett djurhuvudformigt spänne av typ 7.9 (ca 1000-
1100 (se Carlsson, A. 1983:73 och 151))
Övriga fynd i närområdet:
1 Silverdepå; 1 stor silverring, 4 spiralringar, 3 fragment av dylika, 8 fragment av sönderhuggna 
silversmycken, 543 hela och 321 bitar av arabiska silvermynt (766-964), 1 anglosaxiskt (959-75), 9 
bysantinska (-966-76), 13 tyska (ca 970) silvermynt, funna i åker intill en stor sten (se SHM 2733, 
Stenberger 1947: nr. 192)
1 Djurhuvudformigt spänne (typ 6.5, ca 1000-1100 (Carlsson, A. 1983:73 och 189)) (se GF C 2780)
1 Djurhuvudformigt spänne (typ 7.10, ca 1100-1150 (Carlsson, A. 1983:73 och 189)), 1 järnnyckel, 
1 lås, (se GF C 3604) 
Kommentarer: Notera att i närheten befinner sig Raä Gerum 54:1 med fynd av en järnnyckel och 
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Raä Gerum 61:1 med fynd av ett tyskt silvermynt (ca 1000-tal). Vid den bredvid liggande gården 
Mickelbys har också fynd av en ”bronsdepå” gjorts innehållande föremål fram till medeltid bland 
annat ett ryggknappsspänne (se SHM 2962.). Antagligen är alla fynden från samma åkermark. De 
djurhuvudformiga spännena talar alla om en period under den senare delen av vikingatiden, i 
synnerhet spännen av typ 7.10 påträffas på boplatser (ex. vid Tajungs, Hangvar sn (se Horvath & 
Pilefelt 2012) och Västergarn (Söderström, manus))
Kommentarer: Med tanke på silverskatt och omgivande fornmiljö sannolikt boplatsfynd. 

Nr. GDLF 21
Magnuse, Gothem sn, GF 3516
Antal hängen: 2
Mått: L. 4.9-5.1 cm
Typ: B1 
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd, från åkern storåker 
Övriga fynd i närområdet:
1 Remsölja, keramikskärvor och benbit, fynd från ”undersökning” av kapten Ulfsparre (se SHM 
5604) 
1 Bronsnyckel och 2 glaspärlor, fynd från dikesgrävning (se SHM 1415) 
2 Spjutspetsar och doppsko till spjut(?) funnet under plöjning (se SHM 6870) 
Fynd av medeltida silvermynt, 1 arabiskt silvermynt (ca 591-628), 1 tyskt silvermynt (ca 1050), 1 
danskt 1500-tals mynt, 1 djurhuvudformigt spänne av vikingatids typ (658, okänd typ), 1 bit 
vikingatida bitsilver, 1 tyskt silvermynt (ca 973-1002), 6 romerska denarer, 1 bronsföremål, 1 
bronsnål, 1 djurhuvudformigt spänne av vikingatidstyp (642, okänd typ) och vikingatida remdelare, 
allt under förundersökning med metalldetektor (Se Raä Gothem 642-60) 
Fynd av silvermynt vid Gothems kyrkogård (se SHM 9314)
1 Djurhuvudformigt spänne av typ 5.6 (ca 900-1000 (se Carlsson, A. 1983:73 och 152)) vid 
Kyrkebjärs (se SHM 10211) 
1 doppsko av järn funnet i stenrör vid Kyrkebinge (se SHM 5858)
1 silver/guld depå; 1 armring (guld) (ca 1100-tal), 1 spänne (silver) (ca 1100-tal), 1 delvis förgylld 
silverskål (ca sent 1200- till tidigt 1300-tal), 5 delvis förgyllda silverskedar (1200-talets slut till 
mitten av 1300-talet) vid Kyrkebinge, funna under en gammal bod, en deponering som ska ha gjorts 
samman med silvermynt av gotlandstyp, antagligen vid mitten av 1300-talet, fyndet gjort redan 
1704 (se SHM 19, 109, 137 och 139).  
Kommentarer: Magnuse har två registreringsområden på skilda platser i socknen men det rör sig 
då troligen om att detta fynd gjorts vid området runt kyrkan i Gothem. Här återfinns flertalet 
intressanta fynd vid förundersökning med metalldetektor (se Raä dnr 321-2116-2010), som tyder på 
metalldeponering och aktivitet i området (Notera här att romerska denarer börjar ingå i silverskatter 
igen runt 1100 av okänd anledning (Östergren 1989:25)). ”Skattfyndet” som påträffades vid 
Kyrkebinges visar på aktivitet under medeltiden, liksom en hel del av lösfynd vid detektor 
undersökningen. Det detektor undersökta området är med största sannolikhet i det område som 
benämns storåker. 
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Fig. 11:9. Områden med mynt och metallfynd från vikingatid och medeltid, vid Magnuse, Gothem sn 
Grafik:VNLM, karta: FMIS

Nr. GDLF 22
Hallinge, Grötlingbo sn, SHM 19882
Antal hängen: 34
Mått: L. 5.1-5.2 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Depåfynd funnet samman med 13 guldpärlor med filigran och granulerings 
hantverk, 241 glaspärlor + fragment, flera fragmentarisk silverplattor förgyllda med niellering och 
ornamentik, 2 förgyllda pärlspridare och fragment av ytterligare 2 förgyllda pärlspridare. Fyndet 
gjordes under en flatsten som låg ovan fyra andra stenar (en konstruktion!) och ska ha ingått som 
grundsten i en stenvast, fyndet ska ha gjorts ca 300 m NV om Hallinge gård och 4,5 m O om 
”kyrkvägen”, området kallas ömsom för Svartkveiar, eller Ängsåker.  (se Stenberger (1947: nr. 219, 
abb. 68-69)  
Övriga fynd i närområdet:
1 guldring, ca 200 m NV om gården (se SHM 18027, Stenberger 1947: nr. 216) 
Enligt Raä Grötlingbo 243:1 också påträffad en silverskatt men den återfinns inte på angivet SHM 
nummer (endast en guldring se SHM 18027), därtill ett ringspänne av brons. 
Kommentarer: Fyndet utgör antagligen flera objekt som inte blivit tillvaratagna eller sålts till 
samlare. Brevväxlingen som återfinns i inventariebilagorna skvallrar om ett visst missnöje hos 
upphittaren med ersättningen, som till sist uppgick till 195 kr (fyndet gjordes 1932 och 195 kr 
motsvara i dagens penningvärde ca 6000 kr (www.scb.se), något som knappast kan sägas likvärdigt 
med fyndets estetiska värde, varpå missnöjet är förståeligt. Vilket också tyvärr ger en antydan om 
att en stor del objekt sålts illegalt till samlare då majoriteten av fyndet inlöst för 125 kr av KVHAA, 
medan smärre delar av fyndet (4 av guldpärlorna, ca 70 av glaspärlorna och något enstaka 
fiskhuvudformigt hänge) gick för 70 kr till privatpersoner (som förvisso överlämnade fynden till 
myndigheterna). Fyndplatsen kallas alltså ängsåker eller Svartkveiar, det är antagligen så att man 
här har ett gammalt boplatsområde som när fyndet gjordes i början av 1930-talet hade börjat tas i 
bruk. Fyndet ska gjorts grunt inte mer än 2-3 dm ner under stenen som ingår i den vast som ska ha 
gått 2,5 m V om en gammal väg vid Svartkveiar. Myntfynd ska ha gjorts i området samman med 
guldringar men dessa verkar inte ha lämnats in till myndigheterna. Vid metalldetektorundersökning 
2009 i området påträffades lösfynd med stark boplatsindikation av karaktär från romersk järnålder 
till senvikingatid (se Raä Grötlingbo 175:1, 264-66).  Det här är också platsen för silverskatts- och 
metalldeponeringsfynd (tpq 1027) på Bölske 1:2 (se Östergren 1989:99f). Fynd omständighet med 
stenvast är samma som för det liknande fyndet vid Mårtens, Grötlingbo sn (se SHM 12552 och 
13257), där också en smyckesdepå påträffades i anslutning till en plats där stenvast borttagits, i 
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detta fall är det tal om en husgrund som man avlägsnat och således är det troligt att så också är fallet 
med Hallinge-depån.
  

Fig. 11:10. Karta över fyndområdet, där platsen för depåfyndet finns i anslutning till flera platser med klara 
boplatsindikationer. Grafik:VNLM, karta: FMIS 

Fig. 11:11. Fiskhuvudformiga hängen och dosformigt spänne (GDLF 22). Foto: SHM
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Nr. GDLF 23
okänd plats, Grötlingbo sn, SHM 11321
Antal hängen: 4 fragment 
Typ: A1a, (VZG fig. 1493) 
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Kommentarer: Inköpt av antikvitetshandlaren Lysholm på Hemse. Det är sannolikt att hänges 
fragmenten och andra artefakter under denna post kommer från gravplundring på Barshalder (se 
Rundkvist 2003a:231f). 

Nr. GDLF 24
Roes, Grötlingbo sn, SHM 35139
Antal hänge: 1
Mått: ?
Typ: B1
Fyndomständighet: Funnet under arkeologisk efterundersökning samman med 2 armbyglar av 
silver (hacksilver), 2 bronsbeslag, 2 bronsföremål, 1 halsring av silver, 1 silverhänge, 1 föremål i 
vitmetall, 1 silverhänge (hacksilver), 5 dräktnålar av brons, 1 bronsplåt, 1 fingerring av silver, 2 
bronssmältor, 1 silver snodd, 1 bronssölja, 5 silver tenar (hacksilver)
Övriga fynd i närområdet:
1 Metalldepå; 3 bronsplåtar, 1 rembeslag i brons, 1 blysmälta, 4 bronssmältor, 1 dosformigt spänne 
(niellerat (materialet är beskrivet som både brons och silver)), 1 djurhuvudformigt spänne, 1 
polyedrisk vikt av brons, 1 silversölja, 1 järnsölja, 1 silverten, 1 bronsten, 1 silverbarr, 1 
silverbeslag, 8 bronsbeslag, 1 bronsbleck, 1 silverföremål, 5 bronsföremål, 1 silverhänge, 1 
mynning till bronskärl, 1 dräktnålshuvud av brons, 29 silvermynt anglosaxiska (Ethelred) enligt K. 
Jonsson kan de tidigast ha deponerats 1040 (se Raä Grötlingbo 164:1 och SHM 35138). 
Raä 165:1 antagligen samma som antingen SHM 35139 eller SHM 35138 (det rör sig om samma 
plats på kartan) så finns här också en annan silverskatt omfattande ca 580 silvermynt (hela och 
fragmentariska) och ett tiotal silvertenar, av K. Jonsson bedömda som tidigast deponerade 1042
1Ringspänne (Raä Grötlingbo 211:1) 
1 Ryggknappspänne i åkern röråkern (roijr) (antagligen från grav) (se SHM 4690) 
1 Ryggknappspänne, 1 bronssölja, 1 lerkärl (i grav) (se SHM 7563) 
1 Sandstensplatta (bildsten) med häst- och människofigur och runinskrift (G 40) (se SHM 10970, se 
också Jansson & Wessén 1962:53ff, Lindkvist 1942:51 och Lundberg 1949) 
1 Ryggknappspänne m.m (gravfynd – på nytt antagligen roijråkern) (se SHM 4535) 
1 Bildsten (av typ A (d. v. s. ca 400-500-tal (se Lindqvist 1942:51f, Nylén-Lamm 1988:184, se 
också Varenius 2012)) 7 pärlor (5 glas, 2 bärnsten), 1 tungformigt hänge (se SHM 16124) 
2 Armbyglar brons, bronssölja, 1 bronspincett, 1 silvermynt (Ethelred II), notera att fynden gjorts i 
två olika åkrar varav det ena kan vara gravföremål och det andra depå (se SHM 19705)  
1 Dräktnål, funnen i grav (SHM 4535)
1 Ringspänne, funnet i Roes röråker, d. v. s. Gravfält (se SHM 7871:134)
1 Armring av brons, 7.6 cm i diam., 1 armbygel av brons, 6.5 cm i diam. (se GF C 8319:2-8320)
1 Bronsföremål (se GF C 8488)
1 Bronskedja (se GF C 9091:1)
1 Ringspänne (typ 3a, ca 950/80-1050 (Thunmark-Nylén 2000c:987, 2006a:108)) (se LVM 5600)
Kommentar: Enligt Raä Grötlingbo 165:1 är det här en plats liknande Botvalde (se GDLF 67) där 
man påträffat en silverskatt. Boplatstolkning föreslogs också vid utgrävning 1931 av Nihlén. Senare 
undersökningar med metalldekor har också lyft fram teorin om att det kan röra sig om ett bortodlat 
gravfält. Undersökningarna påträffad ett antal anläggningar i samband med silverskatten som tillhör 
folkvandring/vendeltid – dessa har inget med skatten att göra men öppnar för att det kan röra sig om 
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ett gammalt gravfält som kanske förstörts av medeltida boplats. Är inom Barshalder området 
dessutom. Däremot gör sammansättningen av den andra depån det mer troligt att det är tal om 
metalldeponeringar. Lägg också märke till att bildstenen med runristning kommer från samma plats 
bara drygt 100 m från depåplatserna. Fyndplatsen för den runristade bildstenen är ca 200 m från 
Gården, området visade tydliga tecken på boplats, antagligen kommer en del av lösfynden också 
härifrån (se Jansson & Wessén 1962:54). Fyndet är gjort i en åker som inkluderar en eller flera 
”skattdeponeringar”. Det rör sig här om en boplatsstruktur då flertalet eldstäder och stolphål 
påträffats i anslutning. Platsen ligger alldeels i närheten av Kattlunds (se Zerpe & Ström 2001).

Nr. GDLF 25
Ronnings, Grötlingbo sn, GF C 8356
Antal hängen: 3
Mått: L. 4.8 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: lösfynd från åker ”Ainaråkern”
Övriga fynd i närområdet: -
Kommentarer: Inga övriga fynd från denna beteckning. Notera dock närheten till Petsarve, Eke sn, 
men ett rikt fyndmaterial av vikingatid/medeltidskaraktär (se Östergren 1989:167ff). 
 

Nr. GDLF 26
okänd plats, Grötlingbo sn, SHM 10736
Antal hängen: 1
Typ: A1a (VZG fig. 1014)
Mått: L. 18.5 mm
Kommentarer: Införskaffad samma med andra artefakter från antikvitetshandlaren Lysholm på 
Hemse. Antagligen från gravplundring på Barshaldershed, hänget är 18.5 mm långt (se Rundkvist 
2003a:229f), tillhör således typ A1a, ca 600-700. 
 

Nr. GDLF 27
okänd plats, Grötlingbo sn, GF C 8498
Antal hängen: 1
Typ: A1a (VZG fig. 1012)
Mått: ?
Kommentarer: Lösfynd från grustag vid Barshaldershed, det rör sig troligen om en eller flera 
förstörda gravar (se Rundkvist 2003a:126f)

Nr. GDLF 28
okänd plats, Grötlingbo sn, SHM 13411
Antal hängen: 1
Typ: A1a, (VZG fig. 1015)
Mått: L. 19 mm
Kommentarer: Införskaffad samma med andra artefakter från antikvitetshandlaren Lysholm på 
Hemse. Antagligen från gravplundring på Barshaldershed. Hängets längd är 19 mm (se Rundkvist 
2003a:233), alltså typ A1a ca 600-700 
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Nr. GDLF 29
okänd plats, Grötlingbo sn, GF C 6139
Antal hängen: 2
Typ: Okänd typ (troligen A1a), (KHN S2g1)
Mått: L. < 20 mm
Kommentarer: Införskaffade samman med andra artefakter från samling, men kommer antagligen 
från gravplundring vid Barshalder, fyndet ska ha gjorts i grustag. Hängena är av Høilund-Nielsens 
första fas det vill säga under 20 mm i längd och därmed tillhörande Nermans peridod VII:2, 
överensstämmande med en hel del av de andra artefakterna från inköpet (se Rundkvist 2003a:119f). 
Därmed sannolikt från grav ca 600-700.   

Nr. GDLF 30
Krasse, Guldrupe sn, GF C 9389:1
Antal hängen: 1
Mått: L. 3.1 cm
Typ: ?
Fyndomständighet: Funnet i grustag samman med; 1 bronsten, 1 bronsfragment, 1 bergkristall, 1 
bennål, 1 järnnål, 1 järnpincett, 1 eller 2 kammar, flintavslag, 1 järnkniv (fragment), några metall 
föremål (se GF C 9389)
Kommentarer: Oklart om det rör sig om ett fiskhuvudformigt hänge. Se GDLF 31

Nr. GDLF 31
Krasse, Guldrupe sn, SHM 6387
Antal hängen: 35
Mått: L. 5-5.4 cm (de flesta 5.2 cm)
Typ: B1
Fyndomständighet: Depåfynd samman med ett stort niellerat och förgyllt dosspänne (typ 7b, ca 
1000-1200 se Thunmark-Nylén 2006a:76f, 86f och 2006c:981) 
Övriga fynd i närområdet:
1 Skafthålstapp, 1 pärla och 1 järnyxa (se SHM 7316) 
1 Ringspänne av brons (typ 1a ca 950/80-1050 (Thunmark-Nylén 2000c:987, 2006a:108)), funnet i 
åker (Se SHM 8017) 
1 Ringspänne (typ 6a ca 1050/80-1150 (Thunmark-Nylén 2000c:987, 2006a:108)), funnet i trädgård 
(se SHM 12775) 
1 Djurhuvudformad del av betselbeslag (se SHM 6914)
1 Bronsnål, bronssyl och 2 kammar (möjligen grav) platsen kallas Träväggen (se SHM 17164)
1 ”liten smal bågfibula” och 1 viktlod av brons respektive bronsbelagt järn, funnet vid borttagandet 
av en stenansamling (se SHM 5984)  
Se GDLF 31b
1 Järnnyckel (se GF C 9306)
Kommentarer: Notera att det här fyndet är gjort under bortagandet av en stenvast och påminner 
därmed både till utseendet och fyndkontexten väldigt mycket om GDLF 22. Fornlämningsmiljön 
har både alldeles i anslutning till gården lämningar av husgrunder och därtill i NNV riktning i 
åkermark återfinns ett område med husgrunder och hägnadssystem, där lösfynd av ett bronsbeslag 
gjorts (se Raä Guldrupe 96:1, se också Raä Guldrupe 94:1). I NV riktning från gården finns också 
boplatslämningar vid Bjärs, där också myntfynd (ca År 1000 – arabiska, anglosaxiska och tyska 
mynt) gjorts (se Stenberger 1947: nr. 221). Enligt upphittaren, den tillsynes inte särdeles litterära, 
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arbetaren Johan Löfquist är fyndet gjort 40 alnar från mitten av den stensträng som går i sydlig 
riktning från husgrundsområdet norr om gården.

Nr. GDLF 32
Broe, Halla sn, SHM 3873
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd samman med 2 djurhuvudformiga spännen av typ 5.3 och 6.1 (ca 
900-1000 (se Carlsson, A. 1983:73 och 157)), därtill en bit bronsbleck och ett pärlliknande föremål. 
Övriga fynd i närområdet: 
Se Thunmark-Nylén 2000a:313-347
Kommentarer: Fyndet är gjort under plöjning i åker och inga rapporter om att det skulle röra sig 
om en grav (det ska dock inte uteslutas med tanke på fyndlokalen), även om del av artefakterna talar 
om detta (spännen av typerna 5.3 och 6.1 förekommer vanligtvis i gravar och är sällsamma fynd 
ifrån andra omständigheter). Det kan röra sig om metalldepå eller helt enkelt fynd spridda över 
åkern och därmed tillhörande olika kontexter. Ingen mer fördjupad fyndgenomgång av lokalen har 
gjorts eftersom närheten till gravfältet är så betydande. Men Raä Halla 82:1 talar om silverskattfynd 
(tpq ca 1000) (se SHM 14959 och 15018, Stenberger 1947: nr. 239, se också karta i Huttu & 
Svedjemo 2007:171), notera att detta fynd är gjort i något som kallas Röråkersbacken ”[...] bei und 
unter einem grösseren, erdfesten Stein auf dem sog” (Stenberger 1947:95). Det här innebär 
sannolikt att man påträffat en deponering väldigt nära gravfältet, eftersom rör åsyftar röse eller 
stenhög och benämningen backe oftast som rör med små förhöjningar i landskapet som i synnerhet 
under järnåldern nyttjas för gravläggning. Det är dock av rapporteringsmaterialet från 1800- och 
tidigt 1900-tal inte alldeles självklart att begrepp som ”stenkalm” eller ”stenrör” nödvändigtvis 
åsyftar gravrösen eller gravhögar utan kan också referera till stenkonstruktioner så som 
röjningsrösen, skärvstenshögar eller husgrunder (se också Östergren 1981:24). SHM 20741 fynd av 
tre silverringar är också av intresse eftersom det påträffats ca 200 m bortom gravfältet och utan 
tvekan utgör delar av en deponering.  

Nr. GDLF 33
Gullauser, Hangvar sn, SHM 8808
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.7 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd utan angivelser
Övriga fynd i närområdet: 
1 Guldsolidi (Anastasius ca 491-518) (se SHM 7060, Östergren 1981: nr. 155) 
1 Dosformigt spänne (bortkommet) (se GF C 2761)
Kommentarer: Notera att det här objektet har en något annorlunda utformning än typen i övrigt 
med mer av ett ramverk runt om där korset mer tydligt gör en rutindelning (se fig. 11:12. se också 
avbildningen i Thunmark-Nylén 1998:taf. 163: abb. 9), därtill är längden något avvikande. 
Fornlämningsmiljön runt Gullauser är sparsam (eller sparsamt dokumenterad), det rör sig om två 
gårdslägen och ett ”ödegårdsläge” alla längs med myrmarksområde. Det är kanske framförallt 
”ödegårdsområdet” och de boplatslämningsliknande omständigheter som finns här som ter sig mest 
intressant (Se RAÄ Hangvar 274 och 282). Intill finns också två stensättningsliknande lämningar 
(RAÄ Hangvar 145:1-2). Notera också att Gullauser också kan skrivas Gullause och att platsen 
ligger i den äldre inte längre existerande socknen Elinghem
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Fig. 11:12. Det till utformningen något avvikande hänget GDLF 33. Foto:SHM

Nr. GDLF 34
Ire, Hangvar sn, GF C 8346
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
Sekundärhänge 
Fyndomständighet: Lösfynd utan angivelser
Övriga fynd i närområdet: 
1 Djurhuvudformigt spänne, funnet i grav (typ 5.2, ca 900-1000 (Carlsson, A. 1983:73 och 160)) (se 
SHM 15145:11)
1 Gravfynd bestående av; 1 nål till spänne, 2 dräktnålar, 1 halsring av järn, 20 pärlor, bronskejda, 2 
knivar av järn, delar av kam, järnfragment, skelettrester, undersökt av G. Arwidsson 1947 (se GF C 
9671)
Kommentarer: Notera att detta hänge enligt Thunmark-Nylén (2000c:1014) är av typ B2, det vill 
säga varken förgylld eller niellerad och istället för det sammanhängande mittkorset finns här ett 
separata ovan ornamentiken sittande mittband med ornering av punkter, antingen i enkel eller 
dubbel rad. Det hänge som återfinns i Gotlands museums samlingar är dock av typ B1 och i allra 
högsta grad förgyllt. Det är dessutom troligt att det här hänget används som sekundärhänge, hänget 
bär tydliga spår av bearbetning. 
   Inga lösfynd utom de av gravtyp. Däremot är områdets fornmiljö i högsta grad intressant med 
egen ödekyrka, precis som GDLF 33 ligger gården i den tidigare existerande socknen Elinghem. 
Området är svårbedömt med tanke på att de flesta boplatsindikationer som återfinns inom Raä är 
från stenåldern. Däremot har förundersökning och utgrävning också kunnat etablera en boplats för 
senvikingatid tidig medeltid vid Ire (se Carlsson & Jonsson 2010). 
 

Nr. GDLF 35
Kvinnegårda, Havdhem sn, SHM 1264
Antal hängen: 3
Mått: L. 4.9 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Benpryl, 1 armring av brons, 1 ringspännebygel,  1 runt bronsspänne (verkar inte ha varit 

253



ornerat), 1 järnspänne, 1 järnnyckel till bultlås, fragment av snäcka, allt funnet i en åker kallad 
”högården” (se SHM 16183) 
1 Sandstensbryne och 1 sländtrissa av kalksten på åker söder om gården (se SHM 14744) 
1 Halsring av brons, 1 halva av dylik, 1 fingerring av silver, 1 ringspänne av brons (typ 6b, ca 
1000-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:988, 2006a:109)), 3 glasflusspärlor, 1 järnspets, 13 ½ 
silvermynt (1 dirhem, 1 dansk, 6 tidiga tyska och 4 Visbymynt – alltså dateringar från ca 800-
900talet fram till mitten av 1500-talet) funnet i åker (se SHM 15515, se också Östergren 1989:105f) 
1 Ringspänne (typ 6c ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:988, 2006a:109)), 1 järnnyckel och 1 
järnföremål (se SHM 10205) 
Fragment av bronsnål, 1 fingerring av silver, 3 Visbyörtugar  (medeltida silvermynt) funnet på 
skilda platser i hemmanets åker (se SHM 9047) 
1 Järnholk (se SHM 9248) 
1 Järnnyckel (se SHM 15684) 
2 små silveringar, 1 ringspänne (typ 6b, ca 1000-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:988, 2006a:109)) 
och 1 rembeslag, notera här att silverringarna är funna på ett av hemmanet tillhörande åkerstycke 
medan spännet och rembeslaget kommer från den plats som benämns som ”högården” (se SHM 
15158, Stenberger 1947: nr. 259, se också Östergren 1989:105f) 
1 silverdepå bestående av; 1 avhuggen silverring (hacksliver), 11 och ½ anglosaxiska mynt 
(Ethelred), 37 hela och 5 brutna tyska silvermynt, 1 helt och 1 brutet danskt silvermynt, möjligen 1 
eller 2 ”barbariska” också, mynten från ca 950-1050, fyndet gjort i hemmanet tillhörande åker av 
samme Lars Mattson som påträffade sekundärhänget (se SHM 9318, Stenberger 1947: nr. 258, se 
också Östergren 1989:105f) 
1 silverdepå bestående av; 1 bit av silverörhänge, 2 silvertenar (en är bearbetad (hamrad)), 120 + 7 
tyska silvermynt (ca 1047/66), 26 +3 anglosaxiska (Ethelred), 1 danskt, fyndet är gjort på samma 
plats som förut av samme Lars Mattson (se SHM 9774, Stenberger 1947: nr. 258, se också 
Östergren 1989:105f) 
1 Dosformigt spänne i hemmanets åker (typ 5, ingen undertyp definierad, därmed antagligen mellan 
period VIII:3-4, alltså ca 1000-12000 (se Thunmark-Nylén 2006a:86 och 2006c:981) (se SHM 
1974) 
1 Silversölja, i en från änge upptagen åker, samma plats som SHM 1974 (se SHM 2057, Stenberger 
1947: nr. 253, se också Östergren 1989:105f) 
1 Armring (hacksilver), 3 bronsbeslag, 1 skifferbryne, 1 kopparbleck, 1 metallbleck, 1 bit flinta, 1 
bronsfingerring, 1 doppsko av brons, 6 järnföremål, 2 bronsföremål, 1 hornföremål, 1 blyföremål, 1 
silverföremål (hacksilver), 1 järnkedja, 1 blykula, 1 bronsknapp, 6 järnknivar, 1 keramikkärl, 
lerklining, 2 järnnitar, 1 bronsnit, 1 silverplåt (hacksilver), 3 smältor av bly, 2 bronssmältor, 1 bit 
metallsmälta, 2 järnspik, 1 remdelare av brons, 2 kopparspikar, 2 djurhuvudformiga spännen 
(antagligen av typerna 7.9 och 7.10 (se Östergren 1989:106) (därmed ca 1000-1150 (se Carlsson, A. 
1983:73)), 1 oidentifierat spänne, 1 redskapsspänne, 1 ringspänne, 1 nål till ringspänne (alla 
spännen i brons), 1 svärdskida (doppsko) brons, 2 bronsvikter, 2 järntenar, 1 bronsten, 1 örslev av 
brons, 26 silvermynt, 1 Tand och ytterligare 3 benposter (både bränt och obränt ben) (se SHM 
31671, se också Östergren 1989:105f). 
2 Ringspännen (LTN typ 1a och 6c, ca ca 950/80-1100 respektive 1150-1200 (Thunmark-Nylén 
2000c:988, 2006a:108f)), funnet i åker där tidigare ”stenrös” funnits (se GF C 3879 och 3880)
Fynd av silvermynt och tre romerska denarer (se Raä Havdhem 151:2) 
Fynd av 1 djurhuvudformigt spänne, 1 ringspänne, 1 bleck, 1 dräktnål, 1 bronsbeslag alla av 
vikingatida karaktär funna vid metallkartering 2009 (se Raä Havdhem 189 se också Raä Havdhem 
190, Raä Havdhem 192 (fynd av 10-tal silvermynt) och Raä Havdhem 153:1) 
Fyndplats för bronsföremål av förhistorisk karaktär (se Raä Havdhem 152:1)     
Kommentarer: Massivt med fyndmaterial och plats med klara indikationer på boplats. Huruvida 
som det spekulerats i ex. Raä 151:2 om det rör sig om boplats och bortodlat gravfält går att 
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diskutera. Inga av fynden tycks fullt ut indikera ett eventuellt gravfält, närhet till gravfältet i öst gör 
också det osäkert att gravfältskontext skulle återfinns invid gården. Gravfältsartefkterna är därtill 
separerade från silverskatten(erna) och sekundärhänget som är funnet på samma åkerstycke kallat 
”Högården”. 

Fig. 11:13. GDLF 35, spänne tillverkat av 3 sammanfogade fiskhuvudformiga hängen. Foto: SHM

Nr. GDLF 36
Allmungs, Havdhem sn, GF C 8047
Antal hängen: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd oklar kontext 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Guldbrakteat (Typ C) (se SHM 4945). 
1 Ringspänne (typ 6c, ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:988, 2006a:109)) (se GF C 2769)
Kommentarer: Sekundärhänge av typ B1, med nålfäste delvis bevarat på baksidan. 
 

Nr. GDLF 37
okänd plats, Havdhem sn, SHM 13917 
Antal hängen: 1
Mått: L. 3.4 cm 
Typ: A (okänd undertyp) (A1b?)
Kommentarer: lösfynd från Havdhem socken oklart vart, antagligen från grav. Rapporterat 
samman med två ringspännen av brons men fynden kommer troligen från olika ställen. 

Nr. GDLF 38
okänd plats, Havdhem sn, SHM 17343:1509
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
sekundärhänge 
Kommentarer: Ingår i en deposition från nordiska museet, omöjlig kontextualisering.
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Nr. GDLF 39
Råby, Hejdeby sn, SHM 4558
Antal hängen: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
sekundärhänge (har gått sönder) 
Fyndomständighet: Lösfynd samman med en bronsring och en modern tappkran! – uppges ha 
hittats i stenkalm. 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Djurhuvudformigt spänne av typ 4.11 (ca 800-900 (se Carlsson, A. 1983:73 och 161)) och ett 
”modernt bronsspänne,” (medeltida i tre delar) (se SHM 10538) antagligen gjort vid Lilla Råby. 
1 Järnsvärd, 1 bruten spjutspets och 1 järnkniv samman med ben i stenkista vid Stora Råbys marker 
(se SHM 1790) 
1 Järnyxa, funnen bland förmultnade ben vid Stora Råby (se SHM 2413 se också SHM 2200) 
1 Knivslidebeslag av brons (doppsko – möjligen till svärd), 1 bronsfingerring, 1 bronsölja, 1 
bronskors (medeltid) (se SHM 4531)  
1 Järnstång (se SHM 9251) 
1 Bronsring, smälta metallklumpar, sönderbrutna nålar, tunna kopparbleck, fyndet gjort i en 
stenkalm straxt söder om gården Lilla Råby bland bränd jord, på samma plats som SHM 1850 (se 
SHM 1951) 
1 Ringspänne (typ 3a, ca 950/80-1050 (Thunmark-Nylén 2000c:988, 2006a:108)) trolig vid Råby 
(se SHM 20478) 
1 Djurhuvudformigt spänne av typ 6.4 (ca 1000-1100 (se Carlsson, A. 1983:73 och 161)), 2 
bronssöljor i stenkalm bland förmultnade ben och svart jord, samma plats som SHM 1951 (se SHM 
1850) 
1 Järnyxa och 1 spjutspets i stenrör, samma plats som SHM 2413 (se SHM 2200)  
1 Järnnyckel med bronsdetaljer (se GF C 8328)
1 Bronsbarr, funnen i trädgården vid Stora Råby (se GF C 9876)
Kommentarer: Notera när det gäller SHM 1951 att den beskriver fyndet som gjort straxt söder om 
gården Lilla Råby medan SHM 1850 som ska komma från samma plats placerar fyndet öster om 
gården. Inom området återfinns resterna av vad som antagligen varit ett ganska stort gravfält av 
järnålderskaraktär, men också boplatslämningar. 

Nr. GDLF 40
Halldings, Hemse sn, GF C 3515
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.9 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Sländtrissa, funnen på gården Halldings (se Raä Hemse 66:1). 
Kommentarer: Inga fynd under denna fastighetsbeteckning men däremot på åkermark tillhörande 
Sindarve ca 300-400 m från Hallings gård har påträffats: 1500 romerska denarer (69-194 e. Kr.) (se 
Östergren 1981: nr. 64, Lind 1981: nr. 62),  det uppges också att guldringar tidigare påträffats här, 
där till ett silverbelagt spänne, fynd av artefakter som kan tyda på gravplats har också gjort i form 
av ett bronsspänne från vendeltid och en skelettgrav med järnkniv (SHM 20487) (se Raä 59:2 och 
SHM 4391, 4398 och 4417). Därtill fynd av en guldarmring (virrad möjligen en ten) (se SHM 
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19141). Själva fornmiljö har också flera indikationer på boplatslämningar, framförallt av intresse är 
Raä Hemse 113 med 14C dateringar från bronsålder till äldre järnålder och med konstruktioner 14C 
daterade till tidig Vendeltid. Av intresse är också Raä Hemse 117:1 och området mellan 113 och 117 
där flertalet fynd av möjliga järnåldersgravar och deponeringen av de romerska silverdenarerna ska 
ha gjorts. 
  

Nr. GDLF 41
Okänd plats, Hemse sn, SHM 13616
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: lösfynd oklar kontext – inköp. 
Kommentarer: Oklar kontext, kommer samman med en rad andra artefakter som skulle kunna ha 
ingått i en depå, men det verkar av rapporteringen att döma som det här är olika föremål som 
samlats in på olika platser i Hemse socken och det är därmed väldigt svårt att avgöra vad som 
eventuellt hör ihop med vad. Tolkning således omöjlig. Det kan möjligen röra sig om ett 
sekundärhänge (se Thunmark-Nylén 2000a:465).

Fig. 11:14. GDLF 41. Foto: SHM

Nr. GDLF 42
Smiss, Kräklingbo sn, SHM 4585
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet:  
Fynd av lerklining under undersökning av Harald Hansson (möjlig boplats ca 200 V om gården) (se 
SHM 19815) 
1 Benkam, 1 ringspänne (typ 4, ca 1000-1150 (Thunmark-Nylén 2000c:989, 2006a:109) och 1 
armbygel (9.7 cm i diam.) bland ben i en grusbacke på gården (se SHM 11139) 
1 Järnyxa, funnen på gården (se SHM 9502) 
1 Dosformigt spänne (gropornerat – typ 6b, återfinns framförallt bland kyrkogårdsfynd och tillhör 
period VIII:3 och början av period VIII:4, d. v. s. ca 1000-1150 (se Thunmark-Nylén 2006a:86 och 
2000c:982), 1 armbygel (6.9 cm i diam. – satt på armpipan), 2 bronsnålar, 1 bronsring fäst i kedja, 
funnet i grusbacken på gården (Se SHM 7810)
1 Bronsarmbygel 7.7 cm i diam. (GF C 7420)
1 Runsten (G 116) (se GF C 1875, Lindqvist 1942:82, Jansson & Wessén 1962: 227)
1 Bildsten (se GF C 1876, Lindqvist 1941: fig. 67, 1942:82)
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1 Runsten (G 117) (se GF C 3991, Lindqvist 1942:83, Jansson & Wessén 1962:227)
1 Bildsten (se GF C 7445, Lindqvist 1941: fig. 66, 1942:83)
Kommentarer: Annat än Hanssons fynd av eventuell boplats är det inget i det här området som 
tyder på något annat än ett gravfält. Däremot finns det ett skattfynd (mynt från ca 896-1020) på 
bredvid liggande gården Sutarve (Se Stenberger 1947: nr. 309), som ska ha påträffats i västlig 
riktning från jordbruksbebyggelse (Ibid. s. 127). Hansson undersökning företogs efter det att 
provinsialläkaren Knut Bergström trott sig ha påträffat en plats för tillverkning av gravurnor, så 
visade sig inte vara fallet. Däremot uppger Bergström att han av en jordbrukare erhållit en bit av en 
djurornamentiksdekorerad bildsten (GF C 7445). 
  

Nr. GDLF 43
Kullingbos, Källunge sn, SHM 7297
Antal hängen: 15
Mått: L. 4.7 cm (5st), 4.8 cm (6st), 4.9 cm (3st), 5.1 cm (1st)
Typ: B2
Fyndomständighet: Lösfynd funnet under harvning i åker samman med ett niellerat dosspänne Typ 
5b anvädningsperiod ca 1000-1200 e. Kr. (Period VIII:3-4) (se Thunmark-Nylén 2006a:73f, 86 och 
2000c:980). 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Fingerring av guld, fyndet gjort i ”Binglesåkern” (se SHM 15292, Stenberger 1947: nr. 311).
1 Fingerring av guld (se SHM 16343, Stenberger 1947: nr. 311). 
1 Dosformigt spänne (niellerat och förgyllt (typ 7b, ca 1000-1200 (se Thunmark-Nylén 2006a:76f, 
86f och 2006c:982)) i åker (se SHM 6283). 
1 guldring (väger ca 59 g och är betydligt större än fingerringarna på ca 10 g (se SHM 15292 och 
16343) (se SHM 16553, Stenberger 1947: nr. 311). 
Kommentarer: Alla guldfynden är gjorda i samma åker (Bingelsåkern). Enligt Raä Källunge 
47:1(1) så ska guldfynden (en brakteat omnämns också, men det verkar osäkert att denna verkligen 
existerar) gjorts i ett härdområde 1.3 m i diam., där det påträffats skärvsten, kol och andra tecken på 
eldning. Vid metalldetektor undersökning 2009 påträffades en bronssmälta i området dessutom del 
av vikingatida bronsarmring (se Raä Källunge 85 och 86). Lägg märke till guldfyndens närhet till 
myren och att platsen överensstämmelse med andra fyndplatser. Notera också att enligt Raä 43:1 så 
har det på gårdens marker påträffats diverse föremål från stenålder och järnålder, det omtalas också 
mynt men opreciserat vad detta rör sig om. 

Fig. 11:15. Fiskhuvudformiga hängen från depåfyndet GDLF 43. Foto: SHM
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Nr. GDLF 44
Bringsarve, Levide sn, SHM 14481
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.2 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd i åker kallad Hemåker
Övriga fynd från närområdet: 
1 Svärddoppsko, funnen 750 m O om kyrkan (se SHM 17343:1512)
1 Ringspänne (typ 1c, ca 1000-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:989, 2006a:108)) (Se GF C 4800)
8 järnringar (rassel), 2 järnstavar, flertalet järnfragment (se GF C 9068)
Kommentarer: Inga fynd noterad på gårdsbeteckningen av intresse, men dess närhet till Burge 
Levide gör att det troligen ska ses i samma sammanhang (se GDLF 45). Notera också att hängets 
gap är närmast tillplattat. 

Nr. GDLF 45
Burge, Levide sn, SHM 14883
Antal hängen: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd funnet i en åker kallad Digeråker
Övriga fynd i närområdet: 
1 genombruten bronsskiva, 1 bronsbleck, 1 bronsföremål med fastsittande liten bronsspiral som 
slutar med en krok, 1 brons (holk?) med tillhörande krok, 1 bronssölja, 1 Visbymynt (1536), alla 
föremål daterade till medeltiden och funna i åker (se SHM 13721). 
1 Arabiskt silvermynt (Samarkand år 291 dvs. ca 920.) funnet vid dikesrensning på nyupptagen 
mark intill en stensättning (se SHM 1713) 
1 Flätad halsring av silver, avbruten i bägge ändarna (se SHM 971, Stenberger 1947: nr. 317) 
1 Silverdepå bestående av; 1 arabiskt silvermynt i åker (troligen ca 708), 3 hängsmycken av silver (1 
fragmentariskt), 3 pärlor av silver, 5 tenar av silver, 2 ½ arabiska silvermynt (ca 898-930), 17 hela 
och 1 bit av anglosaxiska silvermynt (Ethelred II (978-1016), 18 hela och 1 bit av tyska silvermynt, 
funnet i det som kallas Storhagen på Burges ägor (se SHM 8030, SHM 4484, Stenberger 1947: nr. 
321). 
1 halsring av brons, i flera delar, fynd i åker (se SHM 10846).   
Kommentarer: Två hängen som verkar sitta ihop och där de fått en inbuktning eftersom det ser ut 
som man slitet av eller inte fullt ut lagt till det niellerade silverkorset. Notera här att det rör sig om 
ett område som täcker in Bringsarve med hängefynd, Burge med hängefynd och Tummelbos där 
silverskatt påträffats (se angivna SHM nr. i Thunmark-Nylén (2000c:1051), Stenberger 1947: nr. 
325 och Östergren 1989:122f). I närområdet finns också skattfyndet SHM 16320 (Prästgården, men 
ligger 1700 m SÖ om kyrkan, platsen kallas Alskuteänge (se Stenberger 1947: nr. 323), här har 
undersökningar genomförts 2002, 2005 och 2009, varpå det påträffats 97 silvermynt + 
metallföremål (2002 – huvudsakligen arabiska), 38 silvermynt + metallföremål (2005 – 25 arabiska, 
11 tyska (ca 936-1040 och 2 anglosaxiska (Ethelred)) (se Carlsson, D. 2005b:11). 2009 års 
undersökning konstaterade boplatslämningar (se Raä Levide 149). 
Kommentarer: Gott om områden runt Burge som visar på boplatstolkning, inte minst demonstrerar 
undersökningarna kring Alskuteänge den här sammankopplingen (Ibid.). Det återfinns också 
kontinuitet in i medeltiden och det verkar av de olika myntfynden runtomkring röra sig om 
aktiviteter framförallt under perioden 900-1100. 
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Nr. GDLF 46 
Burge, Lummelunda sn, SHM 29560-62
Antal hängen: 3 (4)
Mått: L. 4.3 cm (för typ A  (A1c)), L. 5.1 cm (sekundärhänget)
Typ: B1 + A1c
sekundärhänge
Fyndomständighet: Fynden är gjorda under arkeologiska undersökningar leda av Lena Thunmark 
(-Nylén). m.fl. 1969-1979, av boplats/depå. Fynd av boplats och deponeringsmaterial i större 
omfattning (se SHM 29559, 29560, 29561, 29562, 29842, 32823 RAÄ Lummelunda 93:1)
Övriga fynd i närområdet: 
Boplats undersökning utförd av Engquist 1967 (se SHM 29559, se också Nylén m. fl. 1969) 
Silverskattfynd (se Raä Lummelunda 93:2 och Raä Lummelunda 102:1 (metalldetektor 
undersökning 1985 – 180 m S om Raä 93)).
Fynd av metallföremål (Se Raä Lummelunda 95:1-3). 
1 Gravfynd från vikingatid, skelettgrav orienterad N-S; 1 ringspänne, 1 knivspets, 1 bronsbricka, 
vid Burge Strand, arkeologisk undersökning 1962 av S. Engquist och E. Nylén (se SHM 32626)
3 Gravfynd, Grav 1: skelettgrav orienterad SV-NO, inga artefaktfynd, Grav 2: skelettgrav under 
stenpackning, orienterad NNO-SSV, inga artefaktfynd, Grav 3: Skelettgrav orienterad NO-SV, 1 
djurhuvudformigt spänne (typ 5.2, ca 900-1000 (Carlsson, A. 1983:73 och 203)), 1 dosformigt 
spänne (typ 2a, ca 850/80-950/80 (se Thunmark-Nylén 2000b:523, 2006a:85)), 1 dräktnål, 1 
dräktnålsskaft, 1 bronskejda, 1 järnkedja, 1 kniv, 1 järnnyckel, textilrester. Gravarna funna vid 
arkeologisk undersökning vid Burge Strand 1963, undersökningen utförd av E. Nylén och S. 
Engquist (se SHM 32645)  
1 Silverhalsring fragmentarisk, åkerfynd (Se SHM 10049)
1 Djurhuvudformigt spänne (av typ 7.10 datering 1100-1150 (se Carlsson, A. 1983:73 och 168)), 1 
ringspänne (typ 3b ca 1000-1100 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:108f)) i åker (se SHM 6652) 
1 järnsvärd (se SHM 16905) 
1 Silverdepå bestående av; silvermynt ca 3300 (arabiska, bysantinska, tyska, anglosaxiska, danska, 
iriska, skandinaviska och gotländska, (antagligen inte deponerade förrän mitten av 1100-talet (från 
579 till 1140-talet på myntens dateringar), 5 armringar av sliver, 2 armbyglar av silver, 1 silver 
hänge, fragment av 4 olika smycken, fragment av arm eller halsring, 2 fragmentariska örhängen, 1 
silverplatta, 32 silverbarrer varav 10 med kyrilliska inskrifter, 5 bitar av dylika, 6 götar, 14 bitar av 
dylika, 2 bitar av plans, 13 bitar av plåt, allt av silver, fragment av kopparlegerat kärl (bronskärl i 
177 bitar vari skatten förvarats), funnet i åker under plöjning, inuti ena av husgrunderna sedermera 
utgrävd av Thunmark (-Nylén) (se SHM 28830, Myrberg 2008:240f, Östergren 1989:125f) – Därtill 
skattfynd på inv. nr. SHM 31660, 31661, 33237 (se också Östergren 1989:126f). 
1 Armring i brons, 6.7 cm i diam., funnen 150 SV om gården på gammal boplats (se GF C 6962)
1 Ringspänne (typ 1b ca 900-1050 (se Thunmark-Nylén 2006a:108ff)), funnet i åker ca 800 m SV 
om gården (se GF C 8637)
1 Järnnyckel, antagligen funnen på samma plats som GF C 8637 (se GF C 9203)
Kommentarer: Massivt material bestående av olika men till samma område tillhörande fynd av 
silverdeponeringar och boplatsmaterial. Undersökningen av området inleddes efter att den dittils 
största silverdepån på Gotland hittades 1967 (se Nylén m.fl. 1969, Hatz & Hatz 2001, Naelpa 
1971). Fyndet följdes av omfattande undersökningar av området vilket ledde till att 3-5 husgrunder 
och större boplatsmaterial påträffades (se Thunmark (-Nylén) & Trotzig 1971, Thunmark (-Nylén) 
1972, 1973, 1974b, 1975, 1976, 1979a-b, 1983b). Fynd av djurhuvudformiga spännen i materialet 
kan dateras mellan 900-1150 (se Carlsson, A. 1983:73 och 168), något liknande för ringspännen 
(men då ska man komma ihåg att användningen av spännen kan ha fortsatt några decennium efter 
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detta). Därtill är det intressant att silverskatten som hittats i anslutning till boplatsen (flera 
husgrunder, varav åtminstone en tillhör medeltid) innehåller gotlandsmynt och därmed alltså 
tidigast deponerats vid 1140 (det är dock inte vilket mynt som helst, utan ett väldigt avvikande som 
verkar nyttjats som hängsmycke (se Myrberg 2008:142)), men sannolikt senare än så. Enligt 
Östergren så visar utgrävningen tydligt att skatten placerats under golvet i en av de två 
överlappande husgrunderna (1989:125). Det innebär dock inte per automatik att skatten deponerats 
där medan huset var i bruk, den kan likaväl ha förvarats där efter det att byggnaden slutat att 
användas. Det är också här intressant att det i fyndmaterialet återfinns fiskhuvudformiga hängen av 
bägge typerna. Det punkt- och linjeornerade hänget återfanns vid provschakts upptagningar 1969 
(utfört av P. Lysdahl och I. Nielsen 1969) samman med exempelvis ett djurhuvudformigt spänne av 
typ 6.4/5 (ca 1000-1100 (Carlsson, A. 1983:73 och 168) och 6 tyska mynt, därmed sannolikt 
tillhörande en period efter år 1000, men hänget ska troligen inte dateras hit. Det andra hänget är ett 
sekundärhänge som har bestått av 2-3 hängen, men bara ett har återfunnits. Detta hängen 
påträffades i samma fyndlager som föremål från medeltiden och gotlandspräglade mynt (se 
Thunmark (-Nylén) & Trotzig 1971:101), vilket gör att hänget här av kontexten kan dateras till 
1100-talet. Så antagligen användningsperiod för sekundärhänget av typ B1 någonstans mellan 1000-
1200 med betoning för 1100-talet. Burge är också en potentiell lokal för metallproduktion (se 
Gustafsson 2013a:151f)      

Nr. GDLF 47
Lillrone (Lilla Rone), Lye sn, SHM 2281
Antal hängen: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd under dikesgrävning intill åker.
Övriga fynd i närområdet: 
1 Viktlod, 1 litet stjärnformigt bronssmycke, i åker vid borttagandet av stenrör (se SHM 946) 
1 Silverdepå bestående av; 1 liten armbygel, fragment av armring, (hacksilver) fragment av 
silverplatta, fragment av armring, fragment av armband, fragment av silverten, 175 hela arabiska 
silvermynt och 57 fragment av dylika, 3 bysantinska mynt, 1 anglosaxiskt, 3 tyska silvermynt och 2 
”falskmynt” allt av silver och funnet i en åker (mynten ca 936-976 – fyndet gjort omedelbart V om 
gården Lilla Rone 1:2 i åker (se Raä Lye 81.1)) (se SHM 2886, Stenberger 1947: nr. 350).  
1 Smyckes/silverdepå bestående av; 1 armbygel, 1 snodd armring (med djurhuvudändar), 5 
hängprydnader av silver, 3 stora silverinfattade bergskristaller, 11 mindre silverinfattade 
bergskristaller, 51 pärlor av glas, mosaik och bärnsten, funnet vid dikesgrävning utan tecken på 
stensättning eller gravkonstruktion (se SHM 8315, Stenberger 1947: nr. 353)
1 Bronsfibula (ryggknappsspänne?), 1 rund bronsspänne, 1 genombrutet bronsbeslag, funnet i ett 
stenrör (se SHM 5283).  
Kommentarer: Hänget är rejält slitet. Notera att det här både finns silverskatt, smyckesdepå och 
fynd av hänge på samma lite isolerade mark som utgör gårdsområdet runt Lillrone. Notera att 
silverskattfyndet gjort alldeles intill den övergivna gården Lilla Rone, medan den andra mer 
smyckesorienterade depå är belägen omkring 900 m SV om denna gård (se Stenberger 1947:142), 
det rör sig alltså om betydande avstånd mellan de två fynden. Däremot så är Mannegårde beläget 
alldeles i närheten, där flertalet deponeringsfynd gjorts. Fynden på SHM 5814 och 5966 (Stenberger 
1947: nr. 351) är gjorda ca 250 NÖ om gården Lilla Rone och innehåller bland annat 325 hela 
arabiska silvermynt, sammansättningen av mynten är liknande den vid Lilla Rone-fyndet (SHM 
2866) (se Stenberger 1947:143). Därtill finns ett fynd av en silverarmring (SHM 11991, Stenberger 
1947: nr. 357) som gjorts ungefär mellan platsen för Stenbergers nr. 351 och gården Mannegårda, 
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därmed ca 200 m från Lilla Rone-gården. Däremot är det större Mannegårde-fyndet (SHM 11300, 
Stenberger 1947: nr. 356) påträffat invid kyrkan. 
      

Nr. GDLF 48
Bosarve, Lye sn, SHM 2280
Antal hängen: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1 
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet: -
Kommentarer: Området ligger alldeles i närheten av Lye kyrka. Hänget är funnet NV om gården 
alltså i Mannegårde riktningen. Notera också att granngården Mannegårde 1:13 (belägen ca 500 m 
från fyndplatsen (se Myrberg 2008:242) har ett väldigt intressant silverskattsfynd bestående av 2609 
Gotlandsmynt (1140-1225 (Enligt Myrberg tillhör mynten hennes grupp 1 och således daterade till 
den första delen av perioden, slutmyntet är ett svenskt medeltidsmynt (1196-1208) (Ibid.)), 15 tyska 
(ca 973-1088), 1 ungerskt (1047-1060), 4 anglosaxiska (ca 978-1087), 1 skandinavisk imitation av 
engelsk mynt, 1 danskt mynt, 1 fingerring av silver, 2 bitar av silverten, 1 del av silverinfattningen 
till bergskristallhänge – alla mynten var placerad i vad som verkar ha varit en pung av 
organisktmaterial (Ibid.), vid efterundersökning framkom också del av bronsbleck (recent?), del av 
dosformigt spänne, halv bronsbjällra, bronsföremål (recent?), smälta av silver + andra mindre fynd 
(se SHM 32443), fyndet gjordes i en åker. På denna gårdsbeteckning Mannegårde har det tidigare 
plockats upp ett antal fynd av skattkaraktär bestående av arabiska mynt och silverföremål, därtill en 
guldring, sammanlagt ligger skatten på åtskilliga kilo, mest intressant är att fyndet SHM 11300 
verkar bestå av en sluten kopparbehållare innehållande 3.3 kilo mynt och 250 gram hacksilver. Det 
här fyndet består av 193+23 arabiska, 759+5 anglosaxiska, 28 danska, 1 svenskt (Olof Skötkonung), 
29 böhmiska och 1503+6 tyska mynt och därtill hacksilver (se SHM 11300, Stenberger 1947: nr. 
356 och Myrberg 2008:242). Stenberger har menat på att skatten deponerats år 1050 (1947:146), 
medan Myrberg menar på att slutdatum för mynten är först 1102 (2008:242). I och med att 
Stenberger i regel i sin sammanställning antar att deponering skett ca 10-20 år efter slutdatum för 
mynten (se Stenberger 1947 och 1958:307ff) är hans deponeringsdatum inte förvånande, antagligen 
har senare genomgång av mynten flyttat fram detta datum till 1102, vilket gör att deponering kan 
skett en bra bit in på 1100-talet, kanske rent av samtida med deponering av gotlandsmynt som 
omnämnts ovan. Bosarve fyndet är gjort NV om gården alltså i den åker som ligger N om kyrkan, 
där också silverskatten (SHM 11300) är funnen, det finns alltså ett samband mellan dessa fynd. 
Notera här att angående skattfyndet av gotlandsmynt så har det påträffats ca 500 m härifrån, på en 
plats utan spår av boplatslämningar men där man i åkermarken påträffar större kalkstenar ”som inte 
borde vara där” (se Myrberg 2008:242). Skattfyndens sena dateringar är intressanta eftersom det får 
ses som om sekundärhänget här möjligen i viss mån kan kontextualiseras till 1100-talet.     
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Fig. 11:16. GDLF 48, spänne av två sammanfogade fiskhuvudformiga hängen. Foto SHM

Nr. GDLF 49
Nors, Lärbro sn, GF C 8002
Antal hängen: 2
Mått: 5.1 cm 
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd (oklar kontext)
Övriga fynd i närområdet: 
2 Ringspännen av brons (typ 1a och 1b, ca 950/80-1100 (Thunmark-Nylén 2000c:989, 2006a:108)) 
(se SHM 4483). 
Mindre fynd vid undersökning av Kämpgrav (se SHM 15886). 
Fynd av bildsten (typ A, ca 400-500-tal se SHM 16430, Lindqvist 1942:91, Nylén & Lamm 
1988:189, se också Varenius 2012). 
1 Gryta av brons (ursprungligen med fötter) innehållande ca 30 gotlandsmynt från 1400-talet 
(mynten låg bland tygrester), gryta återfanns under en sten vid nyodling, området kallas Hederäng 
(se SHM 4022). 
14 Arabiska silvermynt, 1 ringspänne av brons, 1 större bronsring, 1 lerpärla och 1 mosaikpärla (se 
SHM 13420, Stenberger 1947: nr. 372). 
Undersökning av gravar med sparsamt fyndmaterial i så kallade Kalvhagen av E. Floderus (se SHM 
20355). 
1 Guldbrakteat (E) i åker (se SHM 3604). 
1 Silverdepå bestående av; 153 hela och 131 bitar av arabiska silvermynt, 10 spiralringar av silver, 
fyndet gjordes i vad som kallas Norrgantåkern, fyndets vikt omkring 1 kilo (se SHM 12847, 
Stenberger 1947: nr. 372) 
30 hela och 6 bitar av arabiska silvermynt, fyndet gjord i vad som här kallas Nymansåker men ska 
vara samma ställe som SHM 12847 (se SHM 12811, Stenberger 1947: nr. 372). 
1 Guldbrakteat (samma ställe som SHM 3604) (typ E (se Gaimster 1998:277)) (se SHM 3480) 
1 Guldring, ca 5.5 g i åker (se SHM 6371, Stenberger 1947: nr. 368) 
Undersökning av skelettgrav i stenkista 1979; fynd av 3 bronsbeslag, 2 guldsmycken, 2 
silversmycken, 3 glaspärlor m.m (se SHM 32374) 
Undersökning av kämpgrav och 2 mansgravar i rösen + 2 plundrade rösen (se SHM 16191). 
Kommentarer: Notera här att fyndet SHM 12811 ska ha gjorts på samma plats som en guldring 
(inte inlämnad), denna plats kallas ”Nångandåkern” i inventeringen och det är säkerligen samma 
som Norrgantåkern där SHM 12847 påträffades. Notera här också närheten till den kända 
bildstensplatsen Tängelgårda (se Lindqvist 1942:92ff), undersökningarna av kämpgravar är mellan 
dessa två gårdsbeteckningar. Mynten har dateringar mellan 816 och 998 (se Stenberger 1947:150).
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Nr. GDLF 50
Fjäle (Fjälemyr?), Mästerby sn, GF A 3750
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1-5.2 cm
Typ: B1  
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd (oklara omständigheter), men troligen funnet vid Fjälemyr, Mästerby 
socken
Övriga fynd i närområdet: 
1 Djurhuvudformigt spänne (typ 7.10 (min bedömning utifrån fotografi), ca 1100-1150 (se Carlsson, 
A. 1983:73)) (se GF A 1392:2)
1 Järnnyckel med bronsbeslag (se Thunmark-Nylén 2000b:542)
1 Ringspänne (typ 8b, ca 900-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:989, 2006a:110)) (se GF C 1092)
Talrika fynd av mynt och andra metallföremål som ska ha lämnats in till Gotlands fornsal (se Raä 
Mästerby 64:1-5, 80-82 84 och 87-88). 
Kommentarer: Se vidare GDLF 51

Nr. GDLF 51
Alvena, Mästerby sn, ?
Antal hängen: 16
Mått: ?
Typ: B1 
Fyndomständighet:  Fynd gjort under metalldetektorundersökningar 2006-2011 (också 
undersökningar 1984 och 2000) (se Lingström 2007, Gustafsson 2011, 2013a: nr. 60), 16 (17?) 
fiskhuvudformiga hängen samman med 5 defekta svärdsknappar. 
Kommentarer: Antagligen en depå, men märk väl att 13 hängen gjorts i ett fynd och det fjortonde 
separat och att detta också skiljer sig något från de övriga (se Gustafsson 2011), därtill framkom 
ytterligare två hängen vid en tredje undersökning. Notera att enligt Gustafsson saknar hängena 
upphängningshål och ska således fortfarande vara under produktion;

”Most of the pendants are rather severely damaged, probably from ploughing, and have mainly 
lost their original surface. Yet it can still be observed that they all lack the suspension holes 
crucial to pendants. Instead, all are fitted with an iron stud piercing the middle part and a 
smaller stud in the basal end. These studs fulfilled an important purpose as they fixed the cores 
of the casting moulds in which the pendants were cast.” (Gustafsson 2011:243-244)

Det vill säga att avsaknaden av upphängningshål och den genomgående järnbarren tolkar 
Gustafsson som att hängena inte är färdiga. Eftersom objekten inte har kunnat studeras så kan denna 
tolkning inte bekräftas, det är nämligen så att beskrivningen som Gustafsson ger till stor del 
påminner om utformningen av sekundärhängen och det är möjligt att det är detta som det är tal om 
här, men utan att fynden undersökts kan detta inte bekräftas. Samtliga hängen ska ha påträffats inom 
ett område på 10 m² (Ibid. s. 243), men den här posten visar ingen likhet med de övriga fynden av 
symckesdepåer utan påminner med om GDLF 8, vilket kan stödja Gustafssons tolkning.   
   Fyndlokalen är tolkat som en gårdsplats från perioden 400-1500 (Ibid.). Gustafsson vill påstå att 
den har haft med metallhantverk att göra (Ibid., se också Gustafsson 2013a: nr. 60). Platsen har 
genomgått åtskilliga metalldetektorundersökningar och det finns också lösfynd som gjorts av mynt 
o. s. v., se också GDLF 50 och Raä-beteckningar under Ajmunds, Mästerby. Hängen avbildade i 
Gustafsson (2011). 
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Fig. 11:17. Fyndområdet för depåfyndet GDLF 51, området som synes inte i direkt anslutning till de eventuella 
boplatserna, vilket kan förklaras av en något från boplats avsides belagd metallverkstad (se Gustafsson & Söderberg 

2006, 2007). Grafik: VNLM, karta: FMIS 

Nr. GDLF 52
Klints, Othem sn, SHM 34663 (F61)
Antal hängen: 1
Mått: L. 5 cm
Typ: B1 
Fyndomständighet: Depåfynd, arkeologisk undersökning. 1 fiskhuvudformigt hänge samman med 
1 armbygel av silver, 3 armring/halsring av silver, 6 bandformade bitar av silver (hacksilver), 3 
silverbarrer, 4 silverbleck, 1 bronsbeslag, 3 silverhängen (2 fragmentariska), 2 silverplåtar, 1 
rembeslag av brons med silverbeläggning, 3 sköldformiga rembeslag av silver, 1 remsölja av silver, 
1 smälta av silver, 3 fragment av 1 eller flera silverhängen/spännen, 28 silvertenar (fragmentariska), 
1 snodd silvertråd, 707 silvermynt,  5 mynt av silver och koppar (3 vikingatid, 1 1700-tal och 1 
1600-tal), 1 armbygel av brons, 3 flintavslag, 1 bit bandformigt hacksilver, 5 bronsbeslag (varav 1 
recent), 1 bronsbleck, 2 bronsfragment, 11 dräktnålar av brons (varav 4 endast huvuden), 1 
järnfragment, 1 fragment av tennföremål, 5 gjutkoner av brons, 20 bitar hackbrons från olika 
föremål, 1 fragment av bronshänge, 1 doppsko av brons (nyare tid), 1 kugghjul av järn/brons, 1 
kula/vikt av bly (vikingatid eller nyare tid), 1 fragment av bronskärl, 1 nit/beslag av aluminium 
(recent), 3 delar av bronsnyckel(ar), 1 vridnyckel (möjligtvis högmedletid), 2 nålar av brons, 1 
patris av brons, 2 pilspetsar av järn, 1 bronspärla, 1 silverpärla, 16 rembeslag eller fragment av 
rembeslag av brons, 4 remsöljor av brons eller järn, 1 remsa av bly, slagg/bränd lera, 2 smältor av 
bly, 24 smältor av brons (1 inslag av silver, 1 inslag av guld), 2 smältor/gjutkoner av brons, 2 
djurhuvudformiga spännen (se Melander 2013:128)(datering ca 1050-1150), 2 fyrpass spännen av 
brons, 1 knopp till dosformigt spänne, 1 inte färdigställt dräktspänne av silver, 6 fragment av minst 
2 ovala spännbucklor, 6 bitar av ringspännen i brons (3 ringar, 1 nål, 1 knopp, 1 fragment), 1 
triskelespänne av brons, 1 fragment av silverspänne/hänge, 1 standsdyna av bly, 1 tändhatt (recent), 
1 silverten, 6 vikter av bly, brons eller järn, 1 ögla av silver, 1 öljett (recent) – funnet under 
metalldetektor undersökning vid Klints Othem se Raä Othem 233 och 237-38 på plats där lösfynd 
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från silverskatt gjorts.
Övriga fynd i närområdet: 
1 Silverarmring under plöjning (se SHM 796)
1 Silverarmring, 2 silvertenar (se SHM 34649) 
1 Ringnål av silver, funnen vid bethackning (se GF C 9347)
1 Likarmat spänne av brons, (se GF C 9657)
1 Järnyxa, funne på samma plats som GF C 9347 och 9657, (se GF C 11152)
Diverse järnåldersartefkater inlämnade till Gotlands fornsal, dessutom uppgifter om myntfynd som 
inte inlämnats från området (se Raä Othem 233).
Kommentarer: Arkeologiska undersökningar genomfördes 2000 och 2002 efter fynd av 
silverarmring, varpå depåerna kom fram i den senare undersökning där också spår av 
boplatsstrukturer uppenbarade sig (se Ström 2000a, Pettersson, A-M. 2005, Raä Othem 238). 
Undersökningsmöjligheter och delar av materialet kan vara förstört av golfbanan som tydligen utan 
tillåtelse utvidgats i denna riktning (Ibid.). Vidare undersökning på fyndplatsen har belagt en 
boplatsstruktur, där det verkar som skatten förvarats i en byggnad som dock inte ska ses som en 
mangård utan troligare varit någon form av uthus eller verkstadshus (se Carlsson & Jonsson 2008, 
Carlsson, D. 2010, se också Gustafsson 2013a:169f). Skatten är kraftigt sönderplöjd och har tpq satt 
till 1020 (Carlsson & Jonsson 2008), något som dock nya myntfynd skulle kunna komma att ändra. 
Dendrokronologisk analys av trämaterial från stolphål tillhörande byggnaden gav resultatet 1046/50 
(Carlsson, D. 2010). Därmed har troligen inte denna byggnad uppförts innan denna tid, vilket också 
påvisar att deponeringstiden är mycket vansklig att uppskatta utifrån myntens slutdatum. 
   Intressant i det här fallet är att det bland fynd faktiskt återfinns ett fyrpass-spänne och ett spänne 
med triskelemotiv som både tillhör början av 600-talet. 
   Notera att det fiskhuvudformiga hänget är vertikalt kluvet och kan ha fungerat som gjutform, 
utsidan är av Typ B1 men är varken förgyllt eller har fått nielleringen pålagd (se vidare Gustafsson 
2013a:82f, nr. 62).  Notera också närheten till Spillingsområdet (se ex. Widerström 2004).    

Fig. 11:18. GDLF 52, fiskhuvudformigt hänge, eller möjligen gjutform för fiskhuvudformigt hänge. Foto: SHM

Nr. GDLF 53
Roma Kungsgård, Roma sn, SHM 5811
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd samman med ett runt förgyllt bronsspänne (inte upptaget av 
Thunmark-Nylén men antagligen rör det sig om ett dosformigt spänne (se Montelius 1972: fig. 
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541), 1 ringspänne (typ 6a ca 1050/80-1150 (se Thunmark-Nylén 2006a:110 och 2006c:989) och 1 
tyskt silvermynt (1400-tal), fyndet gjort i Guldåker.
Övriga fynd i närområdet: 
1 Järnnyckel (se SHM 1218) 
1 utnött romersk denar (159-160 e. Kr.) (se SHM 3817, Östergren 1981: nr. 85, Lind 1981: nr. 81) 
1 oval eldsten av kvartsit i åkern Djurängen (se SHM 6881)
2 Bysantinska guldmynt (senare delen av 400-talet) i ”gullåkern” (Guldåkern) (se SHM 1498, 
Östergren 1981: nr. 174) 
1 söndrig nyckel (se SHM 5582) 
1 Djurhuvudformigt spänne av typ 4.11(ca 800-900 (se Carlsson, A. 1983:73 och 171)) i åker (se 
SHM 7283) 
1 Dosformigt spänne (typ 4b ca 950-1050 (se Thunmark-Nylén 2006a:86 och 2006c:982)), 2 
djurhuvudformiga spännen av typ 7.6 och 7.10 (ca 1000-1150 (se Carlsson, A. 1983:73 och 171)), 1 
bronsnyckel, 1 järnnyckel, 1 fällklaff av brons till skrin, 1 tungformigt hänge med spår av 
silverbeläggning (se SHM 2775) 
7 Rembeslag, 3 genombrutna beslag, 4 ringar med vardera 2 rembeslag, 1 remsölja, 1 kniv och 1 
yxa, allt funnet i grav under stenpackning i djurängen (se SHM 5729) 
Fynd av fragmentariska arabiska silvermynt (se Raä Roma 86:2) 
Fynd av ca 40 viktlod, 20-tal fragment av arabiska silvermynt, 2 tyska silvermynt (vikingatid), 6 
romerska denarer, 1 bit silver, 1 guldring, 1 bit av bronsnyckel, dräktnålshuvuden, bottenplattan till 
ett djurhuvudformigt spänne m.m, allt funnet under metalldetektorundersökning 1990 av den plats 
som kallas Guldåker, (NO om klosterruinen) (se Raä Roma 84:1, Thunmark-Nylén 2000b:587, 
Östergren 1992).  
1 Djurhuvudformigt spänne (typ 4.7, ca 800-900 (se Carlsson, A. 1983:73 och 194), 1 
bronsföremål, funnet ca 500 m Ö om Roma Kungsgård vid jordbruksarbete (se GF C 8769)
1 Svärddoppsko, funnen ca 500 m NV om Roma Kungsgård vid jordbruksarbete (Se GF C 9784) 
Kommentarer: Fyndet är gjort i en åker som kallas för ”Guldåker”. Det är troligen också här en 
form av boplats/aktivitetslokal som det rör sig om, notera att alla lösfynd som normalt inte tillhör 
gravkontext verkar funna på Guldåkern och gravkontexterna finns i Djurängen. Notera också att den 
rika smyckes/mynt deponeringen vid Fölhagen, Björke sn, (SHM 3547, Stenberger 1947: nr. 34) 
räknas till Roma Kungsgård och att skattfyndsområdet vid Norrgårda, Björke sn, (se Stenberger 
1947: nr. 35, 37, 38, 39 och 41) också ligger intill. Det stora antalet viktlod som återfunnits vid 
metalldetektorundersökningen 1990 är likvärdigt med fynden från ex. Paviken och Bandlundeviken, 
vilket antagits vara hamn- och handelsplatser under vikingatid, således har det möjligen legat en 
handelsplats eller mer betydande gård i detta område, antydningar om metallproduktion återfinns 
också (se Gustafsson 2013a: nr. 65-66), vilket då möjligen kan sammanlänkas med idéen om Roma 
kungsgård området som en tingsplats under yngre järnålder (se Östergren 1990, 1992, 2004b, 
Myrberg 2009c, se också Markus 1999:22ff, Huttu & Svedjemo 2007 och Broberg m.fl. 1990). 

Nr. GDLF 54
Timans, Roma sn, SHM 34346
Antal hängen: 1
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Funnen under arkeologisk undersökning med metalldetektor samman med 1 
fiskformigt (tungformigt?) silverbeslag och 3 silvermynt (1 arabiskt, 2 tyska). 
Övriga fynd i närområdet: 
5 hela eller fragmentariska glaspärlor, ½ hjärtformat bronsbeslag, fyndet gjort samman med 
stenåldersobjekt ca 100 NÖ om en av Timans gårdarna (se SHM 20292) 
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1 glaspärla (se SHM 10807) 
1 Medeltida fingerborg av brons (se SHM 20293) 
1 Silverten, 3 arabiska, 1 tyskt och 1 anglosaxiskt (Ethelred) silvermynt (ca 900-1016 för samtliga) 
funnet ca 180 m V om storgården (se SHM 23081) 
1 Arabiskt silvermynt i åkern Kvarnåker under Timans (se SHM 11682) 
1 Guldbrakteat (E) i åker (se SHM 20273) 
1 Silverdepå/boplatsmaterial bestående av; 23 silvermynt (6 arabiska, 8 tyska, 8 anglosaxiska, 1 
skandinaviskt), 3 fragment av silvermynt, 1 silvermynt dansk 1621, 1 plants av silver, 1 kam av 
brons, 1 likarmat spänne (förgyllt), 1 ryggknappsspänne, 1 spänne(?), 1 bronshänge, 1 
bronsfragment, 2 kopparnitar, 1 kopparplåt, 1 kopparmynt (1800-tal), kopparslagg, fingerborg samt 
fragment av fingerborg, 1 kopparten, 1 kantbeslag av koppar, järnfragment och järnföremål, 
keraimikskärvor, bränd lera, 2 flintbitar, huggen sten, bränt ben (se SHM 31417 utgör Timans 
fyndområde 1 för Östergrens undersökning av skattfyndplats)
1 Silverdepå/boplatsmaterial bestående av; 60 silvermynt varav 43 arabiska, 11 tyska, 5 
bysantinska, 1 anglosaxiskt, 34 fragment av silvermynt varav 33 arabiska och 1 tyskt, 4 silvertenar, 
2 bitar av silverplåt, 1 mungiga (?) av brons, sigillavtryck (?) av metall, 1 kors av ornerat bly, 1 
bronsvikt, 1 hjärtformat bronsbeslag, 1 nål (till spänne?), 1 dräktnål, 2 fragmentariska kopparplåtar, 
4 blyvikter, 1 bronsknapp, 3 koppartenar, 35 järnfragment och föremål, skedskaft (recent?), 
krukskärvor, bränd lera, skifferfragment, hornfragment, obrända ben, 4 flintbitar, djurtänder 
(lösfynd med efterundersökning fyndplats 2, se SHM 31418) 
1 Guldbrakteat (E) (se SHM 18394)
1 Guldbrakteat (E) (se SHM 17910) 
1 Guldbrakteat (E) (se SHM 15683)
8 (3 anglosaxiska, 4 tyska och 1 svenskt (Olof Skötkonung) silvermynt, 1 kopparmynt, 1 söljeram, 1 
dräktnålshuvud, 1 järnspik samt bronsfragment – arkeologisk efterundersökning av skattyndsplats 
(se SHM 34070) 
Fynd av obränt ben, bränd lera, 2 kopparbeslag, 3 föremål av koppar, 1 föremål av brons, 1 knapp 
av bly, 2 knappar av tenn, 1 halsring av silver (hacksilver), 1 kärl av brons (gryta), 1 dräktnål, 32 
silvermynt, 4 kopparplåtar, 1 silverplåt (hacksilver), 1 del av ringspänne, 1 bronssölja, 1 tand, 1 
silverten, 1 viktlod av järn (se SHM 31616) 
Fynd av obränt ben, 2 järnbeslag, 1 kopparbeslag, 1 bronsbeslag, bränd lera, 1 blyföremål, 8 
bronsföremål, 1 glasföremål, 6 järnföremål, 1 halsring av silver (hacksilver), 1 hänge av brons, 1 
kedja av järn, 1 kniv av järn, 7 bitar av keramikkärl, 1 järnnit, 1 dräktnål, 1 kopparplåt, 4 
järnspikar, 5 djurtänder, 1 bit slagen flinta, 9 silvermynt (5 tyska, 2 arabiska, 1 bysantinskt, 1 
anglosaxiskt) (se SHM 31615) 
Se också Raä Roma 27:1 och Raä Roma 68:1.
1 Sandstensbryne med runinskrift (G 216) från ca 1050/110 (”Timansbrynet”) (se GF C 9181, 
Svärdström 1978:233ff)
Kommentarer: Sparsamt med rapporteringar med tanke på skattfynden, som dock mest verkar ingå 
i ”skrotdeponeringar” av olika slag, Timansområdet är ganska tomt på fornmiljö men det är 
uppenbart att det verkar finnas någon sådan struktur här. Fynden vittnar möjligen om en ansamling 
under medeltiden av gamla prytlar från vikingatiden. Fyndplatserna för de båda skattfynden har 
efterundersökts och visade enligt Östergren på tydliga indicier för boplats (Se Östergren & Jonsson 
1986, Östergren 1989 se också Gustafsson 2013a:172). Notera också att det kan finnas en 
gulddeponering av brakteater och andra objekt, det rör sig dock troligen inte om samma område. 
Fynd I kommer från ”Westeråker”. Fynd II kommer från ängen ”Högården” (se Östergren 
1989:134ff) (märk väl att detta Högården är återkommande namn på fyndplatser för 
silverdeponeringar – antagligen rör det sig om att det är namn som används på ängsmark. I en av 
myterna om Stavars skatt så placeras den också till en plats som benämns Högården (se Nihlén 
1931:66f)). Materialet från fynden kommer från slutet av Vendeltiden fram till medeltid (se 
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Östergren 1989:134). Mynten har slutdateringar mellan 991 och 1002. Därtill finns här det väldigt 
fascinerande dryga 9 cm långa sandstensbrynet med runinskrift som tolkats ”Ormika, Ulvair, 
Grekland, Jerusalem, Island, Särkland” och har daterats till 1000-talet (se Hedenstierna-Jonsson 
2009, Von Friesen 1941). Hänget är hittat vid efterundersökning av Fynd II och är gjort alldeles i 
anslutning till gården i en hage (se Ström 2000b).  
    

Fig. 11:19. GDLF 54, notera här att hänget inte visar några tecken på sekundärt användningsområde. Foto: SHM

Nr. GDLF 55
Vinarve, Rone sn, GF C 420
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.2 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd vid potatisplockning
Övriga fynd i närområdet: 
Uggarde: 
1 Gravfynd från äldre järnålder, undersökt av M. Stenberger 1945 (se SHM 23437) 
2 Romerska denarer (189 e. Kr. och barbarisk imitation) (se Östergren 1981: nr. 88, Lind 1981: nr. 
83) och 6 hela + fragment av tyska silvermynt (ca 1020-60) (se SHM 27518)
1 depåfynd bestående av; bränt ben, 1 fingerborg, 1 bronsbeslag, 1 blyföremål, 1 bronsföremål, 5 
järnföremål, 6 kopparföremål, 2 föremål av okänd metall, 3 fragment av hästsko i järn, 1 
bronsknapp, 1 järnknapp, 1 tennknapp, 4 silvermynt (tyska ca 1020-1060), 1 pilspets av järn, 5 
kopparplåtar, 1 kopparnit, 1 ”kula” (ev. viktlod) av bly, 1 pärla av silver med förgyllning, 1 
genombrutet skivformigt bronsspänne (möjligen Vendeltid), 1 djurhuvudformigt spänne (typ 7.2 (ca 
1000-1100) i Carlssons (1983:40ff) indelning, enligt Östergren (1989:140)), 1 bronssölja, slagen 
flinta, 1 yxa av järn, 1 viktlod av bly, 1 viktlod av kopparlegering, 1 järnten, 1 kopparten (se SHM 
31617, fyndet gjort vid Uggårde 1:4)
1 Gravfynd, från romersk järnålder, arkeologisk undersökning (se Manneke, G. 1973)
Kommentarer: Antagligen är detta ett fynd som härrör från området intill Uggarde (Uggårde) i 
Rone sn, därmed tillhörande ett område med mycket rik fornlämningsmiljö. Området runt Vinarve/
Uggarde har varit objekt för ett flertal arkeologiska, men framförallt kulturgeografiska 
undersökningar (se Windelhed 1976, 1979, Windelhed & Måhl 1975, Windelhed, Lindquist & 
Carlsson 1973). Det har framförallt rört sig om undersökningar kring boplats och odlingsstrukturer 
för bronsålder och äldre järnålder men inom undersökt område har också fynd av vikingatida mynt 
gjorts (se Österholm 1979:27). Vid undersökningar i samband med skattfyndsprojektet påträffades 
metalldepån (SHM 31617) som ger en tydlig bild av boplatskontext från senvikingatid/tidig 
medeltid (se Östergren 1984, 1989:140f). 
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Nr. GDLF 56
Jakobs, Rone sn, GF C 8132
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.2 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd som verkar ha inkommit via inköp. 
Kommentarer: Inga fynd vare sig hos SHM eller RAÄ och utan exakt lokalisering kan inget 
närområde begränsas för kontextualisering. Notera det något avvikande längdmåttet för hänget.   

Nr. GDLF 57
Fardume, Rute sn, GF C 9517
Antal hängen: 1
Mått: L. 5 cm
Typ: B2 
Fyndomständighet: Lösfynd samman med ett gropornerat dosspänne (typ 6b ca 1050/80-1150 (se 
Thunmark-Nylén 2006a:86 och 2000c:982))
Övriga fynd i närområdet: 
1 Silverdepå bestående av; 197  hela och bitar av silvermynt  (”eine gorße Menge Münzstücke” 
(Thunmark-Nylén 2000b:604)) – finns inga andra noteringar än så här om detta fynd, det tas inte 
upp av Stenberger, därmed kanske medeltida, men samtidigt är beskrivning av både hela och bitar 
av mynt mer överensstämmande med vikingatida fynd, också upptaget av Thunmark-Nylén som ett 
vikingatidsfynd (Ibid.) (se SHM 7837) 
1 klotformig guldpärla med filigran hantverk, funnen ca 100 m Ö om Fardume gård i en trädgård 
(se SHM 18959, Stenberger 1947: nr. 446). 
1 Silverspänne i något som kallas ”Sålveraker” (Silveråker?) (se GF C 9516) 
1 Silverdepå bestående av; 161 hela och 10 bitar av tyska silvermynt, 94 hela och 11 bitar av 
anglosaxiska silvermynt, 7 hela och 5 bitar av arabiska silvermynt, 2 danska och 1 svenskt (Olof 
Skötkonung) silvermynt, 5 plantsar av silver, 4 filigranornerade bitar av 2 runda och 1 pärliknande 
hängsmycken av silver, 1 runt spänne av silver, 2 bleck av silver, 3 tenar av silver, 4 krukskärvor, 
allt funnet vid dikesgrävning på samma ställe, krukskärvorna tydligen under en större sten (myntens 
slutdatum ca 1050) (se SHM 16009, Stenberger 1947: nr. 444).  
1 Ringspänne (typ 6c, ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:109)), intill den medeltida 
husgrunden (se GF C 9516 och Thunmark-Nylén 2000b:604)
Kommentarer: Hänge av typ B2 som saknar spår efter sekundärbruk. Notera här att hänget 
återfanns samman med ett dosformigt spänne av senare typ och det här fyndet gjordes i närheten av 
vad som antagligen är ett större bronsåldersröse, men bara knappt hundra meter från lämningarna av 
den medeltida gårdsplatsen för Fardume gård (Raä Rute 4:1) (enligt Raä Rute 5.2). Således en 
ganska god positionsangivelse. Det kompliceras dock av det faktum att det enligt ATA-rapporten 
finns två fyndangivelser som inte överensstämmer med denna angivelse. Här är det istället tal om en 
av upphittaren (förmedlad genom A. Edle) angiven plats ca 500 m NV om gården Fardume. Platsen 
kallas intressant nog för ”Silveråkern”. En sådan plats finns i närområdet men är beläggen ca 1100-
1200 m NV om gården enligt Greta Arwidsson i ATA-rapportering (se Thunmark-Nylén 
2000b:604). Det är därmed sannolikt så att det återfinns ett samband mellan silverdepåerna och 
fyndet av hänget. Silverdepåerna ligger på runt 280 g respektive 355 g, det skulle därmed mycket 
väl kunna vara så att ytterligare silverfynd gjorts som inte rapporterats och därmed fått ge namn åt 
åkermarken (jfr. GDLF 53). Därtill är den beskrivning av silverdepå-fyndplatserna som Stenberger 
gör något svårbegriplig, det är därmed svårt att klargöra ett samband mellan skattfynden och hänget, 
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även om ett sådant synes vara uppenbart. Vilket också komplicerar möjlighet att se ett samband med 
den medeltida boplatslämningen. 
   Det dosformiga spännet är av en typ som i gravmaterial bara har påträffats vid kyrkogårdar (se 
Thunmark-Nylén 2006a:86). Vilket således ger en god indikation om dateringen.
   SHM 7505 avstås från att tas upp eftersom det inte är klart vilka av fynden som gjorts vid 
Fardume och vilka som gjorts i Visby. 

Nr. GDLF 58
Hallvide, Silte sn, SHM 20028 
Antal hängen: 2
Mått: L. 4.8 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd funnet på ägor tillhörande hemmansägaren Arborelius ca 45 m NV 
om det västligaste av de fyra gravrösena på dennes mark. 
Övriga fynd i närområdet: 
Hallvide:
Fynd av fragment av bronsnyckel (se SHM 21035)
Stora Hallvards:
1 Avfallsgrop med skörbrändsten, bitar av 5-6 stora lerkärl, därtill fragment av mindre lerkärl, 
bränd lera, kol, bronsfragment och obrända djurben, undersökt av H. Hansson (se SHM 19967)
10 Stolphål, 6 härdgropar, med fyndmaterial bestående av; obrända och brända ben, krukskärvor, 
hasselnötsskal, hartstätning, flintabit, från arkeologisk undersökning i grustaget genomförd av G. 
Arwidsson 1948 (se SHM 24103)
1 Bronskrucifix, daterat till 1000-talet eller 1100-talet, funnet vid arbete i grustaget vid Stora 
Hallvards (se SHM 19688)
Gravfynd av 3 skelettgravar av vikingatidskaraktär, undersökt av M. Stenberger (se SHM 22939)
Gravfynd av 4 skelettgravar av vikingatidskaraktär och en brandgrav från bronsåldern (se Arbman 
1940b), undersökt av H. Arbman (se SHM 22353)
Gravfynd av 9 skelettgravar (10 gravlagda individer), gravarna från vikingatiden, undersökning 
genomförd av M. Stenberger (se SHM 22087)  
Huglajvs:
1 spänne, 1 dräktnål, 1 bronshalsring, 2 bronsarmringar, 8.6 respektive 8.1 cm i diam., funnet vid 
nyodling (se SHM 17514), fyndplatsen mindre än 500 m Ö om hängets fyndplats (enligt uppgift 
från markägaren till författaren). Alla objektet är av Ostbaltisk typ (se Arne 1924, Nerman 1923), 
liknande fynd finns exempelvis från Visby och Bandlundeviken i Burs sn (se GDLF 6 och där 
angiven litteratur)  
Kommentarer: Utgör ett av få fynd där det finns god angivelse om var fyndet påträffats, detta 
sannolikt med tanke på att fornminnesinventering företogs i området i början av 30-talet, vilket 
verkar ha gjort intryck på hemmansägaren O. K. Arborelius och dennes dräng Karl Ekelöw som här 
ger en fin angivelse av detta fynd (påträffat 1932) och därtill en än mer detaljerad för fyndet SHM 
21035. Fyndplatsen kan således lokaliseras topografiskt. Platsen för fyndet ligger således inom ett 
område där Arrhenius (1938, se också Raä Silte 88) uppmätt mycket höga fosfatvärden. Det område 
är därtill beläget NV om gravfältet vid Stora Hallvards, som framförallt har gravfynd tillhörande 
den senare delen av vikingatiden, men som troligen nyttjas åtminstone från Vendeltid och fram till 
övergången till kyrkogårdsbegravningar. Gravfältets materialet finns publicerat i Liljeholm (1999). 
  Notera att fyndet SHM 19967 saknar annan platsangivelse än Silte, detta på grund av att det är 
gjort i det för socknen gemensamma grustaget, som beskrivs återfinnas ca 150 m NNO om kyrkan, 
det vill säga precis i utkanten av gravfältet vid Stora Hallvards.
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   Notera också att ett fynd gjorts av bronssmycken av baltisk vikingatids karaktär ca 400-500 m SV 
om hängets fyndplats (se SHM 17514, se också Arne 1924:139ff), liknande objekt har påträffats 
bland annat i Visby och vid Häffinds i Burs sn (se GDLF 6 och där angiven litteratur).       

Fig. 11:20. Fyndområde för GDLF 58. Grafik: VNLM

Nr. GDLF 59
Sojvide, Sjonhem sn, GF C 8773
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Lösfynd (utan klarlagd kontext)
Övriga fynd i närområdet: 
1 järnten, 1 knivtånge, 1 keramikskärva, brända och obrända djurben, kol, funnet i grustag i grop 
med mörkjord, undersökning av Greta Arwidsson 1950 (Lilla Sojvide) (se SHM 25579) 
2 Lerkärl, 1 remsölja av brons, 1 bronsbeslag, 1 järnkniv, allt i en skelettgrav under flatmark täck av 
större stenblock, intill låg ett litet stenröse, 1 litet lerkärl, 1 bergkristall, 1 tapp av rödlera funnet i 
åker, båda fynden lösfynd gjorda under jordbruksarbete (se SHM 5370) 
Lösfynd från förstörda gravar (äldre järnålder) (se SHM 5398, SHM 4736, SHM 5730, SHM 4684, 
SHM 4392, SHM 4741, SHM 10342, SHM 4734, SHM 5135, SHM 4685, SHM 4688, SHM 4743, 
SHM 5623, SHM 6071, SHM 4644, SHM 4746, SHM 4396, SHM 5276, SHM 4738, SHM 4162, 
SHM 4360, SHM 4073, SHM 4537, SHM 4248  , SHM 4074, SHM 4580)    
1 ringspänne i åker (typ 6a, ca 1050-1150 (Thunmark-Nylén 2000c:988, 2006a:109)) (se SHM 
6661) 
1 Spjustspets, 1 ”båtshake” och bit av bronsring, invid gården Sojvide (se SHM 4747) 
1 sönderslaget lerkärl med järn- och bronsbitar i(?), funnet i stenhög vid gården Stora Sojvide (se 
SHM 5136) 
390 Romerska silverdenarer från 1:a och 2:a århundrandet, en vikt på omkring 1 kilo, funnet i en 
till hemmanet Sojvide tillhörande åker (se SHM 5274, Östergren 1981: nr. 94a-b) 
1 botten till 1 djurhuvudformigt spänne (vikingatidstyp (se Thunmark-Nylén 2006c:977) (se SHM 

272



5344) 
1 litet lerkärl (se SHM 10950)
1 Järnspjut (se SHM 11323) 
Undersökning av 15 gravar (äldre järnålder) på gravfält av T. J. Arne och H. Hansson (se SHM 
19057)
2 Gravfynd från romersk järnålder, undersökta av Mårten Stenberger vid Lilla Sojvide (se SHM 
21385). 
2 Gravfynd bestående av; skelettrester, funna i grustaget invid Lilla Sojvide och undersökta av 
Mårten Stenberger (se SHM 21061) 
1 viktlod i brons vid Sojvide (se SHM 5582) 
1 Guldten i åker vid Sojvide (se SHM 14162)
1 romersk denar (161-178 e. Kr.), 1 sölja av brons, 1 liten ring av brons, ca 160 små halvpärlor av 
brons, funnet vid grävning i åker (se SHM 4158, Östergren 1981: nr. 94a-b, Lind 1981: nr 88). 
1 Gravfynd bestående av; lerkärl, fyndet gjort vid arkeologisk undersökt av B. Söderberg (se SHM 
20147). 
1 Bronsföremål med djurhuvud (Nyckel, mejsel?) (se SHM 10338)
1 Bronsarmring i åker (se SHM 7595)
1 gravfynd från folkvandringstiden, arkeologisk undersökning av G. Arwidsson (se SHM 24278) 
1 Gravfynd från folkvandringstid, arkeologisk undersökning av M. Stenberger vid Lilla Sojvide (se 
SHM 21539)
1 Stort fat av brons, 1 litet fat av brons, 1 rembeslag, 2 bronsringar små, 1 liten förgylld 
hängprydnad, 1 nithuvud av brons, 1 stor tjock bronsring, 1 liten smal brons(?)ring, , 3 järntenar, 
några små ringar av järn med rembeslag, några bitar av brons och järnplåt, 1 eller flera 
fragmentariska små lerkärl, 1 smält glasklump, dessutom 1 liten lerurna, 1 liten ring med 
rembeslag, 1 fibula, några klumpar av smält brons – det först nämnda funnet i det stora fatet, resten 
intill och runt omkring lerurnan. Fatet påträffades under en större gråsten och det övriga i intill 
liggande åker (se SHM 4539) 
Flertalet gravfynd, bronsålder till folkvandringstid, arkeologiska undersökningar 1956-58 av E. 
Nylén (se SHM 26707) 
Flertalet gravfynd från gravfältet vid Lilla Sojvide, romersk järnålder, arkeologisk undersökning 
1950-51 av G. Arwidsson (se SHM 25580) 
1 Guldring, 1 kniv, 2 större och 4 mindre halvpärlor av brons, 1 liten bronsring, bitar av ev. 
Silverbrakteat, 3 bitar av brons, allt funnet under kalkstensflis i Alfåker – kan vara depå, men mer 
troligt att det rör sig om en grav från äldre järnålder (se SHM 4393) 
Flertalet gravfynd från romersk järnålder, arkeologisk undersökt av M. Stenebrger vid Lilla Sojvide 
(se SHM 21083)  
1 Depåfynd, från äldre järnålder (se Stenberger 1942b)
1 Ringspänne (typ 6d, ca 1080-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:109)) (se GF C 6845)
1 Ringspänne (typ 6a, ca 1050-1150 (Thunmark-Nylén 2000c:988, 2006a:109)) (se GF C 8373)
Kommentarer: Ingen angivelse av var fyndet gjorts men det återfinns i ett idealiskt område med 
gott om lämningar av husgrunder, hägnadssystem, gravfält och till och med en fornborg. Av 
fyndposterna kan man konstatera aktivitet både under äldre järnålder men också under den senare 
delen av vikingatiden. SHM 10392 avser ett inköp, tydliga sten- och bronsåldersfynd har inte tagits 
med. SHM 5035 går inte att kontextualisera eftersom det inte är klart vilka föremål som funnits var. 
Det mesta av det väldigt omfattade fyndmaterialet från Sojvide kommer dock från gravfältet från 
äldre järnålder. Området har en lång kontinuitet från neolitikum och framåt. 
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Nr. GDLF 60
Snausarve Silte sn, SHM 3624
Antal hängen: 2
Mått: L. 4.9 cm
Typ: B1 
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd
Övriga fynd i närområdet: 
Snausarve Silte sn:
1 Dosformigt spänne (typ 2c ca 980-1050 (se Thunmark-Nylén 2006a:85 och 2000c:982), 
ursprungligen förgyllt och med silverbeläggning, funnet i åker (se SHM 17521). 
Snoder, Sproge sn:
1 Pilspets av järn och 1 lock av tenn (till kanna?), möjligtvis att detta fynd gjorts i en stenvast vid 
Snoder (se SHM 8914)
1 rejäl guldten eller ring, vikt på 168 g, funnet av samma Johansson som påträffade SHM 8914 så 
antagligen på samma plats (se SHM 8868) 
1 Silverdepå bestående av;  94 arabiska silvermynt, 2 tyska, 1 Hedebybrakteat, 1 Wendenpfenning, 2 
silvertenar och 7 silverfragment, 1 lock av brons (?), därtill sentida föremål av koppar och bly, 
området kallas Snoder 1:1 (se Raä Silte 67:1)
2 Silverdenarer (141-161 e. Kr.), funna av hembiträdet Hulda Pettersson och därtill 2 fynd av 
guldsolidi (se SHM 4431, 6615, 21582 och GF C 9257, Östergren 1981: nr. 92a-b och 176a-b, Lind 
1981: nr. 86 och 86A)
Kommentarer: Det råder viss förvirring kring vart detta hänge har påträffats. Det är rapporterat 
som Snosarve i Sproge socken, men någon sådan gård finns inte i Sproge. Varpå Thunmark-Nylén 
valt att använda bara Sproge. Men i SHM rapporten så står det också ”Slite?” vilket troligen mer 
åsyftar på Silte och därmed med stor sannolikhet så ska fyndet placeras i gränstrakten mellan 
Snausarve Silte sn, och Snoder Sproge sn Vilket också stämmer väl med fornmiljökontexter från 
andra fynd. Därmed placeras fyndet också i det väldigt intressanta området runt Snoder och 
Stenbro. Notera också att fyndet av det dosformiga spännet SHM 17521 är registrerat vid Snosarve 
Silte, men att det av berörda boende på platsen skrivs som Snausarve och inget annat. Notera de 
intressanta i att fynden utgörs av fynd av lock och sedan påträffas skattfynd. Dels kommer 
guldringarna samman med fyndet av kopparlocket till kannan, dels kommer silvret efter att ett 
bronslock påträffats, enligt Raä 67:1 så kommer silvret i dagen efter det att bronslocket blivit 
uppplöjt, detta sker runt 1910. Platsen efterundersöktes 2005 med metalldetektor varpå resterande 
del av skatten upptogs.

Fig. 11:21. GDLF 60. Foto:SHM
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Nr. GDLF 61
Niome, Stenkyrka sn, SHM 6656
Antal hängen: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1   
Sekundärhänge
Fyndomständighet:  Lösfynd samman med dosformigt spänne (slitet av typ 6b ca 1050/80-1200 
(se Thunmark-Nylén 2006a:86 och 2000c:983))
Övriga fynd i närområdet: 
1 silverarmbygel och silvermynt, vid detektorundersökning 1977 upptogs 1 ryggknappsspänne, 
därtill finns uppgift att det på platsen i början av 1900-talet ska ha upptagits ”massor av 
silverpengar” (se Raä Stenkyrka 130:1). 
1 Guldten i åker (se SHM 5751) 
1 Sländtrissa av medeltidstyp i samma åker (se SHM 5752) 
1 Bronsnyckel, 1 bronsring, fyndet antagligen gjort samma åker som föregående (se SHM 9258) 
1 Djurhuvudformigt spänne av typ 7.9 (ca 1000-1100 (se Carlsson, A. 1983:73 och 175)), kan också 
vara från samma åker (se SHM 9908) 
Fynd av smält brons- eller kopparstycke, antagligen också detta fynd i samma åker (se SHM 11555) 
1 avlång pärla i åker (troligen återigen samma) (se SHM 8772) 
Fynd av djurhuvudformigt spänne av typ 7.10 (ca 1100-1150 (se Carlsson, A. 1983:73 och 175)) (se 
SHM 8150). 
Kommentarer: Gått om fynd som kan indikera deponering och boplatskontext för denna plats. 
Notera också närheten till Burge, Lummelunda sn (se GDLF 46). Det råder dock en viss förvirring 
kring platsangivelser här. Enligt Östergren (1989:151f) finns det ett skattfynd från Niome som 
utgörs av rapporteringarna GF C 6768, 6984 och där troligen också SHM 6642 och 7294 (d. v. s. 
Stenberger 1947: nr. 495, 498 och 511) – som då ska höra samman med Raä Stenkyrka 130:1. Det 
råder dock ganska stor oenighet mellan Stenbergers beskrivning av var fyndplatsen är lokaliserad 
och var Östergren menar på att platsen återfinns (jfr. Stenberger 1947:205 med Östergren 
1989:152). Det här gör bedömning något osäker. De två fynden SHM 6642 och 6656 är från samma 
år och skulle då sannolikt kunna vara en konsekvens av nyodling på tidigare ängsmark som 
innehållit gårdsplatsen (skattfyndet från ängsmark enligt Östergren (1989:152)), men fynden är 
gjorda av två olika personer och registrerade på två olika hemman kallade Niome respektive Kvie. 
Notera i övrigt det kluster av silverdeponeringar som återfinns i Stenkyrka sn. 

Nr. GDLF 62
Bjärs, Stenkyrka sn, GF C 8736
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.4 cm
Typ: B2 
Fyndomständighet: Inköpt samman med ett arabiskt silvermynt
Övriga fynd i närområdet: 
Fynd av brons- och järnfragment, keramik, brända ben vid metalldetektorundersökning i åker vid 
Tune 1:15 och Stenstugu 1:36, Lilla Bjärs området (se Raä Stenkyrka 26:4) 
Gravfynd bestående av 2 skelettgravar vid Stora Bjärs, arkeologisk undersökning av G. Arwidsson 
1956 (se SHM 25627)
1 Fingerring av silver från 1500-talet (se SHM 11033) 
Gravfynd, 2 brandgravar från äldre järnålder, arkeologisk undersökning av B. Bergman 1928 vid 
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Lilla Bjärs (se SHM 18685)
1 Armbygel av silver, 1 ringspänne väger 204 g) av silver med tre tyska mynt inom (?), i åker kallad 
”långåkern” (se SHM 13715, Stenberger 1947: nr. 504, Östergren 1989:148f) 
1 silverdepå bestående av; 144 anglosaxiska silvermynt samt 2 efterbildningar av dylika, 2 iriska, 9 
danska, 493 tyska, 6 arabiska, 1 bysantinsk och 77 fragment av odefinierbara mynt, 1 hela och 1 
fragment silvertacka, 8 trinda silvertenar, 1 hoprullad silvernsodd, fragment av flertalet smycken 
med stämpel- eller filigranornering allt av silver, vikt ca 860 g, funnet i en åker ca 30 cm under 
marken i en träask och ca 20 m SV om skattfyndet GF C 9708 (se SHM 14376, Stenberger 1947: nr. 
504, Östergren 1989:148f, Thunmark-Nylén 2000b:658) 
1 Silverdepå bestående av; 56 ½ tyska silvermynt, 15 anglosaxiska, 2 danska, fragment av 1 arabiskt 
och 1 bysantinskt silvermynt, två fragment av snodd silverring och 1 silverten allt i samma åker som 
SHM 14376, vikt ca 124 g (se SHM 14487, Stenberger 1947: nr. 504, Östergren 1989:148f) 
1 Silverdepå bestående av; 10 tyska silvermynt, 2 hela och 3 bitar av arabiska silvermynt varav två 
försetts med öglor, 12 bitar av tenar, tackor, ringar och snoddar av silver, allt funnet i åker vid Stora 
Bjärs (se SHM 1060, Stenberger 1947: nr. 488) 
1 Silverdepå bestående av; 12 silvermynt, 3 bitar silver varav 2 silvertenar, 2 kopparplåtar, funnet 
vid efterundersökning av de två skattplatserna vid stora Bjärs 1977-78 (se SHM 31202, Östergren 
1989:148f) 
Fynd av 26 hela och 4 bitar av tyska silvermynt (se SHM 14397, Stenberger 1947: nr. 504, 
Östergren 1989:148f) 
1 Silverdepå funnen vid Lilla Bjärs! I en ca 10 tum (ca 25 cm) i diam. rund kopparask påträffades 
ca 7410 gotlandsmynt från 1400-talet, mynten låg under en flatsten som täckts med jord 
Fynd av 7 silvermynt, 1 silverten, 1 bältesbeslag i brons och flertalet bronsbleck, fynden gjorda vid 
arkeologisk efterundersökning 2007 av platsen för de två Stora Bjärs silverskatterna (se Raä 
Stenkyrka 68:1) 
Fynd av silverdepå bestående av; 6 arabiska, 58 anglosaxiska, 40 danska, 6 ungerska, 1 böhmiskt 
och 1095 tyska silvermynt, därtill bitar av hacksilver och rester av ett förvaringskärl av trä vid Stora 
Bjärs (se GF C 9708, Östergren 1989:148f)
Fynd av 1 silvermynt (daterade till ca 1050) vid Stora Bjärs (se GF C 9835, Östergren 1989:148f)
Fynd av 1 silvermynt (anglosaxiskt) vid Stora Bjärs (se GF C 10020, Östergren 1989:148f).  
Arkeologisk utgrävning av 26 gravar (De flesta ca 700-1000), utförd av F. Nordin 1913 och 1914 
(se SHM 15227 och 15645)
Kommentarer: Hänget är avvikande både till längden och utformningen och utgör snarare än 
variant av typen B2 än själva typen. Det här är utan tvekan den mest säregna utav alla hängen av typ 
B. Hänget bär också spår av förgyllning. Inga spår av sekundärbruk. Notera här att det rör sig om 
två silverskatter som funnits med 20-30 meters mellanrum. Mynten härrör runt 1000-talet, med tpq 
vid ca 1055 i bägge fallen, så antagligen deponerade vid början av medeltiden, mycket intressant är 
skattfyndet vid Lilla Bjärs som inte har något med den vid Stora att göra men som visar att 
praktiken verkar leva vidare långt in på 1400-talet eller senare. Stora Bjärs fyndet verkar vara gjort 
inte allt för långt från ett större gravfält. Vart Hänget är påträffats är dock oklart men med tanke på 
att det införskaffats samman med ett silvermynt är det troligt att det härrör från samma område som 
skattfynden. Det finns också en uppgift om fynd av 200-300 silvermynt på en åker som tidigare 
tillhört Grausne (se Raä Stenkyrka 155:1). Notera också påtagliga skattfynd från Grausne och Garde 
i närheten (se Östergren 1989:148ff, Stenberger 1947:193ff). Både Grausne och Stora Bjärs har 
fyndmaterial som ger antydningar om metallproduktions verksamhet (se Gustafsson 2013a:172f).    
   Notera att skattfyndet under SHM 14376 också enligt ATA-rapportering ska ha innehållit några 
små kors och en ryttarfigur (liknande Arbman 1940a. Taf. 102:7-9 och 92:7 och 92:11). Det finns 
antagligen ett samband mellan den stora delen silverdeponeringar i Stenkyrka och det tidigare 
hamnläget vid Lickershamn (se ex. Olsson 1985:185). Gravfältet som ligger i stort sätt mitt uppe på 
gården är framförallt från bronsåldern med många fynd från stenålder och en del från äldre 
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järnålder.  

Nr. GDLF 63
Tystebols, Stenkyrka sn, SHM 28054
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1   
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet: 
Fynd av 1 arabiskt silvermynt, 46 hela och 26 bitar av tyska silvermynt, 1 ringspänne bygel, bitar av 
djurornamentiksornerad brakteat av brons (E (se Gaimster 1998:278)), 1 yxa av järn och 
krukskärvor vid brunnsgrävning i Lillhagen vid Tystebols (också känt som ”Tune skatten”) (se 
SHM 16717, Stenberger 1947: nr. 508). 
1 Dosformigt spänne (typ 5c, ca 1000-1100/50 (se Thunmark-Nylén 2000b:673, 2006a:86)), 1 
ringsölja (redskapsspänne?) (se SHM 2236)
1 Järnnyckel, funnen tillsammans med en bronsbeslagen kam i ett röse (antagligen grav) på 
Tystebols hed, (se GF C 2367)
1 Djurhuvudformigt spänne (Typ 6.4-6, ca 1000-1100 (se Carlsson, A. 1983:73 och 195)) (se GF C 
5237)
3 Bildstenar (båda av äldre och yngre typer (se Lindkvist 1942:130, Nylén & Lamm 1988:194)
2 Djurhuvudformiga spännen av typerna 4.11 och 7.10 (ca 900-1150 (se Carlsson, A. 1983:73 och 
175)) (se SHM 4641) 
1 Gravfynd, brandgarv från järnålder, arkeologisk undersökning av E. Nylén (möjligen rör det sig 
om Tystebols 1:7 – hänget funnet vid Tystebols 1:9 i så fall) (se SHM 28053)
1 Armbygel av brons med silverbeläggning, bronsdosa med lock vari det låg två vågskålar, 1 balans  
för vågen, 2 bronsvikter, 1 fin bronstråd, 3 små spiraler av brons, föremålen påträffade vid något 
som kallas Uglehaugs gravfält (där en hemmansägare vid namn Högberg ”råkade” sparka till en 
sten, varpå föremålen kom idagen, KVHAA upprättade anmälan om skattgrävning men den drogs 
tillbaka på inrådan av landsantikvarien och Högberg erlades belöning om 25 kr) – notera också att 
det är en viss skillnad på vad som funnits i katalogen jämte i brev till KVHAA (se SHM 16835) 
Fynd av silvermynt, 1 arabiskt, 1 tyskt, 8 anglosaxiska (ca 1000-talet), 1 pärla av glasfluss, allt 
funnet i åker vid Tune, Stenkyrka (se SHM15676, Stenberger 1947: nr. 506, Östergren 1989:152ff) 
Fynd av 28 silvermynt (25 hela 3 fragment) 4 tyska, 24 anglosaxiska, 1 rembeslag och 1 remsölja 
från nyare tid, samt 1 glasflusspärla på samma plats som SHM 15676 (se SHM 16395, Stenberger 
1947: nr. 506, Östergren 1989:152ff) 
Fynd av 14 silvermynt, 1 bit silverplåt och 1 bit kopparplåt vid efterundersökning av tidigare 
fyndplats vid Tune 1:10 (se SHM 31205, Östergren 1989:152ff). 
Kommentarer: Eftersom fyndet gjorts så pass sent som 1964 så gjordes också efterundersökning 
av plats varpå inga som helst tecken på gravläggning kunde konstateras (se SHM 28054). Utmärkt 
som Raä Stenkyrka 57:1. Skatterna har tpq omkring 1000/50 (se Östergren 1989:152f) men kan inte 
sägas ligga i direkt anslutning till fyndområdet för hänget. Det är ett intressant fynd som befinner 
sig så mycket för sig själv i ett litet ingenmansland mellan olika fyndområden. Bortodling eller 
möjligen förstörelse av kontext av modernt jordbruk, eller rent av brist på dylikt kan vara 
förklaringen. Fyndet kan egentligen bara klargöras som definitivt inte ett gravfynd.   
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Fig. 11:22. Fyndområde för GDLF 63. Grafik: VNLM, karta: FMIS.

Fig. 11:23  det välbevarade sekundärhänget från Tystebols, Stenkyrka sn, GDLF 63. Foto: SHM

Nr. GDLF 64
Stenstugu, Stenkyrka sn, GF C 10036:20
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.9 cm
Typ: B1 
Fyndomständighet: Funnet samman med större ansamling av vikingatidsartefakter vid schaktning 
intill gården Stenstugu; Fyndomgång 1(insamlat vid schaktningens inledning): 1 
djurhuvudformigt spänne (av typ 4.5, ca 800-900 (Carlsson, A. 1983:73 och 195)), 3 
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djurhuvudformiga spännen (av typ 5.2, ca 900-1000, (Carlsson, A. 1983:73 och 195)), 1 
ringspänne (typ 4, ca 1050-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:109)), 4 tungformiga hängen, 
1 skopformigt hänge, 8 järnknivar, 1 knivslidebeslag, 2 bronstenar, 1 bit järnslagg. Fyndomgång II  
(efterundersökning av schaktvägg): 1 Fiskhuvudformigt hänge, 1 ringspänne (typ 2, ca 950/80-
1050 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:108)), 1 ringspänne (typ 3b, ca 1000-1100 (Thunmark-
Nylén 2000c:990, 2006a:108f)), 1 dräktnål av brons, 1 järnbeslag med bronsbeläggning, 1 järnkniv, 
1 fragmentarisk järnkniv, 1 järnten, brända ben. Fyndomgång III (Fyndgrupp I, arkeologisk 
undersökning): 1 Djurhuvudformigt spänne (typ 6.2, ca 1000-1100 (Carlsson, A. 1983:73 och 
195)), 11 bronsfragment, 1 dräktnål av brons, 1 dräktnålshuvud av brons, 1 tungformigt hänge, 5 
hela och 2 delar av järnknivar, 1 bronsnyckel, 1 järnnyckel, 1 pilspets, 1 järnfragment, 1 
slaggklump, brända ben. Fyndområde IV (Fyndgrupp II: arkeologisk undersökning): 1 
djurhuvudformigt spänne (typ 5.6, ca 900-1000 (Carlsson, A. 1983:73 och 195)), 1 del av ett 
djurhuvudformigt spänne, 2 dräktnålar, 1 röd glaspärla, 2 tungformiga hängen, 1 skedformigt  
hänge, 4 järnknivar, 7 fragment av järnkniv(ar), 1 järnten, kamfragment, 7 bronsfragment, 1 
järnbeslag, 1 nålspets, ca 100 järnfragment, 3 slaggklumpar, 2 flintstycken, 1 rund sten, 2 fossiler, 
keramikskärvor, obrända och brända ben. Fyndområde V (Fyndgrupp III-IV: arkeologisk 
undersökning): 1 ringspänne (typ 1a, ca 950/80-1050 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:108)), 1 
bronssölja, 1 remändesbeslag, ca 15 fragment av bronsbleck, 3 glaspärlor, 2 järnknivar, 5 
järnfragment, obränt ben. Fyndområde VI (Fyndgrupp V: arkeologisk undersökning): 1 
djurhuvudformigt spänne (typ 5.3, ca 900-1000 (Carlsson, A. 1983:73 och 195)), 2 tungformiga 
hängen, 2 järnknivar, ca 45 järnfragment, 1 slaggklump  
Övriga fynd i närområdet: 
1 Dosformigt spänne (typ 7a, ca 900-1200 (se Thunmark-Nylén 2000b:670, 2006a:86), 1 
Ringspänne (typ 3a, ca 950-1050 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:108)), 1 kedjehållare, 
fragment av prydnadskedja av brons, funnen vid nyodling i ängsmark (se SHM 2620)
1 Svärd (i tre delar), 1 pilspets, järnbeslag, järnstav, 2 beslag av järn med bronsbeläggning, gåva 
från hemmansägare Vestman vid Stenstugu (se GF C 3767)
1 Ringspänne (typ 2/3, ca 900-1100 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:108f), alternativt ca 1000-
1100 (Carlsson, A. 1988:73 och 231)), funnet i Präståkern ca 100 m V om kyrkan (se GF C 6138)
1 Ringspänne  (typ 6c, ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:109)), 1 tungformigt  
hänge (se GF C 8313-14)  
Gravfynd, skelettgrav med fragment av kam, kniv och lerkärl, efterundersökt av kandidat A. Edle 
1931 (se SHM 19736). 
2 Djurhuvudformiga spännen av typerna 4.11 och 5.2 (ca 900-1000 (se Carlsson, A. 1983:73 och 
175)), 3 tungformiga hängen, järnkniv, benkam antagligen från gravar funna vid grundgrävning (se 
SHM 15788 och SHM 15789). 
1 Ringspänne (typ 3b, ca 1000-1100 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:108f)(se SHM 7644) 
1 Dosformigt spänne (typ 7a, återfinns inte i gravar och därmed antagligen inte i bruk förrän ca 
1000 (se Thunmark-Nylén 2000c: 983, 2006a:86f), 1 ringsölja, 1 ändbeslag till bälte, funnet i åker 
vid nyodling (se SHM 2620)
Kommentarer: Det här en mycket märklig notering med massor av vikingatidsobjekt som 
vanligtvis förekommer i gravar och så detta enda hänge av den typen som inte gör det, men 
sammansättningarna verkar lika gärna kunna vara någon form av deponering eller vad som helst. 
Fyndet gjordes enligt Carlsson (1983:195) i en stenkonstruktion både ovan och under fynden som 
framkom vid schaktningsarbete och som senare efterundersöktes. Men den benämns bara som 
”Grav” varpå inga tydliga tecken på sådant framkommit däremot är det misstänkt så med tanke på 
att en del av de djurhuvudformiga spännena som finns i fyndet är brandskadade, vad det här rör sig 
om är mycket besynnerligt. De flesta av lösfynden tycks också tala om en gravläggningsplats från 
vikingatiden vilket gör hängets förekomst här väldigt speciellt. Enligt Arwidssons rapport (1953) 
verkar det mest troliga vara att det rör sig om ett gravfält som blivit förstört under historisk tid då 
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gården uppförts, det som återfinns är också stora mängder artefakter samman med enstaka brända 
ben. Men det är oklart hur detta fynd ska förstås. 
   Vid intill liggande Licknatte har det påträffats 45 hela och 80 bitar av arabiska silvermynt (tpq ca 
960 – se Östergren 1989:151), 1 skadat tyskt silvermynt, 1 ½ bit silverplants, 1 bit av silverhänge, 
(sammanlagd vikt 233 g) allt funnet i en igenlagd sandgrop mellan landsvägen och en åker (se SHM 
12019, Stenberger 1947: nr. 503, Östergren 1989:151). Fynd av 2 armbyglar, 1 armring, 5 bitar 
silverbleck, 27 bitar av avklippta smycken, ringar, tenar, trådar och ett tunt rör av silver, 27 tyska 
silvermynt, 2 Karl den store falskmynt, 1 helt och 21 bitar av arabiska silvermynt, 4 anglosaxiska, 1 
bit av ett bysantinsk silvermynt och 1 bit silverplants, allt funnet under plöjning i åker troligen då 
samma ställe som SHM 12019 Mynten tpq inte tidigare en ca 1020 (se SHM 2619). Se också 
Silverskatts fynd och boplatslämning vid Helge (Hälge) (Raä Stenkyrka 120:1-3, Stenberger 1947: 
nr. 509, SHM 18029 – tpq ca 1030). Notera också närheten till kyrkan och till det större gravfältet 
Raä Stenkyrka 26. 

Nr. GDLF 65
Botvalde, Stånga sn, SHM 13471
Antal hängen: 3
Mått: L. 5.1-2 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: lösfynd i åker vid betgallring
Kommentarer: se GDLF 67. Notera också att det står att fyndet är gjort jämte 2 likadana, om detta 
innebär i så fall att 5 fiskhuvudformiga hängen påträffats eller tre likadana sekundärhängen d. v. s. 9 
st fiskhuvudformiga hängen är oklart, bara 3 är noterade hos SHM, vilket kan innebära att 
beskrivning redogör för 1 av hängena och att 2 likadana åsyftar de övriga i konstellationen.  

Fig. 11:24. GDLF 65. Foto: SHM

Nr. GDLF 66
Botvalde, Stånga sn, SHM 31677
Antal hängen: 1
Mått: L. 2.8 cm
Typ: B (okänd undertyp)  
Fyndomständighet: Funnet under metalldetektor undersökning samman med 3 bronsbeslag, 1 
järnbeslag, 1 blybleck, 1 metallbleck, 4 kopparföremål, 3 metallföremål, 2 bronsföremål, 2 
skopformiga hängen, 1silformigt hänge, 2 bronskammar, 1 bronskedja, 1 bronsknapp, 1 järnnit, 2 
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dräktnålar av brons, 1 seldon av brons, 1 beslag till sköldbuckla av brons, 1 smälta av bly, 3 
smältor av brons, 1 ryggknappsspänne, 1 näbbfibula, 1 redskapsspänne, 3 ringspännen, 2 
bronssöljor, 2 metalltenar, 1 kopparten, 1 järnten, 1 viktlod av bly (se SHM 31677, se också 
Östergren 1989:155f)  
Kommentarer: se GDLF 67. Notera att varken det fiskhuvudformiga eller några av de andra 
hängena ska ha förgyllning eller silverbeläggning och enligt Östergren är hänget fragmentariskt 
(1989:155). 

Nr. GDLF 67
Botvalde, Stånga sn, SHM 31752
Antal hängen: 1
Mått: L. 2.1 cm
Typ: B (okänd undertyp)       
Fyndomständighet: Funnet under metalldetektorundersökning samman med, 1 armbygel av brons, 
3 bronsbeslag, 1 aluminiumföremål (recent?), 3 järnföremål, 9 bronsföremål, 1 silformigt hänge, 1 
hästsko av järn, 1 bronskedja, 2 bronsknappar, 1 keramikkärl, 1 kärl (gryta) av järn, 1 silvermynt, 3 
nitar av järn, 1 bronsplåt, 1 seldon av brons, 1 spännesnål av brons, 1 bronsten
Övriga fynd i närområdet: 
1 Runt bronsspänne (se SHM 15709) 
1 Bronsnål, 2 pärlor vid grävning i trädgård (se SHM 15980)
1 Ringspänne (typ 6c ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:988, 2006a:109)), funnet vid 
betgallring (se SHM 15710) 
1 Silverdepå bestående av; 1 armring, 1 armbygel, 8 spirallagda silvertenar, 407 hela 502 bitar av 
arabiska silvermynt (764-955), 1 hel och 5 fragmentariska silverplantsar, sammanlagd vikt ca 2.9 
kg, fyndet påträffades vid plöjning i åkern Ryssum och ska ha legat i en lerkruka som gick sönder 
för plogen (därmed antagligen inte särdeles mycket djupare än 30-40 cm under marken) (se SHM 
10747, Stenberger 1947: nr. 517, Östergren 1989:155f)
1 Figurin i koppar från medeltiden, ca början av 1200-talet, funnet vid betgallring (se SHM 13509). 
1 Silverring (se Raä 115:1) 
1 Bronsnål, 1 bronssmälta, funnet vid metalldetektor undersökning 2009 (se Raä 162) 
1 Bronsbit möjligen tillhörande smycke, funnet vid metalldetektor undersökning 2009 (se Raä 163) 
Fynd av ett 20-tal bronsföremål av vikingatidskaraktär, däribland ett djurhuvudformigt spänne 
(notera att spännet är av typ 7 i Carlssons indelning (se 1983:40ff) och därmed mer 
medeltidsdatering här) metalldetektor undersökning 2010 (se Raä Stånga 153) 
Se också Raä Stånga 148:1 angående boplatsfynd.    
Kommentarer: Det kan röra sig både om grav eller depå, (se mer Raä Stånga 141:1). Här har 
nämligen i tre omgångar fynd gjorts, det första framförallt en silverdepå, det andra en osäker 
blandning av metallföremål och andra saker och i och med den tredje undersökningen 2009 
påbörjades en spekulation om att det faktiskt kan ha varit ett bortodlat gravfält på platsen eftersom 
man påträffade nya ansamlingar av vikingatida och vendeltida föremål. Klart är att det görs fynd i 
åkermarken mellan två boplatser, denna ena av romersk järnålderskaraktär den andra av mer oklar 
karaktär så antagligen senvikingatid/tidig medeltid. Ett gravfält skulle kunna ha förstörts mellan de 
två lokalerna men eftersom det finns gravfält i anslutning till bägge boplatserna vid utsidorna är det 
dock tveksamt, det är möjligt att det rör sig om metalldepåer i samband med gårdsplatserna. Notera 
också att åkern heter Ryssrum. 
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Fig. 11:25. Fyndområde för GDLF 66 och 67, troligen också GDLF 65. Grafik: VNLM, karta: FMIS

Nr. GDLF 68
Dyple, Tofta sn, SHM 11718
Antal hängen: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1   
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet: 
1 bronsbleck, 1 smälta av silver, 1 sölja av brons, 1 blyknapp/vikt, funnet vid metalldetektor 
undersökning 2007 intill ”stenvast” av Raä att döma (se Raä Stenkumla 232, Carlsson, D. 2007b).  
2 guldringar ca 193 g i åker (se SHM 7662). 
1 Bildsten (se Nylén & Lamm 1988:195, Lindkvist 1962), funnen vid borttagandet av odlingsröse 
ca 600 m ONO om kyrkan (se GF C 10145) 
Kommentarer: Gått om boplatsindikationer S om detta område som bemärks Dyple (i första hand 
från ca 0-550 e. Kr. (se Carlsson, D. 2007b), garvfält i N och Ö. Hänget ska ha påträffats på en plats 
där det fyra år innan fyndet ska ha hittats en dödskalle. Vid Carlssons metallkartering kunde tydliga 
spår av fossilåkermark iakttas men endast enstaka fynd gjordes.     

Fig. 11:26. GDLF 68. Foto:SHM
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Nr. GDLF 69
Grinds, Vallstena sn, SHM 16514:3
Antal hängen: 2
Mått: L. 5cm
Typ: B1   
sekundärhänge
Fyndomständighet:  Lösfynd i åker, fyndet är gjort på samma plats som flera av de andra fynden. 
Inga tecken på fornlämningar iakttogs
Övriga fynd i närområdet: 
Fynd av krukskärva, bronsring och smalt bronsband med två öglor, funnet i åker (se SHM 16241). 
Bit av medeltida kruka funnet i ”Horåkern” eller ”Floråkern” (storåkern?) (se SHM 16484) 
Fynd av okänt järnföremål i åker (se SHM 16067). 
1 Silverbelagt remändsbeslag, 1 ringspänne av brons (typ 6a, ca 1050/80-1150 (Thunmark-Nylén 
2000c:991, 2006a:109), 1 nål av brons, 1 remsölja, 1 pärla, 1 järnbeslag med ring, 1 bronsbeslag 
(nyare tid?) inköpta (se SHM 11280)
5 krukskärvor och 2 kopparmynt (nyare tid) i storåkern (se SHM 16855) 
Fynd av krukskärvor, gaffel, dräkthake, kniv, spik och glasflusspärla (allt från medeltid eller nyare 
tid) (se SHM 16393) 
1 Järnyxa (se SHM 12224)
1 Bågspänne (ryggknappsspänne? vendeltidstyp?), 1 ringspänne i åker (typ 6c, ca 1150-1200 
(Thunmark-Nylén 2000c:991, 2006a:109) (se SHM 9671) 
2 gravfynd, från Rom. jäå. arkeologiskt undersökta av M. Stenberger (se SHM 22102). 
2 spännen av brons, 3 dräktbeslag av brons, från förromersk järnålder, antagligen från grav, funna i 
grustag (se SHM 22086) 
1 Ringspänne (typ 6a, ca 1050/80-1150 (Thunmark-Nylén 2000c:991, 2006a:109), 1 litet 
bronsspänne, 1 järnnyckel, föremålen inköpta (se SHM 10466)
1 Ringspänne (typ 6c, ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:991, 2006a:109) och flertalet 
krukskärvor i åker, fynd av flertalet järntenar och järnfragment i utdikad myrmark (se SHM 
16260).
Undersökning av 3 plundrade gravar, antagligen romersk järnålder, undersökt av E. Floderus (se 
SHM 20503) 
Gravfynd från romersk järålder och förromersk järnålder., arkeologisk undersökt av M. Stenberger 
(se SHM 21826).
1 Järnnyckel, funnen ca 1,5 km Ö om gården (se GF C 6325) 
Kommentarer: Stenåldersfynd har inte noterats, inte heller fynd från SHM 7678 del av samling. 
Noterat att hänget är funnet liksom en del andra objekt på samma plats som det gjorts flertalet fynd 
av yxor från stenåldern. Det är därmed frågan vad för aktivitet man haft i området, mycket fynd 
också från medeltid och nyare tid. Se också GDLF 70. 

Nr. GDLF 70
Medebys, Vallstena sn, SHM 16606 
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.2 cm
Typ: B1 
Fyndomständighet: Lösfynd i åker samman med stenåldersyxor
Övriga fynd i närområdet: 
2 ringspännen  (typ 6a och 6c, ca 1050/80-1150 respektive 1150-1200 (Thunmark-Nylén 
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2000c:991, 2006a:109)), funna i åkern ”Rumsåkern” intill Vallstenarum gravfältet (se SHM 
7678:46 och 48)
1 Ringspänne (typ 6c, ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:991, 2006a:109)) (se SHM 11986). 
1 Runt spänne, 1 järnkniv, funnet i grusgrop (se SHM 14018). 
1 bronsfingerring, 1 beslag av brons, funna i Lingåkern respektive Backåkern (se SHM 14831)
1 ringspänne (typ 6c, ca 1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:988, 2006a:109)), funnet i åker (se GF 
C 9724)
1 Järnyxa och 1 hopböjd spjutspets, funnet bland ben, antagligen en grav (se SHM 10196).  
Kommentarer: Fyndet ska ha gjorts i åker tillhörande hemmanet Medebys och hör möjligen ihop 
med GDLF 69 eftersom gårdsplatserna är så närbelägna. Notera också närhet till det stora gravfältet 
vid Vallstenarum. 
 

Fig. 11:27. GDLF 70. Lägg märke till djurhuvuden på mittkorset och kring mynningen. 
Foto: SHM

Nr. GDLF 71
Okänd plats, Vallstena sn, SHM 7678:53
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1   
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Del av samling
Kommentarer: Omöjlig att kontextualisera på grund av fyndomständigheterna. Här kanske ihop 
med något av fynden GDLF 69 och 70. 
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Fig. 11:28: GDLF 71. Foto:SHM

Nr. GDLF 72
Sippmanne, Vamlingbo sn, GF C 9314
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1   
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Funnet samman med bl. a.. 2 ringspännen (typ 6a och typ 6, ca 1000-1200 
(Thunmark-Nylén 2000c:991, 2006a:109)) och 1 bottenplatta till ett djurhuvudformigt spänne, 
fynden har gjorts på gårdens ägor  
Övriga fynd i närområdet: 
1 Ringspänne i silver (se GF C 9323, Stenberger 1947: nr. 563)
Kommentarer: Hänget i Gotlands fornsals samlingar och ingår tillsammans med 26 andra objekt i 
en nätt liten samling som tycks bestå av saker funna på gården och mark runt omkring. Det är 
föremål från vikingatid och senare tid men det verkar mest troligt att det inte rör sig om 
gravläggning, här finns exempelvis en ornerad bottenplatta till ett djurhuvudformigt spänne och två 
ringspännen av typ 6 och 6a som hör hemma runt 1050/80-1200 (se Thunmark-Nylén 2006a:109 
och 2000c:991). Här finns också ett mynt från 1500-talet. Kring Sippmanne gård återfinns 
framförallt lämningar av husgrunder och boplatslämningar (se Raä Vamlingbo 52, 63 och 225 – i 
synnerhet Raä 63 är av intresse). 

Nr. GDLF 73
Storms, Vamlingbo sn, SHM 2538
Antal hängen: 2
Mått: L. 4.9 cm
Typ: B1 
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Bågfibula (ryggknappsspänne?), 1 litet dosformigt spänne (typ 2a, ca 850/80-1000 (se Thunmark-
Nylén 2006a:85 och 2006c:983)) (se SHM 4024) 
1 Dosformigt spänne (typ 5b, ca 1000-1200 (se Thunmark-Nylén 2006a:86 och 2006c: 983)) med 
en del av en nyckel intryck i sig, funnet i åker där nyligen stenkalm tagits bort (också en bronssölja 
av medeltida typ tas upp under detta inventarie nummer utan att det närmare presenteras var det 
kommer ifrån) (se SHM 2029)
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Fynd av 17 hela och 10 fragmentariska arabiska silvermynt (från åren 750-911) (se SHM 3381, 
Stenberger 1947: nr. 557) 
Se också Raä Vamlingbo 162:1 och 228. 
Kommentarer: Både fynd av gravmaterial och silverskatt, oklara sammanhang mellan 
hängesfyndet och övriga fyndområden gör att kontextualisering blir för tveksam för att vara 
adekvat. 

Nr. GDLF 74
Vallstenarum, Vallstena sn, SHM 5576
Antal hängen: 3
Mått: L. ca 3.4 cm
Typ: A1b (?)
Fyndomständighet: lösfynd gjord samma med större mängd andra artefakter
Kommentarer: Alla hängena är fragmentariska. Stor mängd av vapen och dylika föremål som 
kommer från ”jordbruksarbete” eller snarare skattplundring av gravfältet vid Vallstenarum (se ex. 
Nerman 1964b:293), omöjlig att kontextualisera. 

Nr. GDLF 75
Okänd plats, Visby sn, SHM 12892:5
Antal hängen: 1
Mått: L. 5 cm
Typ: B1  
Fyndomständighet: Funnet samman med bronsten, bronsring och mynt från mitten av 1500-talet, 
fynden ska ha gjorts vid stranden. 
Kommentarer: Med tanke på att stranden kan infatta ett område från Snäck till Hällarna är det inte 
möjligt att kontextualisera denna post. Men hänget uppges vara mycket nött och slitet. 

Nr. GDLF 76
Kopparsvik, Visby sn, BM 1921, 1101.148
Antal hängen: 1
Mått: L. ca 4.6 cm
Typ: A1c
Fyndomständighet: Lösfynd i British museums samling.
Kommentarer: Kommer möjligen från plundrad grav på det stora gravfältet vid Kopparsvik. 

Nr. GDLF 77
Björkome (?), Väskinde sn, Skaraborgs museum inv. nr. 4642
Antal hängen: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Inga fyndomständigheter kända
Kommentarer: Oklart om den kommer från Björkome, men så ska enligt Thunmark-Nylén  vara 
fallet (2000c:1015). Fyndposter från Björkome utgörs i första hand av gravfynd och lösfynd som 
verkar komma från förstörda gravar. Med tanke på att det är okänt var hänget påträffats, kan dock 
inte sådant samband erläggas. Fyndet har gjorts av en J. Qviberg, samme person har tidigare stött på 
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fornsaker på baksidan av sin ladugård, där det återfanns en större mängd gråsten som dock vid 
efterundersökning liksom vid fyndet inte utgjorde några tecken på gravläggning (se SHM 11859). 
Men utan mer exakt platsangivelse kan ingen slutsats dras.   

Nr. GDLF 78
Väskinds, Väskinde sn, GF C 4804
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1   
Fyndomständighet: Lösfynd från plats där tidigare spännen hittats
Övriga fynd i närområdet: 
Fynd av boplatsmaterial, bronsnål (möjligen till ryggknappsspänne av senvikingatids typ), 1 järnål, 
1 mynningsskärva, 1 skifferbryne, stenskrävor, bränd lerklining, stora mängder djurben, funna på 
gården Väskinds (se SHM 13330). 
1 Armring av brons (ostbaltisk typ?), därtill en större mängd djurben och andra indikationer på 
boplats, funna i en åker kallad Brunnåker (se SHM 13293) (se också Raä Väskinde 199). 
1 Silverarmbygel i åker (se SHM 8584, Stenberger 1947: nr. 585). 
1 Järnnyckel (se SHM 4882). 
1 Ornerat skifferbyrne och 1 skifferbryne med runinskrift (G 263), möjligen modern inskrift! (se 
Snædal, opubl.), fyndet gjort i den s. k. Brunnsåker (se SHM 13150)
1 Silverarmbygel (se SHM 2705, Stenberger 1947: nr. 581)
5 Djurhuvudformiga spännen av typerna 7.10 (2st) (ca 1100-1150 (se Carlsson, A. 1983:73 och 
196f)), 5.5 (ca 900-1000 (Ibid.)), 6.3 (ca 1000-1100 (Ibid.) och typ 5 okänd undertyp (Ibid.) (se GF 
C 2457, 2776, 3717, 4290 och 8590).   
Kommentarer: Uppenbarligen så att det här finns en boplats. Därtill gör fyndet av armbyglar i 
silver att man också här antagligen kan påträffa silverdepå, notera i detta fall att boplatsen ligger 
mellan Lilla och Stora Klintegårde. Silverskattfynd har gjorts i närliggande område (se Lindquist & 
Jonsson 1995) och det kan alltså röra sig om fler i området. Stora Klintegårde (Raä Väskinde 178) 
är troligen också plats för en metallverkstad från senvikingatid (se Gustafsson 2013a:153f) 
  

Fig. 11:29. Fyndplatsen för GDLF 78. Grafik: VNLM, karta: FMIS
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Nr. GDLF 79
Kaungs, Väskinde sn, GF C 741
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.8 cm
Typ: B1   
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd oklar omständighet, funnet samman med 1 ringspänne (typ 6c, ca 
1150-1200 (Thunmark-Nylén 2000c:990, 2006a:109)), 1 bronshänge 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Silverdepå bestående av; 1 vriden spiralring, 3 bitar av dylik, 1 mindre spiralring, 1 mindre tråd, 
14 bitar av tenar, tunn platta med ornament, 51 hela och 144 brutna arabiska silvermynt (ca 800-
972, alla objekt av silver, funnet intill en större sten i utmarken intill gården (se SHM 10346, 
Stenberger 1947: nr. 585). 
1 bottenplatta till ett djurhuvudformigt hänge (spänne?), funnet i Norsåkern (se GF C 8355)
1 Järnnyckel, funnen i Norråkern invid Klintegårde (se SHM 20554). Se också Raä Väskinde 198.
Kommentarer: Enligt Arrhenius fosfatkartering mycket stark indikation på boplats här vilket sätter 
fyndet av hänget och silverskatten i kontext (se Raä 198). Likt Stenkyrka återfinns troligen ett 
centralområde med anslutning till hamnplats i Väskinde socken (möjligen då kring Brissund (se 
Olsson, I. 1985:185 och Blumberg 1982 och Nylén 1955). Kaungsfynden utgör antagligen en del av 
detta. Någon bra lokalisering av hänget finns dock inte och därmed kan det inte kontextualiseras till 
andra fynd i området, men det rör sig med största sannolikhet inte om ett gravfynd.  

Nr. GDLF 80
Mickelgårds, Väskinde sn, SHM 15461
Antal hängen: 1
Mått: L. 4 cm
Typ: B1  
sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd från åker 
Övriga fynd i närområdet: 
1 Dosformigt spänne (typ 2c ca 950/80-1050 (se Thunmark-Nylén 2006a:85 och 2006c:983), spår 
av silverbeläggning som nöts ut kan tala om en lång användningsperiod (se SHM 13469)
Fynd av fragmentarisk bronsring (del av ringspänne, typ 7 ca 1000-1200 (se Thunmark-Nylén 
2006a:110 och 2000c:990) (se SHM 17235).
1 Ringspänne (typ 8b, ca 1000-1200 (se Thunmark-Nylén 2006a:110 och 2000c:990), 1 armbygel, 1 
sölja, allt av brons (se SHM 5728). 
1 Silverdepå bestående av; 5 bitar av tenar och trådar av silver, 1 helt och 1 bit av arabiska 
silvermynt (937), 42 hela och 8 bitar av anglosaxiska silvermynt (Ethelred 978/1016), 1 danskt 
silvermynt, 78 hela och 2 bitar av tyska silvermynt (900-talet och 1000-talet) (se SHM 1541, 
Stenberger 1947: nr. 580). 
Fynd av del av dosformigt spänne (typ 7a ca 1000-1200 (svårdaterad men inte innan år 1000) (se 
Thunmark-Nylén 2006a:86f och 2006c:983), notera att spännet är förgyllt och silverbelagt (se GF C 
8522). 
1 Ringspänne (typ 6a ca 1050/80-1150 (se Thunmark-Nylén 2006a:110 och 2000c:990)) (se GF C 
8525)
1 Djurhuvudformigt spänne (typ 6.3, ca 1000-1100 (Carlsson, A. 1983:73 och 196)) (se GF C 5204)
1 Djurhuvudformigt spänne (typ 6.4, ca 1000-1100 (Carlsson, A. 1983:73 och 196)) (se GF C 8363)
1 Remdelare i brons, 1 runt bronshänge (se GF C 9332) 
Kommentarer: Området ligger SÖ om Väskinds, NÖ om Kaungs och NV om Skäggs, alla inom 
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0,8 km avstånd och alla med silverdepåer. Notera det avvikande längdmåttet för hänget.

Nr. GDLF 81
Stenstugu, Västerhejde sn, SHM 12111
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.7 cm
Typ: B1  
sekundärhänge
Fyndomständighet: Inköp utan närmare fynduppgifter
Övriga fynd i närområdet: 
Gravfynd av Vendeltyp gjort i grustag (se SHM 5495). 
Kommentarer: Enligt Thunmark-Nylén (2006c:1015) är det ett sekundärhänge, men går inte av 
bild att avgöra. Inga noterade fynd kring denna beteckning, men området är ett område med 
fonrmiljö bestående av husgrunder, fossilåkermark, terrassering och gravfält. Notera närheten till 
kyrkan. Det kan också föreligga ett samband mellan silverdepå fynden från Gåshagen (se SHM 
4092, 4982, 5438, 6088, 7295, 9086, 9162 och 10853), beroende på vid vilken av Stenstugu 
parterna som hänget hittats. 
Kommentarer: Utan närmare uppgift om vart hänget påträffas kan inte vidare kontextualisering 
ske.  

Fig. 11:30. GDLF 81. Foto SHM

Nr. GDLF 82-83
Nygårds, Västerhejde sn, SHM 31388 och SHM 31666
Antal hängen: 19
Mått: L. 4.9-5 cm
Typ: B2
Fyndomständighet: Depåfynd påträffat i åker, arkeologisk efterundersökning i två omgångar
Fynd 1 (SHM 31388): 7 klotformade guldpärlor varav 5 med filigran dekorering, 1 guldbrakteat 
(E, (se Gaimster 1998:279)), 1 brakteat av silver med guldinslag (E (se Ibid.)), 2 armbyglar av 
silver, 1 armring av silver, 1 fingerring av silver, 1 dosformigt spänne (av brons med niellering och 
förgyllning) (typ 7b, ca 1000-1200 (se Thunmark-Nylén 2000c:983, 2006a:86f)), 2 
gripdjursornerade och förgyllda pärlspridare, 14 fiskhuvudformiga hängen förgyllda, 140 
glaspärlor + fragment, glasfragment (enligt Raä Västerhejde 104:1 så rör det sig om 250 pärlor och 
150 fragment av pärlor, enligt Östergren om drygt 300 (1989:160), enligt Thunmark-Nylén 
(2000b:732) så är det tal om 140 glaspärlor och 126+26 pärlor av snäckskal (kaurisnäckor (se 
Trotzig 1988, Thedéen 2010, 2011)), således ca 300 pärlor allt som allt), blyfragment, järnfragment, 
järnföremål, keramikskärvor (ev. från nyare tid), knappfragment, dessutom ska följande ha 
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iakttagits med inte tillvaratagits kopparplåt, kopparfragment, bronsbleck, bronsplatta, bronsspets, 
bronsspik, bronsbeslag, bronsknapp, bronsklump och bronsfragment.
Fynd 2 (SHM 31666): 1 pärlspridare (jfr. Stenberger 1962: abb. 72) (sliten), 5 fiskhuvudformiga 
hängen, 1 bronskedja, 1 nål till spänne, 1 bronsring, 1 bronsspets, 1 bronsten, 1 bronsplåt, 1 
bronsföremål, 1 skifferföremål, 1 järnföremål, 1 okänt föremål (möjligen del av modern 
kakelung!?), keramikskärvor av svartgods och mer sentida keramik, 11 g obrända ben, 1 romersk 
denar av guld (Trajanus 98-117 e. Kr.), 1 kopparmynt bröstbild av man, på andra sidan häst och 
texten ”Russland”, 1 Kopparmynt (1 öre 1750). Bägge fynden Västerhejde Nygårds 1:144 (se också 
Östergren 1982, 1985, avbildningar i Burenhult 1984:169-171)
Övriga fynd i närområdet:   
1 silverdepå bestående av; 1169 hela och 22 bitar av silvermynt (8 svenska (5 Olof Skötkonung, 3 
AACVNE IGNVNDEI), 655+2 anglosaxiska (upptill ca 1039) 405+9 tyska, 90+10 arabiska 
(slutmynt 998), 11+1 bysantinska (upptill ca 976-1025), sammanlagt ca 1.9 kg, mynten daterade 
från ca 790 och fram till 1000-talets mitt, funna ca 30 cm under marken i ett kopparkärl i det som 
kallas Brunnshage (se SHM 5202, Stenberger 1947: nr. 593), se också SHM 5277. 
Fynd av en trasig kopparask som silverskatten SHM 5202 legat i (se SHM 5277, Stenberger 1947: 
nr.593). 
1 Förgyllt och niellerat dosformigt spänne, funnet under åkerarbete (typ 7b ca 1000-1200 (se 
Thunmark-Nylén 2006a:86f och 2000c:983)) (se SHM 12000)
1 Arabiskt silvermynt (möjligen Nygårds inlämnat av släkting till upphittaren) (se SHM 24548). 
1 Runt spänne (möjligen Vendel då det är dekorerat med tre djurhuvuden) (se SHM 11554) 
1 ryggknappspänne av senvikingatidstyp (av Thunmark-Nyléns typ 1, en typ som inte påträffats i 
arkeologiskt undersökt grav och möjligen inte heller gör det, Thunmark-Nylén därför osäker kring 
datering men antagligen runt 1000-talet (se Thunmark-Nylén 2006a:63, 2000c:979, se också GDLF 
8)), funnet i åker, notera att spännet inte är intakt (se SHM 8131) 
1 Gravfynd bestående av; 1 fibula, 1 glasbägare, i skelettgrav med två individer, (folkvandringstid 
eller romersk järnålder) (se SHM 6504). 
1 Dosformigt spänne (typ 4b ca 950/80-1050 (se Thunmark-Nylén 2006a:86 och 2000c:983)), 1 
djurhuvudformigt spänne av typ 4.11 (ca 800-900 (se Carlsson, A: 1983:73 och 181)), 1 armring, 1 
bronsölja, 1 glaspärla, funnet i grustag (se SHM 2862). 
1 Dräktnål och 2 djurhuvudformiga spännen av typ 5.2 (ca 900-1000 (se Carlsson, A. 1983:73 och 
181)), funnet i åker intill människoben (se SHM 4273). 
1 Dosformigt spänne i åker (typ 3 ca 900-1100 (se Thunmark-Nylén 2006a:85 och 2000c:983)) (se 
SHM 9514).
1 Dosformigt spänne (typ 3a, ca 950-1100 (se Thunmark-Nylén 2006a:85 och 2000c:983)) och 1 
djurhuvudformigt spänne av typ 4.6 (ca 800-900 (se Carlsson, A. 1983:73 och 181)) (se SHM 
3101). 
2 Hela och 11 bitar av arabiska silvermynt, 1 helt tyskt falskmynt och 2 bitar dylika, funna på 
samma plats som SHM 5202 (se SHM 5438, Stenberger 1947: nr. 593). 
2 Dräktnålar, 1 kedjestump, 1 pärla, 2 remsöljor, 1 armring (diameter ca 5 cm), 1 dosformigt  
spänne (typ 1 ca 800/50-1000 (se Thunmark-Nylén 2006a:85 och 2000c:983), 1 runt spänne, 2 
djurhuvudformiga spännen av typ 3.3 (ca 800-900 (se Carlsson, A. 1983:73 och 181)), allt funnet i 
en stensättning vid komplett människoskelett invid havsstranden (se SHM 2731). 
Enligt Raä Västerhejde 95:1 ska det också påträffats ett guldarmband här och det uppges vara en 
skattfyndsplats intill platsen för silverskatten. Samme Thorsten Wirman som i föregående post 
uppgav skattplatsen placerar också in Raä Västerhejde 94:1 som en plats där skattfynd ska ha gjorts 
av ”äldre generationer”. 
Kommentarer: SHM 6757 utgår då detta är från Kapten Ulfsparres samling och består av flera 
objekt som han sålt till SHM för 250 kr. Notera också att SHM 5438 troligen är felplacerat och bör 
istället ingå i de flertalet fynd från en silverdepå som gjorts vid Gåshagen. 
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   Det här är ett väldigt intressant depåfynd från ett väldigt intressant område som troligen på grund 
av odling blivit förstört. Lösfynden kategoriserar sig i två tydliga grupper av gravfynd och av 
möjliga deponeringsfynd. Intressant är att också att ett dosformigt praktspänne påträffats utanför 
den stora smyckesdeponeringen. Smyckesdepån verkar också den som en ansamling över tid – 
brakteaterna hör en äldre period till, det kan också sägas gälla pärlspridarna, medan det stora prakt 
dosformiga spännet troligen tillhör en yngre period. Fyndet av hängena är gjort i två omgångar 
genom dels en arkeologisk efterundersökning och en metalldetektorundersökning. Depån ska ha 
legat i en ask av näver. Ingen undersökning av plastsen har genomförts men fosfatkartering tyder på 
hög boplats-sannolikhet och därtill finns det en hel del fynd från området så som silverdeponering 
som vittnar om sannolikheten i ett sådant påstående (se också Östergren 1989:160f).        

Nr. GDLF 84
Okänd plats, Öja sn, SHM 3053
Antal hängen: ?
Mått: ?
Typ: A1a  (VZG fig. 1493)
Fyndomständighet: Lösfynd tillsammans med; 2 bronsbeslag (VZG fig. 1725), 2 avlåga smala 
bronsprydnader (pärlspridare), 2 tunna bronsprydnader, 2 små tunna spännen, ”några fragment av 
små simpla, rörformiga bronsprydnader med fiskgapsformig öppning i ena änden” (d. v. s. 
Fiskhuvudformiga hängen), fragment av bronskedja, 1 bronsknapp, 1 fragment av en bronstacka, 1 
kvinnofigurin(!), 273 pärlor av glas och ben, 9 romerska silverdenarer (103-180 e. Kr.) (Lind 1981: 
nr. 122) (mynten är mycket slitna)   
Kommentarer: Mycket märklig post som inte är preciserat närmare än att det påträffats av 
arbetarsonen Kristian Lewander som hör hemma i Öja socken, men det innebär inte att fyndet gör 
det. Mycket svårt att säga om det rör sig om en grav som blivit plundrad eller om det är någon form 
av deponering. Mest troligt är ändå att det är objekt från olika kontexter, några komner från 
vendeltidsgrav och några kanske från annan kontext. Kvinnofigurinen är väldigt speciellt men ser 
mer ut som något som hör hemma under medeltiden. Se också GDLF 86. 

Nr. GDLF 85
Öja gård(?), Öja sn, SHM 2370
Antal hängen: 16
Mått: L. 4.9-5 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: Depåfynd samman med 71 hela och 13 fragment av arabiska silvermynt (849-
934) 
Litteratur: Stenberger (1947: nr. 614)
Övriga fynd i närområdet: -
Kommentarer: Någon Öja gård existerar inte i gårdsregistret, men i Raä återfinns ett område med 
tradition och en hänvisning till en Ödegård alldeles intill Gisle (se GDLF 86). Det är dock kanske 
mer troligt att man med Öja gård har åsyftat någon större gård som Unghanse eller möjligen 
prästgården. Fyndet gjordes i alla fall av en dräng och en arbetskarl under en stor sten och verkar 
onekligen vara en deponering som intressant nog faktiskt innehåller både en halskrage och 
silvermynt. 
 

Nr. GDLF 86
Gisle, Öja sn, SHM 31659
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Antal hängen: 2
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: funnet under metalldetektorundersökning av fastigheten Gisle 1:6 samman 
med 6 bronsbeslag, 1 bronsbjällra, 1 bronsplåt, 1 bronsföremål, 3 järnföremål, 1 keramikföremål, 
obrända ben, 2 dräktnålar, 2 bronssmältor, 1 järnspik, 2 bronstenar, 1 tand, 1 arabisk silvermynt 
(dirham). 
Övriga fynd i närområdet: 
Fynd av 56 föremål som påträffats under metalldetektor undersökning 2009, där ibland 37 arabiska 
silvermynt, 1 silverten, 1 silverarmring, 1 nål till ett dosformigt spänne, 1 dräktnål, bronsbeslag och 
bronsbleck (Raä Öja 70:1). 
Silverdepåfynd gjort i d. s. k. Kansliåkern vid Ockes, Öja sn; 214 hela och 46 bitar av arabiska 
silvermynt (myntade ca 700-talets början till mitten av 900-talet (744-911 enligt Stenberger 
1947:249), 1 stor armring, 1 armbygel båda av silver (se SHM 3229, Stenberger 1947: nr. 615, 
Östergren 1989:165f). 
5 hela och några fragment av arabiska silvermynt, 1 silverten, funnet vid Ockes (Se SHM 567, 
Stenberger 1947: nr. 608). 
1 Medeltida guldring, funnet vid Ockes (se SHM 16284).
1 Ringspänne (typ 3a, ca 950/80-1050 (Thunmark-Nylén 2000c:989, 2006a:109), funnet i skogsäng 
vid Ockes (notera här att det är arbetarhustrun Levander som gjort fyndet vilket gör att det kan vara 
samma plats som GDLF 84 påträffats) (se SHM 3980). 
1 Dosformigt spänne (typ 3a ca 900-1100 (se Thunmark-Nylén 2006a:85 och 2000c:982)) och 1 
djurhuvudformigt spänne av typ 6.6 (ca 1000-1100 (se Carlsson, A. 1983:73 och 182)), funnet vid 
Gisle vid det som kallas Alvaret (se SHM 2286). 
6 arabiska silvermynt (ca 860-910), 1 bronsring, 3 remhållare, 1 ringsölja (ringspänne?), allt uti en 
grav på det som kallas Alvaret (se SHM 3981).
Kommentarer: Det rör sig om en fyndplats nere vid Mjölhatteträsk där man verkar påträffat något 
som antagligen är en boplats (ex. fynd av djurhuvudformigt spänne av gropornerad typ), det är 
också i från detta område som gravfynden gjorts. Se också Raä Öja 69:1 som talar om en 
silverskattfyndplats (hör antagligen ihop med SHM 719 fynd av armbygel av silver), notera också 
att det finns rester av något som kan vara ett bulverk i träsket! (se Rönnby 1995:89, Raä Öja 21). 
Hänget har påträffats vid efterundersökningen. Lösfynden från gravfältet talar om en kontinuerlig 
användning fram till kyrkogårdsbegravningar blir kutym. 
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Fig. 11:31. Fyndplatsen för GDLF 86. Grafik: VNLM, karta: FMIS

Nr. GDLF 87
Hallgårds, Östergarn sn, SHM 17395
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.7 cm
Typ: B1 
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Lösfynd utan närmare omständigheter. I ATA-rapporten står ”funnet på vinden 
i det uråldriga huset Hallgårds i Östergarn hos herr Karlsson” (se Thunmark-Nylén 2000b:567)
Övriga fynd i närområdet: 
1 Järnyxa (se SHM 7114)
1 armbygel av brons, 5 arabiska mynt (tpq 809/10 (Thunmark-Nylén 2000b:567)) (se SHM 6650)
Kommentarer: Hänget har av Thunmark-Nylén (2000c:1014) noterats som av typ B2 detta är dock 
felaktigt, avbildningen i SHM föreställer ett hänge av typ B1. Hallgårds är en intressant plats ute 
vid Östergarnskusten och med en fornlämningsmiljö liknande andra platser i denna 
sammanställning. Däremot går det med tanke på ”fyndplatsen” inte att koppla samman hänget med 
Hallgårds. 
.  

  
Nr. GDLF  88:a
Vallstenarum, Vallstena sn, SHM 7571:526:4
Antal hängen: ?
Typ: ? (antagligen Vendeltidstyp)
Fyndomständighet: Från samling
Kommentarer: Från Kapten Ulfsparres samling. 
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Nr. GDLF 88:b
Okänd plats, Väskinde sn, SHM 7571:457
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.2 cm
Typ: B1  
Fyndomständighet: Från samling
Kommentarer: Från Kapten Ulfsparres samling. Möjligen ett sekundärhänge (se Thunmark-Nylén 
2000b:718)

Nr. GDLF 88:c
Okänd plats, Gotland, SHM 7571:459
Antal hängen: 2
Mått: L. 4.8 cm
Typ: B1
sekundärhänge  
Fyndomständighet: Från samling
Kommentarer: Från Kapten Ulfsparres samling. 

Nr. GDLF 88:d
Okänd plats, Gotland, SHM 7571:458
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B2
Fyndomständighet: Från samling
Kommentarer: Från Kapten Ulfsparres samling. 

Nr. GDLF 88:e
Okänd plats, Gotland, SHM 7571:456
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1 
sekundärhänge 
Fyndomständighet: Från samling
Kommentarer: Från Kapten Ulfsparres samling. Nålen på baksidan har huvudet format som ett 
djurhuvud i Urnesstil och är också den ett sekundärobjekt. Det här innebär därmed att i alla fall 
detta sekundärhänge antagligen inte tillverkats förrän någon gång runt 1100 (se vidare Thunmark-
Nylén 1982a:66).

Nr. GDLF 89
Okänd plats, Gotland, SHM 32566
Antal hängen: 1
Mått: L. 2.4 cm
Typ: B2 
Fyndomständighet: Inköp  
Kommentarer: Ett större antal föremål, bland dessa hänget, ropades in för 2000 kr 1991 på auktion 
på Bukowskis. Föremålen kommer antagligen från skattplundring på Gotland, de inkom till 
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auktionsfirman i en låda avsedd för fiskedon, inköpt i Nynäshamn. Bland fynden (se Thunmark-
Nylén 2000b:916 för hela fyndlista) återfinns exempelvis ett gropornerat djurhuvudformigt spänne 
(av beskrivningen att döma sannolikt av typ 7.10), vilket samman med andra objekt så som 
bronsbarrer, silverbitar och ett flertal viktlod gör det troligt att det är tal om plundring vid något av 
de redan välkända hamnlägena. Notera att bara den övre delen av hänget ingår i fyndet.   

Nr. GDLF 90a
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 581
Antal hängen: 1
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig. 

Nr. GDLF 90b
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 582
Antal hängen: 1
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig.  

Nr. GDLF 90c
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 583
Antal hängen: 1
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig. 

Nr. GDLF 90d
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 584
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.8 cm
Typ: B1 
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig. 

Nr. GDLF 90e
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 585
Antal hängen: 1 (2-3)
Mått: L. 4.9 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
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Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig. Sekundärhänget har enligt Thunmark-Nylén bestått 
av 2-3 hängen (se Thunmark-Nylén 2000b:937), det går dock inte att belägga av fynden, utan det 
skulle lika gärna kunna vara tal om ett enskilt hänge som använts som sekundärhänge.

Nr. GDLF 90f
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 586
Antal hängen: 1
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig. 

Nr. GDLF 90g
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 587
Antal hängen: 1 (2-3)
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig. Sekundärhänget har enligt Thunmark-Nylén bestått 
av 2-3 hängen (se Thunmark-Nylén 2000b:937), det går dock inte att belägga av fynden, utan det 
skulle lika gärna kunna vara tal om ett enskilt hänge som använts som sekundärhänge.

Nr. GDLF 90h
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 588
Antal hängen: 1 (2-3)
Mått: L. 5 cm
Typ: B1
sekundärhänge
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig. Sekundärhänget har enligt Thunmark-Nylén bestått 
av 2-3 hängen (se Thunmark-Nylén 2000b:937), det går dock inte att belägga av fynden, utan det 
skulle lika gärna kunna vara tal om ett enskilt hänge som använts som sekundärhänge.

Nr. GDLF 90i
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 589
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.9 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig. 

Nr. GDLF 90j
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 590
Antal hängen: 1
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Mått: L. 4.9 cm
Typ: B1
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig. 

Nr. GDLF 90k
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 591
Antal hängen: 1
Mått: L. 4.3 cm
Typ: B2
Fyndomständighet: lösfynd utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Ingen kontextualisering möjlig. 

Nr. GDLF 91
Okänd plats, Gotland, SHM 11783:21
Antal hängen: 4
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Fyndomständighet: Lösfynd
Kommentarer: Benämns som fyra ”små” fiskhuvudformiga hängen. Lösfynd antagligen från 
plundrad grav.

Nr. GDLF 92
Okänd plats, Gotland SHM 7959
Antal hängen: 2
Mått: L. 5.1 respektive 5.2 cm
Typ: B1  
Sekundärhänge(?)
Fyndomständighet: ?
Kommentarer: -

Fig. 11:32. GDLF 92. Foto: SHM

Nr. GDLF 93a
Okänd plats, Gotland SHM 2976:138
Antal hängen: 2
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Mått: L. 5 cm
Typ: B1
Sekundärhänge
Fyndomständighet: Från samling
Kommentarer: -

Nr. GDLF 93b
Okänd plats, Gotland SHM 2976:139
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.4 cm
Typ: B1 
Fyndomständighet: Från samling
Kommentarer: -

Nr. GDLF 93c
Okänd plats, Gotland SHM 2976:140-141
Antal hängen: 2
Mått: L. 4.1 cm
Typ: A1c
Fyndomständighet: Från samling
Kommentarer: Antagligen från gravplundring. 

Nr. GDLF 94
Okänd plats, Gotland SHM 5951
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1 
Fyndomständighet: Lösfynd
Kommentarer: Inlämnat tillsammans med andra saker av skilda slag, men inlämnaren ville inte 
berätta var fyndet gjorts, både niellerat och förgyllt

Nr. GDLF 95
Okänd plats, Gotland, SHM 10658:25
Antal hängen: ?
Mått: ?
Typ: A1a (?)
Fyndomständighet: ?
Kommentarer: Kanske att det är ett fiskhuvudformigt hänge, beskrivs som bronshänge – återfinns 
i VZG som period VII:2 (se Nerman 1975:199)

Nr. GDLF 96
Okänd plats, Gotland, GF A 3751
Antal hängen: 2
Mått: ?
Typ: B1   
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Sekundärhänge
Fyndomständighet: ?
Kommentarer: Inga fyndomständigheter kända

Nr. GDLF 97
Okänd plats, Gotland, SHM 10786
Antal hängen: 16
Mått: ?
Typ: A1a (VZG fig. 1493)
Fyndomständighet: Funnet samma med 2 bronsstift (möjligt att det är rester av ett 
ryggknappspänne), 2 bronsskivor (en rektangulär och en triangulär fäst i kedja), 4 
bronsspiralpärlor, 4 streckade bronspärlor, 26 glaspärlor och 1 spelbricka av ben
Kommentarer: Benämns som smärre bronsrör men det är ingen tvekan om att det rör sig om 
fiskhuvudformiga hängen, finns ritad i rapporten – antagligen ett gravfynd – VZG period VII:3 (se 
Nerman 1975:199) 

Nr. GDLF 98
Okänd plats, Gotland, GF DEP. C 790 
Antal hängen: 9
Typ: A (okänd undertyp)
Fyndomständighet: ?
Kommentarer: ”Grösse von vendelz” skriver Thunmark-Nylén (2000c:1015), antagligen från 
plundrad grav. Det ska vara av samma sort som Gustafsson påträffat på Östra begravningsplatsen 
(Visby), men notera här att Thunmark-Nylén beskriver det som ”anhänger” och inte ”Hülsen” 
(2000b:942) varpå det kan röra sig om något annat. 

Nr. GDLF 99
Okänd plats, Gotland, SHM 11966:2
Antal hängen: 1
Mått: L. 5.1 cm
Typ: B1  
sekundärhänge
Fyndomständighet: Inköp utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: Del av inköp, okänd kontext

Nr. GDLF 100
Okänd plats, Gotland, SHM 25177:C:73
Antal hängen: 2
Mått: L. 4.8 respektive 4.9 cm
Typ: B1 
sekundärhänge
Fyndomständighet: Från samling
Kommentarer: Från samling bestående av bland annat ett stort antal gotländska föremål. 
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Nr. GDLF 101
Okänd plats, Gotland, SHM 11884:5
Antal hängen: ca 25
Mått: L. ca 3.4 cm
Typ: A1b (?)
Fyndomständighet: Inköp utan närmare fynduppgifter
Kommentarer: 25 stycken från ett inköp därtill finns ytterligare 10 ”bottnar” - så sammanlagt kan 
det röra sig om 35 exemplar. Antagligen fynd från gravplundring. 

Nr. GDLF 102
Okänd plats, Gotland 
Antal hängen: 21

– a) GAM 45551 
1 hänge av Typ B1, L. 4 cm

– b) Kulturen 13807 eller 13809  
2 hängen av typ B1, L. 5 cm, sekundärhänge

– c) LUHM 13045  
 1 hänge av typ B1 L. 4.9 cm 

– d) Malmö museum 3412-13  
2 hängen av typ A (okänd undertyp, A1b?), L. 3.2 respektive 3.3 cm 

– e) Smålands museum L 2462  
 2 hängen av typ B (okänd undertyp), L. ?, sekundärhänge 

– f) Umeå museum 1227-1228 
1 helt och 1 fragmentarisk hänge av typ A1c (det intakta), L. 4.1 cm (det intakta)  
1 hängen av typ B1, L. 5 cm, sekundärhänge 

– g) AM (Ashmolean museum, Oxford) 1909.92
 6 hängen av typ B2, L. 4.8-5.1 cm 

– h) BM 1921,1101.186 och 1921,1101.188 
1 hänge av typ B1, L. 5.1 cm 
1 hänge av typ A1c, L. 4.1 cm 

– i) LVM (Latvijas Vëstures Muzejs, Riga) 5604 
2 hängen av typ B1, L. 5 cm

Kommentarer: Hängen ingående i olika museisamlingar, utan angiven fyndplats annat än Gotland. 

Nr. GDLF 103
Visby (Artilleriet 1:33), Gotland, ?
Antal hängen: 1
Mått: L. 3.9 cm 
Typ: A1b/A1c
Fyndomständighet: Funnet i 1.5 m stor och 0.7 m djup avfallsgrop under arkeologisk 
undersökning samman med bland annat 1 ringspänne (WZG typ 3a (min bedömning, utifrån foto), 
ca 950/80-1050 (Thunmark-Nylén 2000a:108)), 1 glaspärla, nitbricka, rund sten, remändesbeslag, 
bronsbleck, diverse defekta metallobjekt, bränd lera, slagg, keramikfragment, djurben
Kommentarer: Hänget är 3.9 cm långt (se Wickman-Nydolf 2003: bilaga 3) och är troligen av typ 
A1c men det har inte kunnat beläggas, så det går inte att utesluta att det skulle kunna vara tal om ett 
stort A1b hängen. Av kontexten verkar dock det först nämnda mest troligt. Utgrävningen 
undersökte ett boplatsområde i samband med nybyggnation (bensinmack). Hänget påträffades alltså 
här i vad som tolkats som en avfallsgrop (se Wickman-Nydolf 2004a:105). Dateringen av 
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ringspännet visar också på att hänget antagligen hamnat i gropen i en senfas av 
hängesanvändningen, mot slutet av 900-talet början av 1000-talet. Det ska därtill vara defekt (Ibid.). 
Det finns också fyndmaterial som antyder om att metallproduktion skett på platsen (se Gustafsson 
2013a:153). Fyndet kommer från ett område som undersöktes genom exploateringsgrävning under 
egentligen större delen av 2000-talet och har gett fynd av mängder med anläggningar av 
boplatskaraktär från bronsålder till modern tid utan några påtagliga avbrott. Den 
vikingatid/medeltida aktiviteten i området verkar ha varit tämligen omfattade och utgör bra mycket 
mer än någon enslig jordbruksgård (se vidare Pettersson, A-M. 2002, Wickman-Nydolf 2002, 2003, 
2004b, 2005, 2008, 2009, 2010, 2012a-b).   

Nr. GDLF 104a
Ire, Hellvi sn, SHM 20826
Antal hängen: 8
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Fyndomständighet: ?
Kommentarer: Under denna post finns ett fynd av 24 fragment utgörande 8 st fiskhuvudformiga 
hängen, dessa kommer därmed från utgrävningen vid Ire 1934, men det är inte klart om denna post 
representerar någon särskild grav eller om det rör sig om lösfynd under grävningen. 

Nr. GDLF 104b
Ire, Hellvi sn, SHM 20826
Antal hängen: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Fyndomständighet: ?
Kommentarer: 14 fragment av fiskhuvudformiga hängen som funnits som lösfynd under 
utgrävningen vid Ire 1934. Kommer från de grävda gravarna eller från förstörda gravar på området. 

Nr. GDLF 104c
Ire, Hellvi sn, SHM 20550 
Antal hängen: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Fyndomständighet: ?
Kommentarer: Under denna post finns ett fynd av 9 små fragment av fiskhuuvdformiga hängen, 
dess kommer därmed från utgrävningen vid Ire 1934, men det är inte klart om de kommer från 
någon specifik grav eller om det rör sig om lösfynd från utgrävningen. 

Nr. GDLF 104d
Ire, Hellvi sn, SHM 20550:161a 
Antal hängen: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Fyndomständighet: ?
Kommentarer: Det finns i rapporteringen från Ire grävningen 1934 under SHM:s 
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inventarienummer 20550 ingen grav 161 eller 161a angiven, vilket gör denna post väldigt osäker. 
Det verkar röra sig om ett fragment av ett fiskhuvudformigt hänge och det kommer därmed 
antagligen från grav på gravfältet. 

Nr. GDLF 105
Bottarve, Fröjel sn, ?
Antal hängen: ?
Mått: ?
Typ: A (okänd undertyp)
Fyndomständighet: Fragment påträffade vid utgrävning av hamnplatsen vid Bottarve i Fröjel sn
Kommentarer: Enligt Carlsson rör det sig om ”ett par delar av fiskhuvudformade hängen från 
vendeltid”(1999b:93). Det är oklart vad detta exakt innebär. Fyndplats är det förmodade 
hamnområdet i Fröjel socken. Det går dock inte med säkerhet att säga om det är fynd som kommer 
från kulturlager eller från förstörda gravplatser. De gravar som grävts på platsen (1987-1990) är 
dock av senvikingatida typ och har antagligen inget med hängena att göra men det är möjligt att 
delar av gravfältet blivit förstört. Boplatsfynd av vendeltida hängen har inte kunnat dokumenterats. 
Hängen har inte kunnat studerats och därför är det oklart vad för typ det rör sig om, det skulle i det 
här fallet exempelvis inte vara osannolikt att det rör sig om typ A1c och därmed en 
vikingatidsdatering. Men något sådant går inte att bestämma utifrån kontexten. 
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12. Katalog UGG – Gravfynd utanför Gotland 

Nr. UGG 1 
Viken, Lovö sn, Uppland, SHM 29401
Litteratur: Lamm (1973)
Antal: ca 4
Mått: L. ca 2 cm
Typ: A1a
Gravdatering: 600-700 (Lamm, 550-650)
Gravtyp: Brandgrav i rund stensättning 
Gravfynd: Ryggknappspänne, fragment av ca 4 fiskhuvudformiga hängen, beslag av brons, 
ringsölja av brons, 4 bronsfragment, Krampor(?) 25 fragment av järn, Nitar 15 hela + fragment, 
Kam, Pärlor 28, fragment av lerkärl, ben av människa, ben från får/get och hund.
Kommentarer: Hängena är enligt Lamm ca 4 st och längden omkring eller straxt över 2 cm (se 
Lamm 1973:25f). Lamm har tolkat dessa som närmast liknande VZG fig. 1012-1015 (Ibid. s.26) 
men också VZG fig. 1496 skulle kunna vara aktuell. Det innebär därmed att det är tal om typ A1a. 
Av Lamm är hängena tolkade som importer (Ibid.), men samtidigt med tanke på ryggknappspännet 
och det faktum att också grav 4 och 5 innehåller objekt som skulle kunna ses som gotländska som 
är detta osäkert, i synnerhet grav 5 är intressant i det här fallet eftersom den bara innehåller tydligt 
gotländska objekt. Grav 15 har också den en liknande struktur med de fiskhuvudformiga hängena 
och den typiska gotländska ryggknappen. Det är därför frågan om det inte är lite förenklat att tala 
om importer. Osteologisk bedömnd som möjligtvis kvinna (ingen åldersbdeömning presenterad), ca 
900 g bränt ben tillvaratogs från graven och inkluderar också hund och ben från får/get. Det är 
också intressant att det är den här graven som har flest pärlor av de som återfunnits på gravfältet 
(Ibid. s. 27) och då är ändå denna mängd ganska anspråkslös. Datering har av Lamm (1973:59, 
karta 19) föreslagits till Nermans period VII:1-2, det ger dock en något tidigt betoning så dateringen 
bör snarare sättas till perioden 600-700. Gravfynd från arkeologisk undersökning 1958-1966 under 
ledning av G. Arwidsson. 

Nr. UGG 2
Smukumi, Grobina, Lettland, grav 16
Litteratur: Nerman (1958a), Nerman (1969a), Carlsson, A. (1983)
Antal: 1 (frag.)
Mått:  > 2 cm
Typ: A1a (variant)
Gravdatering: 600-700
Gravtyp: Brandgrav, ca 45 cm under torv, oregelbundet brandlager 1.2 x 0.9 x 0.25-30 m, ingen 
påtaglig stenkonstruktion
Gravfynd: 1 fiskhuvudformigt hänge, 9 fragment av 1 bronsbrakteat (E ?), 3 fragment av 1 
bronsarmring, 9 bronsstavsfragment, 2 järnstavsfragment, 2 små bronsspiraler, 1 fragmentarisk 
järnnål, ca 28 pärlor (varav ca 24 glas och ca 4 brons, alla fragmentariska och smälta), 
kamfragment, 5 keramikskärvor, brända ben  
Kommentarer:  Brandgrav från ”die gotländische flachgräberfeld” i Grobina. Samtliga objekt av 
påtagligt gotländsk karaktär. Det fiskhvuudformiga hänget är av en något avvikande variant med 
linjeornamentik vid mynningen, ett upphägningshål, men med själva hylsan dekorerade med 
korslagda linjeornament (liknande VZG fig. 1013), hänget är fragmentariskt men har ursprungligen 
varit någon enstaka mm längre än 2 cm, så ca 22-24 mm. Någon liknande typ har i materialet i 
övrigt bara kunnat beläggas till ett fåtal hängen ingående i en större krage i en grav från Björkome, 
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Väskinde sn (se GG 118). Dateringen för den graven är till perioden 600-700 och något liknande är 
tänkbart för den här gravläggningen, föremålsuppsättningen i graven är liknande den från gravfältet 
vid Fjäle Ala sn (se GG 129-135) och antyder om en datering till början eller mitten av 600-talet. 
Anders Carlsson har föreslagit en datering till ca 650-750 för Grobina fynden(se Carlsson, A. 
1983:39). Ritning och profil i Nerman (1958a:25). Arkeologisk utgrävning under ledning av B. 
Nerman 1929-30 

Nr. UGG 3
Smukumi, Grobina, Lettland, grav 41
Litteratur: Nerman (1958a), Nerman (1969a), Carlsson, A. (1983)
Antal: 1 (frag.)
Mått:  3.1 cm (frag.)
Typ: A1b 
Gravdatering: 650-750
Gravtyp: Brandgrav, brandlager ovalt 0.75 x 0.5 x 0.2 m
Gravfynd: 1 fragmentariskt fiskhuvudformigt hänge, 1 bronsögla i två delar, del av prydnadskedja, 
bronsfragment, fragmentariska bronsbleck, 1 bronsspiral, ca 16 pärlor (glas, mosaik (?)), brända 
ben, kol
Kommentarer: Hänget är av typ A1b (liknande VZG fig. 1497), däremot har det ingen 
punktcirkelornamentik. Storlek kan ursprungligen ha varit någonstans mellan 33 och 35 mm. 
Hänget återfinns på ”det gotländska brandgravfältet” vid Grobina. Anläggningen är något skadad 
och innehåller enligt Nerman (1958a:34) begränsat med ben och kol, vad som åsyftas med detta är 
desto svårare att redogöra för. Väldigt begränsat material för datering vilket gör att det knappast kan 
bli tal om något avvikande från den datering som föreslagits av Carlsson (1983:39) till ca 650-750 
för Grobin-bosättningen. Att det här hänget är något större innebär möjligen att det kan placeras 
med större emfas på 700-talet. Arkeologisk utgrävning under ledning av B. Nerman 1929-30 

Nr. UGG 4
Smukumi, Grobina, Lettland, grav 48
Litteratur: Nerman (1919, 1958a),  Carlsson, A. (1983)
Antal: 1 (frag.)
Mått:  ?
Typ: A1a
Gravdatering: 650-750
Gravtyp: Brandgrav, ovalt brandlager under flat mark, ca 0.7 x 0.5 x 0.12 m
Gravfynd: fragment av 1 fiskhuvudformigt hänge, 1 bronsfragment (bältessölja ?), fragment av 
prydnadskedja, bronsfragment, ca 6 glaspärlor, 2 kamfragment, brända ben, kol
Kommentarer: Materialet är så pass fragmentariskt och begränsat att något egentligt uttalande inte 
går att göra. Det fiskhuvudformiga hänget utgörs av ett litet fragment som knappt går att utröna att 
det egentligen är tal om ett hänge (men enligt Nerman liknande Nerman 1919:GG 113 eller 114 – se 
i illustration i Nerman 1919). Anläggningen liknande övriga på gravfältet, enligt Nerman med 
begränsat med ben (1958a:38). Datering således väldigt svår att göra annat än den datering kring 
650-750 som Anders Carlsson föreslagit (1983:39). Arkeologisk utgrävning under ledning av B. 
Nerman 1929-30 

Nr. UGG 5
Priediens ”Pastorat”, Grobina, Lettland, Hügel 26
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Litteratur: Nerman (1932, 1958a, 1969a), Sturms (1948), Carlsson, A. (1983), Petrenko (1991), 
Lamm (1991), Lindkvist (1941), Nylén & Lamm (1988), Gunnarsson (2012) 
Antal: 1 (frag.)
Mått:  ?
Typ: A1a (?)
Gravdatering: 650-750
Gravtyp: Hög ca 5.95-6.2 m i diam., ca 0.3 m hög, i centrum av anläggningen ett brandlager ca 1.3 
x 0.7 x 0.3-0.6 m
Gravfynd: fragment av bältessölja, fragment av 1 fiskhuvudformigt hänge, 1 spiralring av brons, 
bronsfragment, knivslidebeslag av järn, ca 33 pärlor (varav 25 glas och 8 mosaik (?)), 1 
fragmentarisk sländtrissa, fragment av 2 kammar, 6 keramikskrävor, brända ben  
Kommentarer: Fragment av 1 fiskhuvudformigt hänge (enligt Nerman 1919:GG 113) som 
antagligen med tanke på hur pass litet fragment är, är av den minsta typen, så antagligen under eller 
omkring 20 mm, det vill säga tillhörande typ A1a. Anläggningen ligger på det gravfält som Nerman 
benämner ”Das grosse hügelgräberfeld” och av honom tolkades som en del av en skandinavisk 
krigargarnisons begravningsplats (se Nerman 1932, 1958a:175ff, 199f). Senare utgrävningar har 
kommt att komplicera Nermans tolkning något då gravfältets omfattning kan vara så stort som 2000 
gravanläggningar varav de flesta inte synliga ovan mark och omfattande ett mer komplext etniskt 
mönster (se Petrenko 1991:1f, se också Gunnarsson 2012:10f). En hel del av gravarna är också av 
uppenbar ”gotländsk”-karaktär och därmed liknande de från flatmarksgravfältet i Grobin (det här 
kan ses i flera av högarna som Nerman grävde, därtill gjordes fynd av E-brakteater i en hög av 
Sturms under en senare utgrävning (se Sturms 1948:207), samt den bildsten som återfanns vid 
utgrävningar i slutet av 1980-talet, daterad till ca 500-700 (se Petrenko 1991 (s. 7 med referens till 
Lindkvist 1941 och Nylén & Lamm 1988), se också Lamm 1991). Att benämna anläggningarna 
som högar är kanske också i en del fall att ta till, konstruktioner tycks inte heller vara särdeles 
avvikande från den gotländska praktiken. Viss frågan kan också ställas kring omfattningen av 
utgrävningen, planritningar antyder lite om att man bara upprättat en gång in mot mitten av 
anläggning, således bara grävt de centrala delarna av konstruktionerna vilket kan ha en kraftigt 
inverka på resultatet av utgrävningen. I denna anläggning menar Nerman på att man påträffade 
rikligt med ben (1958a:78) vilket med tanke på fynden av två olika kammar kan vara en indikation 
på att det här är en dubbelgrav. Det begränsade fyndmaterialet gör att dateringen är mycket svår, 
däremot är Anders Carlssons föreslagna period 650-750 (1983:39) att betrakta som adekvat.     
Arkeologisk utgrävning under ledning av B. Nerman 1929-30 

Nr. UGG 6
Porãni, Grobina, Lettland, Hügel 5  
Litteratur: Nerman (1958a), Carlsson, A. (1983)
Antal: 1 (frag.)
Mått:  L. ca 2.5 cm (frag.)
Typ: A1a (?)
Gravdatering: 650-750
Gravtyp: Hög ca 5.7 m i diam., 0.4 m högt, brandlager centralt i anläggningen 1.5 x 1.1 x 0.5 m
Gravfynd: 1 fragmentariskt fiskhuvudformigt hänge, fragment av bronskedja, fragment av armring 
i brons, 1 bronsring, 3 bronsnitar, 1 järnfragment, ca 59 pärlor (9 glas resten mosaik (?)), 1 
fragmentariskt sländtrissa, kamfragment, brända ben, kol
Kommentarer: Hänget liknande VZG fig. 1496 (Nerman 1919:GG 115), så då till typ A1a. Annars 
anläggning som liknar de andra från Grobin-området med ganska begränsat material, även om 
pärluppsättningen är större här. Inget att gå på som skulle förslå någon avvikelse från Anders 
Carlssons datering av de gotländska Grobingravarna till ca 650-750 (se Carlsson, A. 1983:39), 
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möjligen här med en betoning på 600-talet. Notera här att UGG 6 och UGG 7 kommer från ett annat 
gravfält än UGG 5 som i sin tur kommer från ett annat gravfält än UGG 2-4, det rör sig alltså om 3 
olika gravfält i Grobin-området med fynd av fiskhuvudformiga hängen. Arkeologisk undersökning 
under ledning av B. Nerman 1929-1930. 

Nr. UGG 7
Porãni, Grobina, Lettland, Hügel 6  
Litteratur: Nerman (1958a), Carlsson, A. (1983)
Antal: 1 (frag.)
Mått:  L. < 2 cm
Typ: A1a
Gravdatering: 650-750
Gravtyp: Hög, ca 7.5 m i diam., 0.6 m hög, brandgrop centralt i anläggningen ca 1.05 x 0.85 x 
0.25-40 m
Gravfynd: 1 fragmentariskt fiskhuvudformigt hänge, 8 pärlor (3 glas, 5 mosaik (?)), kamfragment, 
ca 75 keramikskärvor  
Kommentarer: Hänget är av den minsta typen och liknande VZG fig. 1012. Fyndmaterialet är 
ganska skralt och svårt att ge någon bedömning av. Dateringen avviker dock troligen inte från 
Carlssons förslag om ca 650-750 (se Carlsson, A. 1983:39), däremot möjligt att den här 
gravläggningen är i den tidigare delen av perioden. Arkeologisk utgrävning under ledning av B. 
Nerman 1929-30.  

Nr. UGG 8 
Högen, Edsberg sn, Närke, SHM 21783:17A
Litteratur: Lamm (1973)
Antal: -
Mått: -
Typ: -
Gravdatering: -
Gravtyp: Brandgrav i stensättning/röse
Gravfynd: -
Kommentarer: Enligt Lamm (1973:27) ska den här gravläggningen innehålla fiskhuvudformiga 
hängen, genomgång av fyndpostens inventariebilaga ger dock inget som helst stöd för Lamms 
uppgift. Det är därmed något oklart om Lamm misstagit sig eller refererar till fel gravläggning. 
Fyndet noteras således här, men tas inte med i diskussionen då det inte går att belägga posten. 

Nr. UGG 9
Stora Dalby, Adelsö sn, Uppland, SHM 15729
Litteratur: Rydh (1917, 1936)
Antal: 1
Mått: L. ca 2.5 cm 
Typ: A1a (variant)
Gravdatering: 600-700 
Gravtyp: Brandgrav i stensättning. Stensättningen ca 3.1 m i diam., ca 0.2 m hög, kantkejda av 
mindre stenar och fyllning av jord, grus och mindre stenar. Brandlagret ca 1.2 m i diam., ca 20 cm 
djupt
Gravfynd: Fragment av lerkärl, 1 hjulformat spänne i brons med järnnål (jfr. VZG fig. 906), 1 runt 

306



bronshänge, 1 fiskhuvudformigt hänge, 2 järnfragment, 3 hela och 4 fragmentariska järnnitar, 8 
kamfragment, brända ben
Kommentarer: Grav 5 på gravfältet vid Stora Dalby (Raä Adelsö 57:1) på nordöstra sidan av 
Adelsö (se Rydh 1936:10 och 39ff). Graven delvis förstörd av grustag, vilket föranledde 
utgrävningen (se Rydh 1917:93f, 1936:43). Brandlagret har delvis gått förlorat i grustaget vilket gör 
att delar av gravmaterialet antagligen inte hittats. Det återfunna gravmaterialet har en gotländsk 
karaktär med det fiskhuvudformiga hänget och det runda bronsspännet (jfr. Rydh 1917:93f, 
1936:44). Spännet är liknande VZG fig. 906 och av Nerman placerat till period VII:2, det vill säga 
den första delen av 600-talet. Det fiskhuvudformiga hänget är fragmentarisk men inte längre än ca 
2.5 cm och även om avbildningen i Rydh (1936: fig. 88c) har endast 2 omgångar av 
parallellinjeornamentik så bör hänget ses som tillhörande typ A1a. Materialet i övrigt från de 9 
gravar som publicerats av Hanna Rydh (Ibid. s.39ff) är sparsamt och ger inget större underlag för 
datering, gravarna har placerats till framförallt folkvandringstid av Rydh (Ibid. s. 177) men också 
under devisen ”folkvandringstid eller vikingatid” (Ibid.). Grav 5 däremot har Rydh med rätta 
placerat till 600-talet (1917:93f, 1936:160 och 177), datering således till perioden 600-700 med en 
betoning på den äldre delen av perioden. Arkeologisk utgrävning under ledning av H. Rydh 1917.

Nr. UGG 10 
Stakulla (Mälby), Adelsö sn, Uppland, SHM 16575
Litteratur: Rydh (1936)
Antal: 1
Mått: L. ca 4.65 cm
Typ: ?
Gravdatering: ?
Gravtyp: Brandgrav i röse. Oval stensättning ca 6.5 m i diam., kantkedjan bestående av rejäla 
stenar, höjden mellan ca 0.4 till ca 1 m. Brandlager centralt i anläggningen
Gravfynd: 1 fiskhuvudformigt hänge, 1 järnkniv (recent?), 2 järnbleck, 1 järnfragment, 1 järnspik, 
2 skifferbrynen, brända ben, obrända ben 
Kommentarer: Grav 3 på det mindre gravfältet (knappt så det går att tala om gravfält (se plan i 
Rydh 1936: fig. 377) vid Stakulla (Raä Adelsö 8:1) på sydöstra av Adelsö. Anläggningen är precis 
som grav 1 på gravfältet uppbyggda av rejäla stenar (upp till ca 120 x 150 cm) (se fotografi i Ibid. 
fig. 379). Det ska också ha använts som ”sopbacke” med fynd av keramik från medeltid till nyare 
tid (Ibid. s. 146). Det fiskhuvudformiga hänget är deformerat, så pass att det inte fullt ut går att säga 
att det verkligen är ett fiskhuvudformigt hänge. Objekt verkar sakna så väl ornamentik som 
upphängningshål. Därtill är längden anmärkningsvärd då knappt något av de gotländska hängena är 
så pass stora som det här hänget. Däremot har objektet en tydlig mynning (gap) som gör att den 
mest troliga tolkningen ändå är att det rör sig om ett fiskhuvudformigt hänge. Men ett minst sagt 
speciellt sådant. Graven har daterats av Rydh (med referens till Nerman 1919:67ff ) till 
”upphällningen av folkvandringstiden” (Ibid. s. 160). Det är en datering som får sägas vara högst 
osannolik och om endast ett deformerat och så kraftigt avvikande fiskhuvudformigt hänge kan 
utgöra grunden för en gravdatering är tveksamt. Järnkniven liknar mest en hyggligt modern rakkniv, 
något som också Rydh anmärker på (Ibid. s. 146). En datering av hänget borde enligt det gotländska 
materialet vittna om en datering ca 800-1000, men med tanke på att inget annat material finns att gå 
på (avstånd mellan de 3 utgrävda gravarna vid Stakulla är så stor att ingen sådan jämförelse heller 
är tillförlitlig, materialet från de andra två gravarna är därtill sparsamt (se Ibid. s. 143)) och att 
hänget är så pass avvikande så avstås datering för den här graven. Arkeologisk utgrävning under 
ledning av H. Rydh 1920.           
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Nr. UGG 11 
Lunda, Lovö sn, Uppland, SHM 32300
Litteratur: Petré (1984a)
Antal: 1
Mått: L. ? (frag.)
Typ: ? (A1a?)
Gravdatering: 600-700
Gravtyp: Brandgrav i oval stensättning ca 4.5 m i diam., ca 0.25 m hög. Brandlagret ca 1 x 1.2 m 
stort och 0.25 m tjockt. 
Gravfynd: 1 fragment av fiskhuvudformigt hänge, 3 bronsbeslag med små nitar, järnfragment med 
bronsringar (pincett ?), järnnål, nitbricka, 10 kamfragment, keramikskärvor, 692 g brända ben
Kommentarer: Fyndet består av den övre delen av ett fiskhuvudformigt hänge, med 
linjeornamentiken och gapet synligt, fragment mäter ca 1 cm och har antagligen från början utgjorts 
av en typ liknande VZG fig. 1012 eller 1496, det vill säga av typ A1a med största sannolikhet. Petré 
är väldigt oklar på vad det är han hittat och tolkar fyndet enligt följande; ”Funktionen är okänd men 
möjligt är att holken suttit som skonning till någon av skeddonsattiraljerna som finns i denna grav” 
(Ibid. s. 51). Graven daterar Petré till vendeltiden (Ibid. s. 47), vilket bör vara alldeles korrekt, 
antagligen 600-tal. Men det ska också påpekas att underlaget är något för begränsat för att kunna ge 
en säker datering. Fyndet är gjort på gravfältet Raä Lovö 27, som ligger på den sydvästra sidan av 
ön, således på motsatt sida om Lovö gentemot UGG 1. Omkring 160 anläggningar undersöktes på 
gravfältet och dateras i första hand till perioden 400-800 och är omfattande publicerat och 
analyserat av Petré (1982, 1984a-c). Osteologisk analys kunde endast bestämma 83 g av det totala 
benmaterialet som uppgick till 692 g. Av dessa utgjorde 80 g människoben tillhörande en individ av 
obestämt kön som var mer än 50 år vid dödstillfället. Däremot gick det i de resterande bedömda 
materialet att finna så väl hund som får/get och fågel (se Petré 1984a:97f). Därmed troligt att det 
fiskhuvudformiga hänget här givits åt en äldre individ. Arkeologisk undersökning under ledning av 
B. Petré 1971-1978.  

Nr. UGG 12
Barrington, Cambridgeshire, Storbritannien 
Litteratur: Arrhenius (1962), Leeds (1945), Tabor (2011) 
Antal: ?
Mått: ?
Typ:  ?
Gravdatering: ?
Gravtyp: ?
Gravfynd:  ?
Kommentarer: Ett objekt liknande det fiskhuvudformiga hänget ska ha återfunnits i en grav från 
Barrington, Cambridgeshire enligt Arrhenius (1962:78 med referens till E. T. Leeds, 1945. The 
Distribution of the Angles and Saxons Archaeologically Considered, Oxford - sid. 16 not 1.). Vad 
det rör sig om har inte kunnat kontrollerats i detta fall, då Leeds verk inte varit tillgängligt. 
Gravplatsen är från ca 400-700 (Taber 2011:3) så tidsmässigt och med tanke på att det förekommer 
en del spridning utanför Gotland av A1a-typen gör det inte osannolikt att det skulle kunna röra sig 
om ett fiskhuvudformigt hänge. I fyndet ska också ingå det som Arrhenius kallar ”rombiskt hänge” 
- vilket avbildas på hennes fig. 14 (1962) och ser ut att föreställa vad som i det gotländska 
materialet kallas tungformigt hänge av en tidig typ. Således en mycket intressant anläggning att 
återkomma till vid annat tillfälle. 

308



13. Katalog UGLF – Depå och lösfynd utanför Gotland 

Nr. UGLF1   
Björkö (svarta jorden), Adelsö sn, Uppland, SHM 5208:190
Antal: 2 
Mått: ?
Typ: A1b (?)
Kommentarer: Återfunna under 1871-73 års arkeologiska utgrävningar av svarta jorden, Birka. 
Anfrätta och deformerade (se SHM 5208:190). Typen är antagligen A1b. 

Nr. UGLF 2 
Berga, Åker sn, Södermanland, SHM 13430
Antal: 1 (frag.)
Mått: ?
Typ: A1a (antagligen VZG fig. 1012)
kommentarer: Inga uppgifter om varifrån föremålet kommer, men det rör sig precis som Lamm 
(1973:26) påpekat om ett fiskhuvudformigt hänge. Hänget är av typ A1a och närmast jämförbart 
med VZG fig. 1012. Storleken går inte att uppskatta utifrån fotografi men är antagligen inte 
speciellt stor med tanke på att fragmentet motsvarande lite mer än hälften av ett hänge är ungefär 
lika stor som ett kamfragment och en glaspärla, vilket gör att man antagligen kan vara rätt säker på 
att hänget inte varit större än 2 cm. Därmed troligen från 600-tals grav, men utan kontext går något 
sådant inte att säkerställa.  

Nr. UGLF3   
Kv. Professorn 1, Sigtuna sn, Uppland, fnr. 10251
Antal: 1
Mått: ?
Typ: B (okänd undertyp)
Kommentarer: Funnet under arkeologiska undersökningar av kvarteret professorn i Sigtuna. 
Uppgifter från Thunmark-Nylén (2006a:201)

Nr. UGLF4   
Amt Maribo, Vejle sn, Danmark, DNM C 29439
Antal: 1
Mått: ?
Typ: B (okänd undertyp)
Kommentarer: Lösfynd som påträffats på gårdsplats i Danmark. Uppgifter från Thunmark-Nylén 
(2006a:201)

Nr. UGLF5  
Ivande, Kudiga, Lettland, L. M. 688
Antal: 1
Mått: L. ca 4.3cm (frag.)
Typ: B1
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Kommentarer: Något deformerat hänge vilket ger den lite för korta längden. Förgyllt och med 
silverbeläggning av typ B1. Fyndet verkar ha gjorts i anslutning till det historiskt betydande 
området kring herrgården vid Ivande i Kudiga (Goldingen (på tyska)) i det gamla Kurland-området. 
Numera i Lettlands nationalmuseums samlingar. Uppgifter från Nerman (1929:151ff, fig. 167)  

Nr. UGLF 6
Uppåkra, Uppåkra sn, Skåne, U5761, U6887, U7178, U10929
Antal: ca 4
Mått: L. ca 2 cm
Typ: A1a (variant)
Kommentarer: Fynden kommer från metalldetektor undersökningar vid Uppåkra (se Hårdh 2010). 
Det rör sig om fyra hängen varav tre är fragmentariska och det fjärde intakt. Detta hänge är av typ 
A1a och ca 2 cm långt med korslagd linjeornamentik liknande VZG fig. 1013. Hängena har av 
Hårdh (2010:260) daterats till vikingatiden, vilket dock med största sannolikhet är felaktigt, det rör 
sig snarare här om tidig vendeltid. Det är troligt att det rör sig om ett förstört gravfält (jfr. resultat 
vid metalldetektor undersökningar på Gotland (Östergren 2004a)). Avbildning finns i Hårdh (2010: 
fig. 4). 
     

Nr. UGLF 7
Bornholm, Danmark 
Antal:  2 (?)
Mått: L. ca 2 cm (?)
Typ: A1a (?)
Kommentarer: Enligt Hårdh (2010:260) har liknande fynd av samma storlek som UGLF 6 gjorts 
på Bornholm. Hon refererar dock till en opublicerad uppsats (Aarsleff, Esben, 2005. Detektorfund – 
mangler og muligheder. Et metodisk studie af vikingetidens detektorfund på Bornholm, 
Köpenhamns Universitet) som inte har kunnat erhållas och därmed har fyndet inte kunnat bekräftas. 
 

Nr. UGLF 8
Alvastra, Västra Tollstad sn, Östergötland, Raä Västra Tollstad 229
Antal: 1
Mått: L. ca 2 cm
Typ: A1a (variant)
Kommentarer: Variant av typ A1a med kort och smal mynning. Hänget är stark korroderat och 
någon ornamentik kan inte utskiljas. Hänget påträffades under metalldetektorundersökningar vid 
den så kallade Sverkersgården i anslutning till Alvastra kloster intill Vättern och Omberget i 
Östergötland. Hänget är påträffat tillsammans med ett likarmatspänne av tidig vendeltida typ, 
daterat till ca 570 (se Rundkvist 2010:104 och 127ff). I området har det påträffats lämningar av en 
boplats med metallproduktionsaktiviteter från vendeltiden (se Ibid., Rundkvist 2007:280, Raä 
Västra Tollstad 229). Fyndet är antagligen från förstört gravfält. Avbildning i Rundkvist (2010:104 
fig. 9:35). 
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Appendix A: Referensgravar 375-1200 e. Kr.

Materialet utgörs av 711 gravar från arkeologiska utgrävningar. Dessa är här inte systematiskt 
behandlade (undantaget de poster som ingår i katalog GG och från Melander 2013) och är ämnade 
som referensmaterial. De 711 gravarna utgörs av gravar med pärlfynd (det ska här påpekas att under 
perioden 900-1200 så förekommer pärlor också i mansgravar) samt gravar som genom föremålen 
kan betecknas som kvinnogravar, inkluderade är också gravar i WZG som osteologiskt bedömts 
som kvinnogravar. Materialet är sammanställt ifrån Thunmark-Nylén (2000a-b), Rundkvist (2003a), 
Nerman (1975), Carlsson, D. (1999a, 2009), Widerström (2006), Widerström & Carlsson (2008), 
Nydolf & Wickman-Nydolf (1997), Lindquist (1989) och Andreeff (2012). 
   Gravarna kan dateras från ca 375-1200. Huvudsakligt fokus ligger vid vendel- och vikingatid. 
Alla dateringar som kommer från icke systematisk behandlade poster ska betraktas som 
hypotetiska, men bör betraktas som övergripande tillförlitliga. Materialet från Barshalder är 
behandlat av Rundkvist (2003a) och ska betraktas som tillförlitlig. Det är också endast från 
Barshalder som material från folkvandringstiden inkluderats. Dateringar under benämningen VZG 
är från Nermans fördelningar och är samtliga osäkra (se Kap. 3.1). Dateringar under benämningen 
WZG är gjorda utifrån gravföremål enligt Thunmark-Nyléns typologiska indelning (1995-2006). 
Materialet från Bottarve, Fröjel sn (se Carlsson, D. 1999a), har här används för att ge ett bättre 
statistiskt underlag för perioden 1100-1200, enligt devisen att gravar utan daterbart fyndmaterial 
daterats till efter 1100, detta är ett hypotetiskt antagande. Gravarna kommer med största sannolikhet 
från en tidig kyrkogård och torde alla kunna dateras ca 1050-1150. Men fördelningen mellan 
perioderna 1000-1100 och 1100-1200 som görs här kan inte sägas vara fullt ut tillförlitlig. Övrigt 
material daterat utifrån fyndmaterialet eller angiven källa.  

Period Antal gravar
375-550 18
550-600 31
600-700 87
700-800 47
800-900 54
900-1000 136
1000-1100 196
1100-1200 45
Oklar datering 95

Visnar ängar, Alskog sn, (inte fördelad), 2 anläggningar, datering katalog GG. 
Trullhalsar, Anga sn, (SHM 8555, 15540, 15796), 19 anläggningar, datering VZG, WZG samt 
katalog GG
Isums, Atlingbo sn, (SHM 22755), 1 anläggning, datering WZG
Laxare Boge sn, (GF C 10038: grav 4, 12, 14-16), 5 anläggningar, datering WZG, Katalog GG 
Gute, Bäl sn, (SHM 23068:2, 23161:6), 2 anläggningar, datering WZG
Gudings slott, Eke sn, (SHM 33024 – 2/87, 1/88, 3/88), 3 anläggningar, datering WZG
Hägelsarve, Ekeby sn, (SHM 26098 – 1/55, 1/56, 3A-B/56), 4 anläggningar, datering WZG
Mangsarve, Ekeby sn, (SHM 22619 – 1-9 samt 12), 10 anläggningar, datering VZG, WZG samt 
katalog GG
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Medebys, Ekeby sn, (GF C 10032 – 2), 1 anläggning, datering WZG
Bopparve, Eksta sn, (SHM 23106:2), 1 anläggning, datering IGG
Hägur, Eksta sn, (inte fördelad – grav 1, 2:2-4, 3), 5 anläggningar, datering WZG
Kvie, Eksta sn, (SHM 19888, 21857, 25576), 3 anläggningar, datering WZG
Norderhamn, Eksta sn (Stora Karlsö), (SHM 19854), 2 anläggningar, datering WZG
Endrebacke och Kvie, Endre sn, (SHM 11742:1, 14574:8, 24277:1-2), 4 anläggningar, datering 
VZG
Valve, Eskelhem sn, (SHM 16253, 16336), 2 anläggningar, datering WZG, Melander (2013)  
Västringe, Etelhem sn, (SHM 6848:21-22, 24, 26, B26:7), 5 anläggnignar, datering WZG, VZG
Grodde, Fleringe sn, (inte fördelad, Grav 15 och 18), 2 anläggningar, datering WZG
Utoje, Fleringe sn, (inte fördelad), 1 anläggning, datering katalog GG
Sojdungs, Fole sn, (SHM 25113:1), 1 anläggning, datering WZG 
Bottarve, Fröjel sn, (se Carlsson, D. 1999), 31 anläggningar, datering av Carlsson (1999a:18f) till 
1000-1100, reviderad här till ca 1050-1150 (8 anläggningar 1000-1100, 23 anläggningar 1100-1200)
Mulde, Fröjel sn, (?), 2 anläggningar, datering till 600-700 (Lindquist 1989:241f, 2004b)
Puser, Fröjel sn, (GF C 10186: 2D), 1 anläggning, datering Melander (2013)
Stenstugu, Fröjel sn, (inte fördelad), 1(+?) anläggning, datering utifrån fyndmaterialet, samt 14C-
resultat (se vidare Andreeff 2012, Andreeff & Bakunic Fridén 2014, Franzén 2013b)
Vinor, Fårö sn, (SHM 22459:1-2, samt   grav 1-2 (1994, ej fördelade)), 4 anläggningar, datering 
WZG
Gartarve, Gammelgarn sn, (GF C 9178: grav 1-2), 2 anläggningar, datering WZG, Melander (2013)
Änge, Gammelgarn sn, (SHM 30998 – 1/59), 1 anläggning, datering katalog GG
Barshalder, Grötlingbo sn, (SHM 7581:2-3 och 14, 7678:35, 10939: 4, 9, 11-14, 22, 29, 35, 48, 
16598:b, 19055:0, 11, 13, 19535:a, 19535:c, 19766:11, 13, 36, 43, 21242:11, 21540:16, 17, 21, 24, 
21880, 27296:1, 2a, 3, 5-8, 27739: 1-6, 8-9, 27778:1, 4, 7-9, 13, 13:1-2, 27779: 2, 5-6, 28043:1a, 
2b, 32181:1A, 7-8, 9S, 13, 19, 27C, 27E, 29, 32183, 32184:1/71, 32623:1-2, 4, 6, 8, 24a, 40-41, GF 
C 10177: grav 1-2, GF C 8654: grav 2-4, 7-9 samt 13-14, GF C 9883: grav 2, ej fördelade: 1/57, 1b/
57, 2a/60, 3/60, 1/61, 3a/61, 13-15/61, 24-29/61, 31/61), 110 anläggningar, datering Rundkvist 
(2003a) samt katalog GG
Sallmunds, Grötlingbo sn, (SHM 13436C:3), 1 anläggning, datering WZG
Havor, Hablingbo sn, (SHM 7582:14, 18A, 21A, 22A, 35, 44, 7785:74, 77, 79, 81, 92, 8064:115, 
117-119,122-123, 126-127,  128A-B, 132, 147-148, 150A, 158A2, 191-192, 201-202, 237), 29 
anläggningar, datering WZG, VZG, katalog GG, samt Melander (2013)
Broa, Halla sn, (SHM 11106:1, 6-7, 15600:3, 15601:2, 19326:1a-b, 2a-b, 4, 19599, 19734:21-24, 
25a-b, 27-30, 19853:4-5, 9, 20517:1-3, 5, 7a-b, 9, 12a-b, 22a-c, 23, 25, 29:1, 35a-b, 22476:7, ej 
fördelade Anl. 32, 92 -1980/81), 37 anläggningar, datering WZG, VZG, katalog GG samt IGG
Bjärs, Hejnum sn, (SHM 8062:10a, 13-14, 28, 30, 8589:67, 69-71, 73, 80-82, 8767:83-85, 103, 
106b, 109, 115, 120, 10298:144, 150), 24 anläggningar, datering WZG, VZG, katalog GG, samt 
Melander (2013)
Ire, Hellvi sn, (SHM 20550: 99, 112, 130, 133, 138, 145-146, 157, 159-160, 166-167, 170, 178, 
180a-c, 186a, 186, 20826:35, 59, 265, 280d, 291, 307, 328-329, 335-336, 338, 344-346, 348, 350, 
352, 356, 359-360, 362, 365, 368, 370, 374, 375, 380, 22917:183A, 215, 232, 242B, 23140: 230A, 
488B1-2,  GF C  8653: grav 133, 154,  9285: grav 199, 206, 220, 226, 240, 242A, 502, 502A, 503, 
505, 9322: grav 173B, 174A, 182A, 183C, 196:1-2, 216, 218:1-2 och 5, 218A, 222C, 224, 227, 
230B, 487, 488B, 493, 495, 497-498, 504, 10221: grav 174C-E, 218A, 237, 237A, 239, 478, 479A, 
482, 494, 501, 534, GF C 10222: grav 156, 475, 479B), 102 anläggningar, datering, VZG, WZG 
katalog GG, samt Melander (2013)
Asarve, Hemse sn, (SHM 8859:6), 1 anläggning, datering WZG
Hemse Annexhemman, Hemse sn, (SHM 32458:1), 1 anläggning, datering WZG
Skällhorns, Källunge sn, (SHM 16909:3A), datering VZG
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Lau backar, Lau sn, (Grav 1-2/ 1994), 2 anläggningar, datering Nydolf & Wickman-Nydolf (1997)
Lilla Bjärges, Lau sn, (SHM 18703:28), 1 anläggning, datering VZG
Linde annex, Linde sn, (Anl. 3, Bensamling 3-8), 1-7 anläggningar, datering Katalog GG
Bjärs, Lärbro sn, (SHM 6144:1a och 18), 2 anläggningar, datering VZG, Katalog GG
Lekarehed, Lärbro sn, (SHM 25175:16A-D, 17A-B, 18A, 18C), 8 anläggningar, datering WZG
Butrajvs, Norrlanda sn, ((SHM 8554:2a, 5a), 2 anläggningar, datering WZG
Smiss, När sn, (GF C 9521: grav 2-3, 5, SHM 23489:1b), 4 anläggningar, datering WZG, Melander 
(2013)
Slite torg, Othem sn, (SHM 15723:III, VI-VII, 20461:1, 23248:20, 23, 23896:2A-B, 3B), 9 
anläggningar, datering WZG, Melander (2013)
Vikhagen, Boge sn, (Vikhagen 3: individ 2), datering reviderad från 900-tal (Wideström 2006-rap 8) 
till 1000-1100 p. g. a. pärlmaterialet. 
Österby, Othem sn, (Anl. 1, 2, 2A, 3:2-3:4, 3:6, 6-8), datering Carlsson, D. (2009 rap. 4)
Alva myr, Rone sn, (SHM 20224), datering VZG
Runne, Sanda sn, (SHM 27300:1-2, 4A-B, 5, 7-8, 12-17), 13 anläggningar, datering genom 
föremålsfynd (vendeltid), WZG, Katalog GG
Sandgårde, Sanda sn, (SHM 22005:3, 6), 2 anläggningar, datering VZG
St. Hallvards, Silte sn, (SHM 22087:4, 9, 22353:10, 22939:16, 18), 5 anläggningar, datering WZG
Gervide, Sjonhem sn, (SHM 5159a), 1 anläggning, datering VZG
Kruse, Sproge sn, (SHM 19504), 1 anläggning, datering WZG
Lilla Bjärs, Stenkyrka sn, (SHM 15227:2a-d, 3a-d, 7a-c, 9, 15645:9a-b, 10, 11a-b, 14), 8 
anläggningar, datering WZG, VZG, Katalog GG
Mos, Stenkyrka sn, (SHM 18946:1, 25455:6, 15, 18), 4 anläggningar, datering WZG
Kylver, Stånga sn, (SHM 13436A: 5, 11, 14), 3 anläggningar, datering VZG
Kyrkogården, Stånga sn, (SHM 13436B:3-4), 2 anläggningar, datering WZG
Hallbjäns, Sundre sn, (SHM 32403), 1 anläggning, datering katalog GG
Trädgårds, Tingstäde sn, (GF C 9180), 1 anläggning, datering VZG
Gnisvärd, Tofta sn, (utgrävning 1986, inte fördelad), 1 anläggning, datering katalog GG
Krokstäde, Tofta sn, (SHM 23445:4, 24101:3A-B, 4), 2 anläggningar, datering WZG, Katalog GG
Rangvalds, Tofta sn, (SHM 32373:2, 32396:1), 2 anläggningar, datering WZG
Tjängdarve, Träkumla sn, (SHM 26351, 32455, 32456:1-3), 5 anläggningar, datering WZG
Bjärge, Vallstena sn, (Grav 40A-B, 104, 112, 140, utgrävning 1992), 4 anläggningar, datering WZG
Uppgarde, Vallstena sn, (SHM 32397:1A, 1C, 2, 4A-B, 5, 7 alla 1963 samt 1B, 4 från 1964), 9 
anläggningar, datering VZG
Gustavsvik, Visby sn, (SHM 10950A: 5, 12, 14, 16, 21-22, 25, 27, 32), 9 anläggningar, datering 
WZG, Melander (2013)
Kopparsvik, Visby sn, (GF C 10183: grav 5, 12, 25 alla 1956, 12675: grav 2, 8-9, 14, 18, 22, 29, 32-
33, 35, 40, 47, 50, 62, 78, 96, 112, 116, 123-124, 128, 134-135, 140-141, 150, 157, 162, 164, 168, 
189, 196, 198, 200, 210-212, 217, 219, 221, 223, 225-226, 228, 230, 232-234, 236-239, 241-242, 
245, 248-251, 256, 258, 261-262, 265, 268-271, 274-275, 277-278, 281, 285-286, 288-295)
86 anläggningar, datering WZG
Snäckgärdet, Visby sn, (SHM 484: grav 1, 6-7), 2 anläggningar, datering WZG
Björkome, Väskinde sn, (SHM 11757:2-7, 10, 18974:5), 8 anläggningar, datering VZG, Katalog GG
Butters, Väskinde sn, (SHM 32326:2, 6 samt anl. 5A-B, 9 utgrävning 2008), 5 anläggningar, 
datering Wideström (2008)
Gällungs, Väskinde sn, (SHM 32391:2, 4-5, 7-9, 12-13, 20), 9 anläggningar, datering WZG
Knuts, Väskinde sn, (SHM 11916:17C, 25), 2 anläggningar, datering VZG
Vis, Väskinde sn, (GF C 9186: grav 3), 1 anläggning, datering WZG
Mafrids, Västergarn sn, (SHM 21290:6, samt grav 3:2, 4 utgrävd 1995), 3 anläggningar, datering 
WZG
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Mölner, Väte sn, (SHM 32457:1, 3, 6, 13, 16, 33, 40, 44, 46, 48, 50, 52-53, 85, 87, 97, 128, 136-
138), 21 anläggningar, datering WZG, Katalog GG
Botvide, Öja sn, (SHM 26144:1-2, SHM 31001:2-3), 4 anläggningar, datering WZG, Melander 
(2013)
Ollajvs, Öja sn, (SHM 19863: grav 7), 1 anläggning, datering VZG
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Appendix B: Typologisk seriation av bronsbleckshängen

Nummer Antal 
hängen

Längd 
(mm)

Typ Ornament Upphängningshål Datering fynd

GG 32 12 15 1012 Lin. 1 600-700
GG 120 8 17 1012 Lin. 1 600-700
GG 37 4 18 1012 Lin. 1 600-700
GG 31 2 19 1012 Lin. 1 600-700
GDLF 27 1 ? 1012 Lin. 1 ?
GG 108 1 ? 1012 Lin. 1 ?
GG 109 2 ? 1012 Lin. 1 600-700
GG 48 ? < 20 1012 Lin. 1 600-700
GG 50 6 < 20 1012 Lin. 1 600-700
GG 49 2 < 20 1012 Lin. 1 600-700
GG 33 2 < 20 1012 Lin. 1 600-700
GG 55 3 < 20 1012 Lin. 1 600-700
GG 52 10 < 20 1012 Lin. 1 600-700
GG 123 7 < 20 1012 Lin. 1 600-700
GG 76 1 < 20 1012 Lin. 1 600-700
GG 3 1 < 20 1012 Lin. 1 600-700
GG 5 2 < 20 1012 Lin. 1 600-700
GDLF 26 1 18,5 1014 Lin. 1 ?
GG 4 2 16 resp. 

18
1014 Lin. 1 600-700

GDLF 28 1 19 1493 Lin. 1 ?
GG 104 ? 23 1493 Lin. 1 600-700
GDLF 23 ? ? 1493 Lin. 1 ?
GG 26 2 ? 1493 Lin. 1 650-750
GG 82 3 ? 1493 Lin. 1 650-750
GDLF 84 ? ? 1493 Lin. 1 ?
GG 136 20 ? 1493 Lin. 1 ?
GDLF 97 16 ? 1493 Lin. 1 ?
GG 16 15 ? 1493 Lin. 1 650-750
GG 80 4 < 20 1493 Lin. 1 600-700
GG 14 12 < 20 1493 Lin. 1 650-750
GG 81 1 ca. 24 1493 Lin. 1 600-700
GG 45 20 25-30 1495 Lin. 1 650-750
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GG 98 28 28-29 1496 Lin. 1 ?
GG 54 20 30 1497 Lin. + Pc. 1 650-750
GG 53 26 31 1498 Lin. + Pc. 1 650-750
GG 59 27 31 1498 Lin. + Pc. 1 700-800
GG 97 4 32 1905 Lin. + Pc. 1 700-800
GG 85 9 33 1907 Lin. + Pc. 1 700-800
GG 87 5 34 1908 Lin. + Pc. 1 700-800
GG 61 10 35 1910 Lin. + Pc. 1 700-800
GG 67 24 35-36 1910 Lin. + Pc. 1 750-850
GG 86 8 34 1912 Lin. + Pc. 1 700-800
GG 60 1 36 1912 Lin. + Pc. 1 700-800
GG 68 8 38 1912 Lin. + Pc. 1 750-850
GG 89 4 37 1915 Lin. + Pc. 1 700-800
GG 69 5 37 1917 Lin. + Pc. 1 750-850
GG 88 18 36 2239 Lin. + Pc. 1 800-900
GG 99 4 39 2240 Lin. + Pc. 2 ?
GG 96 1 43 2241 Lin. + Pc. 2 800-900
GG 71 ? 38 2242 Lin. + Pc. 2 750-850
GG 70 2 38 2242 Lin. + Pc. 2 750-850
GG 66 1 43 2242 Lin. + Pc. 2 750-850
GG 62 1 32 2243 Lin. + Pc. 1 750-850
GG 65 ? 38 2243 Lin. + Pc. 1 750-850
GG 118 15 17 1012/1013 Lin. 1 600-700
GG 34 4 17 1012/1014 Lin. 1 600-700
GG 23 3 < 20 1012/1014 Lin. 1 600-700
GG 22 2 < 20 1012/1014 Lin. 1 600-700
GG 27 1 < 20 1493/1494 Lin. 1 600-700
GG 7 33 35 1904/1909 Lin. + Pc. 1 700-800
GG 8 11 33-36 1911-1914 Lin. + Pc. 1 700-800
GG 24 8 17 S2g1 Lin. 1 600-700
GG 119 2 < 20 S2g1 Lin. 1 600-700
GG 30 2 25 S2g2 Lin. 1 650-750

Tabell: A:B:1, Materialunderlag för typologi av bronsbleckshängen (A-hängen); totalt: 64 poster, ca 437 hängen.  
Katalog nummer. Antal hängen per post. Hängenas längd i mm. Tidigare typdefinition, 1012-2243 = VZG, S2g1 och 
S2g2 = Høilund-Nielsen (1999). Ornamentik; lin – linjeornamentik (grupper om tre parallella linjer), Pc – punktcirkel  
(ögonsirat). Upphängningshål – antalet hål genom hänget för upphängning. Datering av gravfynd/lösfynd/boplatsfynd.
   Materialet sammanställt från katalogerna GG och GDLF, se enskild poster för referens.  
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Appendix C: Silverbeläggningar 

Socken Plats ID Silverbelagt 
objekt

Datering 
djurhuvudf-
ormigt spänne

Datering 
övriga 
spännen

Övriga 
dateri-
ngar

Gravskick

Grötlingbo Barshalder SHM 19055:11 Sil- och 
tungformigt 
hänge

Period D (4 
spännen, 1 med 
ornamentik i 
Urnes-stil)

X ca. 1100 
(Melander 
2013: nr. 
9)

Skelett
SSO-NNV

Grötlingbo Barshalder SHM 27739:2 tungformigt 
hänge

Period C (1 
spänne *)

X 1000-
1050 
(Melander 
2013: nr. 
13)

Skelett
SV-NO

Grötlingbo Barshalder SHM 27739:9 Bergskristall 
hänge

Period D Period 
VIII:4 
(Ryggknapps
pänne)

1. 14C 
710-(780-
1030) 
1160 
(Hasselnö
t)
2. 14C 
600-(780-
1210) 
1400 (trä) 
3. ca 1100 
(Melander 
2013 nr. 
15)

Skelett

Grötlingbo Barshalder SHM 27778:13 Bergskristall 
hänge, Sil-, 
skop- och 
tungformigt 
hänge

Period D Period 
VIII:4 
(Ryggknapps
päne)

1.Mynt-
hänge; 
Long 
Cross 
(präglat 
997-1003)
2. ca 1100 
(Melander 
2013: nr. 
17)

Skelett
S-N

Grötlingbo Barshalder SHM 32181:19 Sil- och 
Skopfromigt 
hänge

Period D (1 
spänne)

X X Skelett
N-S

Hablingbo Havor SHM 8064:192 Sil- och 
tungformigt 
hänge

Period D (4 
spännen)

X ca 1100 
(Melander 
2013: nr. 
24)

Skelett
S-N

Halla Broa SHM 20517:1 Sil-, skop- och 
tungformigt 
hänge

Period D (1 
spänne)

X 1000-
1050 
(Melander 
2013: nr. 
26)

Skelett
N-S

Halla Broa SHM 20517:7a Sil- och 
skopformigt 
hänge

Period C Period YF
(Dosformigt 
spänne)

ca 1000 
(Melander 
2013: nr. 

Skelett
N-S

317



27)

Halla Broa SHM 22476:7 Sil- och 
tungformigt 
hänge

Period C-D (3 
spännen)

X ca 1050 
(Melander 
2013: nr. 
28)

Skelett
S-N

Hellvi Ire GF C 9285 
Gr. 503

Tung-, sil- och 
skopformigt 
hänge, 
knivslidebeslag

Period C (1 
spänne)

X 1000-
1050 
(Melander 
2013: nr. 
37)

Skelett
S-N

Hellvi Ire GF C 9285
Gr. 220

Tungformigt 
hänge

Period C Period YÄF 
(dosformigt 
spänne)

950-1000 
(Melander 
2013: nr. 
38)

Skelett
S-N

Hellvi Ire GF C 9322
Gr. 222C

Tung-, sil- och 
skopfromigt 
hänge, 
dosformigt 
spänne

Period C Period YM 
(Dosformigt 
spänne)

1000-
1050 
(Melander 
2013: nr. 
40)

Skelett
S-N

Hellvi Ire GF C 9322
Gr. 224

Tung-, sil- och 
skopfromigt 
hänge

Period C Period ÄM 
(Dosformigt 
spänne)

1000-
1050 
(Melander 
2013: nr. 
41)

Skelett
S-N

Fardhem Kyrka SHM 27754 Bergskristall 
hänge, 
silformigt 
hänge, 
Djurhuvudform
iga spännen, 
knivslidebeslag

Period D (3 
spännen)

X ca 1100 
(Melander 
2013: nr. 
4)

Skelett

Fardhem Kyrka SHM 25517 Tung- och 
silformigt 
hänge

Period D (4 
spännen)

X X Skelett

Visby Kopparsvik GF C 12675
Gr. 274

Dosformigt 
spänne, 
korshänge

Period C Period 
VIII:3 
(Dosformigt 
spänne)

X Skelett
O-V

Sanda Sandgårde SHM 22005:3 Tungformigt 
hänge

Period B (1 
spänne**)

X X Brandgrav

Tabell: A:C:1, silverbeläggning på artefakter i vikingatida gravar. Socken. Plats. ID-nummer. Silverbelagt objekt i  
gravmaterialet. Datering av djurhuvudformiga spännen i gravmaterialet, Period B 800-900, Period C 900-1000,  
Period D 1000-1100 (se Carlsson, A. 1983). Datering övriga spännen, datering efter Thunmark-Nylén; Dosformiga 
spännen efter Thunmark-Nyléns kronologi (1983a:101ff), Yngre äldre (YÄ) fas: 850-900, Äldre mellan (ÄM) fas: 900-
950, Yngre mellan (YM) fas: 950-1000, Yngre (Y) fas: 1000-1100 (1983a) samt dosformiga spännen och 
ryggknappspännen efter Thunmark-Nylén (2006a, 2006b:673ff), period VIII:3 ca 1000-1100, period VIII:4 ca 1100-
1200. Övriga dateringar (se Melander 2013 och där angiven litteratur). Gravskick, skelettgrav + orientering av skelett  
(huvud till fot), brandgrav.)
   Materialet sammanställt från Thunmark-Nylén (1995-2006), Carlsson, A. (1983) och Melander (2013). 
* Oklart om spännet tillhör skelettbegravningen (se Melander 2013:72)
** Notera här att detta spänne är väldigt slitet (Se Thunmark-Nylén 2000b:617)
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Appendix D: Armringar 

Grav ID Åldersbed. Metod Antal 
armringar

Diam.

SHM 27739:1/61 Barn Ark. schakt/armr. 1 4.5 x 4.8 cm
SHM 27739:1b/61 Barn Ark. schakt/armr. 1 4.9 cm
GF C 8654: Gr. 8 Barn Ark. * 2 6.3 alt. 7.6 cm** 

samt 6.8 cm
SHM 20826:370 10 år Ost. 1 4.8 cm
SHM 22917:232 9-10 år Ost. 1 5.8 cm
SHM 23140:230A Barn Ark. *** 3 ca 6.3 cm****
GF C 9285: Gr. 503 20-25 år Ost. 1 6.9 cm
GF C 9285: Gr. 220 > 50 år Ost. 1 7.8 cm
GF C 10221: Gr. 239 17 år Ost. 1 7 cm
SHM 22353:10 Barn Ark. 1 4.1 cm

Tabell A:D:1: Åldersbedömning av gravlagda individer och storlek på armringar i vikingatida skelettgravar: Grav,  
åldersbedömning, metod för åldersbedömning (arkeologisk eller osteologisk), antalet armringar per grav samt  
armringarnas diameter. 
* Bedömd genom tändernas avstånd till bronskärl (se Rundkvist 2003a:130)
** Diameter uppges av Thunmark-Nylén till 7.6 cm (2000a:244), medan Rundkvist (2003a:130) menar att måttet är ca 
6.2-6.3 cm. 
*** Bedömningen är gjord av Thedéen (2011:142f) 
**** Alla armringarna är likadana, 2 har gått att mäta och ger båda resultatet ca 6.3 cm (se Thunmark-Nylén 
2000a:413)

Material:
Material sammanställt från katalog i Melander (2013), komplementerande uppgifter från Rundkvist 
(2003a), Thedéen (2011) och Thunmark-Nylén (2000a-b).

Resultat av undersökning:
Av de 10 gravar och 13 armringar undersökningen omfattar, så har fyra med arkeologiska metoder 
bedömts som barngravar, i dessa gravar återfinns sju av armringarna, varav sex har kunnat mätas. 
Därtill kan fogas de två osteologiskt bedömda tioåringarna med varsin armring. Om man bortser 
från den armring i grav GF C 8654: Gr. 8 där det förekommer en diskrepans angående måttet, kan 
man konstatera att de sju armringarna som omfattas, alla har en diameter mellan ca 4.8 till 6.8 cm. 
Medan de tre gravarna med varsin armring som osteologiskt bedömts som vuxna (i detta fall över 
17 år), alla har en diameter från 6.9 cm och uppåt. Den största armringen i studien är den som också 
burits av den äldsta individen. Med viss korrigering för felmarginaler ger undersökningen resultatet; 
att armringar med en diameter upp till ca 6.5 cm torde gå att knyta till barngravar.  

Källkritisk kommentar:
Metoden för uppmättningen kan variera beroende på om det är den inre diameter eller om det är 
hela ringen som mätts (jfr. metod i Carlsson, A. (1988:42)). När det gäller de skilda måtten för den 
ena armringen under posten GF C 8654: Gr. 8, är det dock en så pass stor differens att det knappast 
kan vara tal om bara metoden som förklaring till de skilda resultaten. Denna post förblir därmed 
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väldigt osäker. 
   Undersökning är här endast till för att visa på en tendens och behöver för att kunna ses som 
tillförlitlig verifieras genom ett större materialunderlag. Vilket inte minst demonstreras av GG 135 
och GG 114. 
   För vidare bekräftelse krävs också en undersökning av användningspraktiken för 
föremålskategorin, exempelvis studier av positionering, kombinationer och skillnader mellan 
armringar och armbyglar, samt spatiala och kronologiska aspekter. Inverkande på storleken för ett 
objekt kan exempelvis vara om ringen är sluten eller öppen (se Thedéen 2011:131ff för diskussion 
kring detta). Huruvida armringen burits ovan eller under klädesplagg är också av intresse, liksom 
om den burits runt handled eller kring överarmen (se Thunmark-Nylén 2006a:164ff för redogörelser 
kring positionering). Till detta bör också frågor om originalpositionering eller deposition i graven 
diskuteras (ex. har armringen i en grav från Butters, Väskinde sn, en positionering som kan innebär 
att armringen (gäller också spännes- och pärlmaterialet) deponerats snarare än ingått i den dödes 
klädedräkt (se Widerström & Carlsson 2008). 

Fig. A:D.1. Ärg på ben (Metacarpal 1-5, Capitatum, Hamatum, Radius distalt*, Ulna distalt)  från vänster handled 
ifrån GG 114 (GF C 12675:140), som antyder om att armringen i detta fall burits runt handleden. * På detta ben  

återfinns missfärgningar också längre upp mot armbågen. Foto: VNLM 

320



Appendix E: Dödstillfällen genom osteologiska analyser av benmaterial  
från gravfält och kyrkogårdar ca 400-1600, källkritik och kommentarer. 

Fig. A:E:1. Se fig 4:7.

A:E:1.1. Stenstugu
 

Åldersgrupp Antal individer (59) Procentuell fördelning
0-7 år 21 36
7-14 år 1 2
14-20 år 4 7
20-40 år 20 34
40-60 år 13 22
Över 60 år 0 0

Tabell: A:E:1, Osteologiska bedömningar från gravfältet Raä Alskog 181:2, Stenstugu, Alskog sn, Gotland

Materialet kommer från gravfältet Raä Alskog 181:2 och utgörs av ett mindre vendeltida 
”gårdsgravfält”. Gravfältet är utgrävt i samband med projekt kring bebyggelsen vid Fjäle, Ala sn (se 
Carlsson, D. 1983a-c, se också Pettersson 1992). Materialet är sammanställt från 
anläggningsbeskrivningar (opublicerat), den osteologiska analysen är gjord av Berit Sigvallius i 
omgångar (också dessa är opublicerade), det ska därför påpekas att materialet inte är fullt ut pålitligt 
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eftersom en ordentlig dokumentation saknas, delar den av osteologiska analysen har exempelvis 
inte kunnat kontrolleras. Gravfältet utgörs av vendeltida anläggningar, notera att det i genomsnitt 
går ca 2.3 individer per anläggning. Det rör sig i huvudsak om skelettgravar men också brandgravar 
förekommer. Den demografiska fördelningen är liknande andra lokaler och utgör en väldigt god 
bild av befolkningssituationen och dödlighet per åldersgrupp. Att gruppen tycks något isolerad i 
landskapet kan också stärka representativiteten i materialet. 

A:E:1.2. Roirhage: 

Åldersgrupp Antal individer (84) Procentuell fördelning
0-7 år 8 10
7-14 år 2 2
14-20 år 3 4
20-40 år 63 75
40-60 år 8 10
Över 60 år 0 0

Tabell: A:E:2, Osteologiska bedömningar från gravfältet Roirhage (Barshalder), Grötlingbo sn, Gotland

Materialet kommer från Roirhage delen av Barshalder-gravfältet, Grötlingbo sn, Gotland och är 
sammanställt från Rundkvist (2003a). Gravarna är huvudsakligen folkvandringstid och vendeltid 
men enstaka gravar från vikingatid förekommer. I huvudsak brandgravar men också enstaka 
skelettgravar. Bedömningen använder sig av osteologiska åldersgrupperingar, vilket översatts enligt 
följande schema; 

Infant 0-7 år
Infans I 0-7 år
Infans II 7-14 år
Juvenilis 14-20 år
Adultus 20-40 år
Maturus 40-60 år
Senilis + 60 år

   Den stora dominansen för gruppen Adultus ska antagligen förstås som en 
bedömningstekniskfråga med take på den samstämmighet som återfinns i förhållandet mellan 
gruppen Adultus och Maturus på de övriga lokalerna. 
 

A:E:1.3. Västerhus:

Åldersgrupp Antal individer (364) Procentuell fördelning
0-7 år 183 50
7-14 år 27 7
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14-20 år 15 4
20-40 år 69 19
40-60 år 65 18
Över 60 år 5 1

Tabell: A:E:4, Osteologiska bedömningar från kyrkogården Västerhus, Frösön sn, Jämtland

Medeltida Kyrkogård, Västerhus, Frösön sn, Jämtland, Raä Frösön 12:1. Endast skelettgravar. Hela 
kyrkogården utgrävd. Sammanställd efter Gejvall (1960). 
   Den här lokalen representerar en i stort sätt komplett demografisk situation från tidig medeltid (se 
Gejvall 1960, Jonsson 2009a, Redin & Schramm Hedelin 2009). Det rör sig om en kyrkogråd 
daterad mellan ca 1100-1500 (för diskussion se Holm 2006, 2009, Sivén 2005, 2009). De utförliga 
undersökningar som gjorts på materialet ställer dock en del intressanta frågor kring vilka det är som 
är begravda här, eftersom en individ exempelvis fått näsan avhuggen (se Jonsson 2009b) och därtill 
är det möjligt att en stor del av de begravda varit sjuka i spetälska (Boldsen & Freund 2009).  
   Den stora delen barngravar är antagligen ett förhållande som också torde vara giltigt för den flesta 
andra lokalerna (notera dock att det är en komplex fråga som inte bara kan förklaras genom en 
mindre beständighet i benmaterial från barn (se vidare Gejvall 1955:704f). I de övriga 
åldersgrupperna är överensstämmelsen mycket god, antalet individer i gruppen 7-20 år är dock 
borttaget den höga procentuella delen av riktigt små barn, antagligen något högre än de andra 
lokalerna. Det här kan förklaras av att sjukdomar i större omfattning än på andra lokaler spelar in.

A:E:1.4. Varberg:

Åldersgrupp Antal individer (96) Procentuell fördelning
0-7 år 10 10
7-14 år 7 7
14-20 år 5 5
20-40 år 34 35
40-60 år 35 36
Över 60 år 5 5

Tabell: A:E:2, Osteologiska bedömningar från kyrkogården, Lindberg, Varberg, Halland

Kyrkogård, medeltid/nyare tid, Lindberg, Varberg, Halland, Raä Lindberg 40:1. Endast 
skelettgravar. Sammanställd från Andersson, J. (2013). Materialet kommer från Karmeliterklostret i 
Varberg och har en något speciell demografisk fördelning vilken bör beröras, även om materialet 
inte avviker statistiskt. Materialet kommer från två olika brukningsperioder av 
gravläggningsplatsen, dels en pre-reformations period (1460-1530) som munkkloster och en post-
reformations period (1530-1612) som mer ordinär gravplats. Det här innebär att de gravlagda i den 
första perioden är dominerade av vuxna män – varav ett flertal utsatts för ganska kraftigt våld (se 
vidare Andersson, J. 2011, 2012, 2013, 2014). Det till trots så överensstämmer materialet väldigt 
väl med övriga lokaler.
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A:E:1.5. Fröjel:

Åldersgrupp Antal individer (38) Procentuell fördelning
0-7 år 5 13
7-14 år 1 2,5
14-20 år 0 0
20-40 år 14 37
40-60 år 17 45
Över 60 år 1 2,5

Tabell: A:E:5, Osteologiska bedömningar från kyrkogården Bottarve, Fröjel sn, Gotland

Kyrkogård, senvikingatid/tidig medeltid (ca 1050-1150), Bottarve, Fröjel sn, Gotland, Raä Fröjel 
188:1. Endast skelettgravar. Sammanställd från Carlsson, D. (1999). Materialet kommer från den 
utgrävda delen av den förmodade kyrkogården vid Lärarbostaden i Fröjel sn. Eftersom samtliga 
utom en av de gravlagda är skelettgrav lagda i V-O riktning utan inslag av hedniska matoffer o. s. v. 
och med tanke på att gravplatsen är belägen alldeles i närheten av medeltidskyrkan kan man med 
stor säkerhet påstå att det rör sig om kyrkogård. Av de gravlagda individerna ska det påpekas att det 
endast är tal om kvinnor och barn. Vilket självfallet måste poängteras ur källkritisk aspekt. Endast 
en individ kan knytas till gruppen 7-20 år av de 38 inkluderade. Det är antagligen något lågt men i 
övrigt så är överensstämmelsen med de andra lokalerna mycket god.  

A:E:1.6. Lunda:    

Åldersgrupp Antal individer (100) Procentuell fördelning
0-7 år 2 2
7-14 år 7 7
14-20 år 7 7
20-40 år 35 35
40-60 år 44 44
Över 60 år 5 5

Tabell: A:E:6, Osteologiska bedömningar från gravfältet Lunda, Lovö sn, Uppland

Gravfält, huvudsakligen folkvandringstid till vendeltid (ca 400-800), men med enstaka 
vikingatidsbegravningar (800-1050), Lunda, Lovö sn, Uppland, Raä Lovö 27. I huvudsak 
brandgravar men också enstaka skelettgravar. Sammanställd från Petré (1984a). Osteologisk 
åldersbedömning översatt utifrån liknande schema som vid Roirhage. Väldigt få barn i gruppen 0-7 
år återfinns i materialet, detta är troligen missvisande. Bortsett från frånfallet i den yngsta kategorin 
så är det god statistisk sammanhållning med övrigt material.  
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Appendix F: Bärnstensamuletter på Barshalder-gravfältet 
 

ID nr. Am. typ Mått 
L. mm

Pos. gr. sk. Orient. gender ålder Date. Anm.

GF C 8654: 
gr. 6

FHFH? 23 ? Skelett ?35 K V 1000-
1100

GF C 8654: 
gr 7

FHFH 27 ? Skelett S-N K V?36 1000-
1100

WZG I
Armr. 
Diam. 54 
mm

GF C 8654: 
gr 8

Trap./F
HFH

24 ? skelett S-N?37 K B 1000-
1100

WZG I
2 Armr. 
Diam. 63 
och 68 mm
Car. dj. 
7.1, 2x 
6.438

SHM 
27296:6

Yxa ? centralt skelett S-N M V 1000-
1100

WZG I
Yxa

SHM 
27296:7

Yxa ? fötter Skelett SV-NO M V 1000-
1100

Yxa

SHM 
27296:8

Yxa ? fötter skelett S-N M V 1000-
1100

WZG I
Yxa
Car. ri. 2 x 
P D

SHM 
27739:1c

Yxa ? axel skelett N-S M V 900-
1000

WZG 1
Car. ri. 1 x 
P C

SHM 
27739:1d

FHFH ? fötter skelett S-N K ? 900-
1000

WZG I
Car. dj. 2 x 
5.539 

SHM 
27778:6:62:
1

Yxa ? ? skelett V-O M V 1000-
1100

SHM 
27778:8

FHFH 20 ? skelett S-N K B?40 1000-
1100

WZG I
2 armr. 

35 Graven plundrad
36 Den här graven innehåller en armring med en diameter på 54 mm, vilket gör att det verkar troligt att den bör 
bedömas som en barngrav, ingen osteologisk analys genomförd.  
37 Skelett helt förmultnat endast tänder bevarade i S, dock osäkert om detta är den korrekta orienteringen
38 Se Melander (2013: nr. 18)
39 Se Melander (2013: nr. 12)
40 Bedömd på tändernas avstånd till kärl (Rundkvist 2003a:178f), med tanke på storlek på armringarna tveksamt, men 
kan inte uteslutas
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Diam. 77 
och 67 mm
Car. Dj 5.6 
och 6.241

SHM 
27778:9

Yxa ? fötter skelett S-N42 M V 1000-
1100

Yxa

SHM 
27778:13:62
:1

FHFH 32 ? Skelett SV-NO K V43 1000-
1100

WZG I
1 armr. 
Diam.
64 mm
Car. dj. 2 x 
6.444

SHM 
27778:14:62
:1

Yxa Fötter? skelett SV-
NO45

M V 1000-
1100

WZG I
Car. ri. P D

SHM 
28043:1:65
B

Trap. ? fötter skelett S-N K V 1000-
1100

SHM 
28043:2

Yxa ? fötter skelett S-N46 M V 1000-
1100

SHM 
32181:8

Stol ? huvud skelett S-N K V 1000-
1100

Car. dj. 1 x 
7.6

SHM 
32181:9 S

Yxa 18 fötter skelett V-O M V 1000-
1100

Yxa
Car. ri. 1 x 
P D

SHM 
32181:20

Yxa 18 N47 skelett ? M V 900-
1100

SHM 
32181:22

Yxa 38 ? skelett V-O M V 1000-
1100

WZG I
Yxa
Car. ri. P D

SHM 
32181:27c

Trap. ? ? skelett V-O48 ? V 1000-
1100

SHM 
32181:29

Yxa ? fötter skelett V-O49 M V 1000-
1100

WZG I

41 Se Melander (2013: nr. 16)
42 skelettet förmultnat och graven plundrad, orientering är uppskattad. 
43 Armringens diameter gör att barngrav inte kan uteslutas, ingen osteologisk analys
44 Se Melander (2013: nr. 17)
45inga fynd av ben, orienteringen föreslagen efter fyndmaterial, graven har plundrats från central öppning
46 inga fynd av ben, orientering uppskattad efter fyndmaterialet
47 Graven är plundrad bortsett från norra ändan vilket kan antyda att fötterna varit här
48 Graven är kraftigt plundrad
49 Graven är kraftigt plundrad
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SHM 
32181:30a

Trap. ? NÖ-
hörnet

Skelett ?50 ? V 1000-
1100

SHM 
32181:31

Yxa 19 fötter Skelett SV-NO M V 1000-
1100

SHM 
32623:3

Yxa 32 ?51 Brand x ? V 520-600 Bildsten52

Tabell A:F:1 - Gravfynd på Barshalder med bärnstensamuletter. ID nummer. Typ av amulett – Yxa (yxformad), FHFH 
(liknande fiskhuvudformigt hänge (i litteratur benämnd som fiskstjärtsformigt hänge)), Trap. (trapezoid formad), Stol  
(liknande en liten stol, se fotografi på angivet SHM nr). Längd mått i mm. Position – amulettens position i graven.  
Gravskick. Skelettets orientering (huvudets position anges först.). Gender, M= Man, K= Kvinna, ?= obestämbar. Ålder,  
V= Vuxen, B=Barn (endast SHM 32623:3 är osteologiskt bedömd). Datering (enligt Rundkvist 2003a). Anmärkningar;  
WZG I = avbildning i WZG I (1995a), Armr. = armring med diameter mått angivna i mm, Car. dj. = Carlsson 
djurhuvudformigt spänne (1983) – siffror anger typer, Car. ri. = Carlsson ringspännen (1988) – P C = Period C (900-
1000), P D = Period D (1000-1100), Yxa = förekomst av fullskalig järnyxa i graven. 

Material:
Materialet sammanställt från Rundkvist (2003a) och komplementerat genom Carlsson, A. (1983, 
1988), samt Thunmark-Nylén (2000a). 

Resultat:
24 gravar har påträffats med bärnstensamuletter i formen av miniatyrer. Av dessa är 14 yxor, 4 
trapezoider, 5 liknande fiskhuvudformiga hängen och 1 liknande en kubbstol. Alla utom SHM 
32623:3 kan dateras till perioden 900-1100. Det är således på Barshalder i första hand ett 
senvikingatida fenomen med bärnstensamuletter. 
   Alla amuletter återfinns i skelettgravar utom omnämnda SHM 32623:3. Samtliga skelettgravar 
utom SHM 27739:1c har orienterats S-N, SV-NO, V-O eller liknande senvikingatida varianter (jfr. 
kap. 3.1). 
   En tydlig könsfördelning återfinns också där yxorna uteslutande återfinns i mansgravar (bortsett 
från SHM 32623:3 som inte kunnat könsbedömas – se också Nydolf & Wickman-Nydolf (1997) för 
vidare diskussion kring yxformade bärnstensamuletter som könsindikator), medan de amuletter som 
liknar fiskhuvudformiga hängen bara återfinns i kvinnogravar, det är också bland dessa som 
definierade barngravar återfinns. Stolen tillhör en kvinnograv och trapezoiderna är något osäkra.    
   I sex av gravarna med yxamuletter påträffades också riktiga fullskaliga järnyxor. Medan det inte 
återfinns ett enda fiskhuvudformigt hänge i gravarna med amuletter liknande hängena. 
   Amuletternas positionering i gravarna är i många fall osäker, men en påtaglig tendens kan 
skönjas, där amuletten inte ingått i pärluppsättningar eller annorstädes använts som hängesmycke, 
utan den har istället i regel placerat vid den gravlagdes fötter, ofta samman med olika former av kärl 
(jfr. beskrivningar på angivna poster i Rundkvist (2003a)). Amuletterna verkar därmed i första hand 
vara förknippat med gravmåltider. Att ett så pass stort antal amuletter blivit bevarande trots den 
kraftiga plundring, kan således förklaras både när det gäller samtida plundring (ex. för att föra över 
benen till vigd jord) och senare skattplundring, genom att området vid fötterna inte varit av intresse 
för plundraren, oavsett vad dennes intention varit. 

50kraftig plundring, inget kvar, orientering omöjlig men med tanke på tendensen för bärnstens amuletterna är SV-NO 
eller V-O troligt. 
51föreslås av Rundkvist (2003a:146) att det faktum att objekt inte blivit eldskadat innebär att det placerats i graven efter 
kremeringen. Objekt skulle dock likaväl ha fallit igenom brandbålet och därmed förblivit oskadat. 
52 Se Nylén & Lamm 1988: nr. 78
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Källkritiskkommentar:
Barshalder-gravfältet har varit utsatt för intensiva angrepp både när det gäller plundring och 
grusbrytning, således är de flesta gravar som inkluderas i denna undersökning utsatt för ingrepp, 
vilket kan ge missvisande resultat. Materialet behöver också prövas gentemot material från andra 
platser för att påvisa huruvida den här strukturen för användning av bärnstensamuletter är ett utslag 
av en regional praktik eller en övergripande. Undersökningens resultat behöver således behandlas 
vidare för att förstå praktiker utanför än Barshalder.       
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