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Abstract 
 

Vapengravskicket på Öland och Gotland? – En studie över regionala och överregionala drag. 

The weapon burial custom on Öland and Gotland – A study in regional and super regional 

patterns 

 

The aim of this essay is to evaluate the hypothesis that Öland and Gotland shared a 

superregional weapon burial custom during the older part of the Scandinavian iron age by 

comparing the weapon graves and a selection of graves on two cemeteries one from each isle. 

The essay concludes that the weapon graves on Öland and Gotland (or at least the examined 

cemeteries) was not connected by a super-regional weapon burial custom.  

 

Keywords: Öland, Gotland, Weapon burials, Super regional, Scandinavian Iron Age, Burial 

customs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 



 

 

 

ii 

 

 

I introduktionskapitlet presenteras uppsatsens syfte men också uppsatsens bakgrund, 

frågeställningar samt de rumsliga och periodmässiga avgränsningarna.  

 

I den tidigare forskningen beskrivs de utmärkande dragen i det förromerska gravskicket samt 

vad som kännetecknar det öländska och gotländska gravskicket för gravarna i allmänhet och 

för vapengravarna under den romerska järnåldern. 

 

I teorikapitlet introduceras uppsatsens teoretiska utgångspunkter vilket är fokuserat runt hur 

etnicitet och identitet har uppträtt inom arkeologin och där listas de centrala begreppen för 

uppsatsen. 

 

I metodkapitlet redogörs analysens tillvägagångssätt, urvalet av litteratur, gravfält och gravar 

som har använts i analysen samt här motiveras dessa val. Ett antal källkritiska punkter mot 

uppsatsen tas upp i den sista delen av metodkapitlet. 

 

I analyskapitlet besvaras uppsatsens frågeställningar efter kriterierna: gravarnas placering, 

yttre gravskick, inre gravskick, vapensammansättning (endast fråga ett), övriga fynd, datering 

och kön.  

 

I resultatkapitlet sammanfattas resultatet av analysen och frågeställningarna besvaras i kortare 

format. 

 

Diskussionskapitlet består av fyra delar. I den första delen jämförs den tidigare forskningen 

med analysens resultat. I den andra delen tolkas analysens resultat utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna, I den tredje delen diskuteras gravarnas dateringar och i den fjärde delen 

diskuteras det om vapengravarna innehöll krigare eller inte.  

 

I uppsatsens sista del: presenteras de slutsatser som uppsatsen har kommit fram till och listar 

dessa i punktform från fråga ett till fem. Resultatet av analysen återkopplas till uppsatsens 

syfte och några avslutande ord från uppsatsförfattaren ges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 
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I början av höstterminen var jag snabb att börja söka efter uppsatsidéer. Dessa idéer varierade 

i början men gemensamt för de flesta av idéerna var att de innehöll någon form av koppling 

till vapen, krig och krigare i förhistorien. Utöver intresset för det krigiska blev jag tidigt 

uppmanad att läsa Decolonizing the viking age av Fredrik Svanberg. Jag fann boken en källa 

till intellektuell inspiration och jag bestämde mig tidigt att använda boken som en startpunkt 

för en c-uppsats. Den första idéen jag hade var att enbart fokusera på Öland och göra 

undersökningar om Öland har bestått av en övergripande eller flera regionala identiteter 

baserat på gravar. Dock vid en läsning av tidigare forskningen upptäckte jag att detta var gjort 

sedan tidigare. Som ordspråket går stängs en dörr öppnas en annan och förslaget kom att 

undersöka både Öland och Gotland. Jag hade dessutom sedan tidigare blivit inspirerad av 

Svanbergs beskrivning av det överregionala aristokratiska gravskicket. Alla komponenterna 

som har varit centrala i sökandet efter en uppsats slogs ihop: vapengravarna, Svanberg, Öland 

och Gotland för att bilda denna uppsats.  

 

Jag skulle vilja tacka min mamma Åsa, min pappa Dennis, min bror Jakob och min syster 

Elin för känslomässigt stöd både under uppsatsskrivandet och min studietid på 

Linnéuniversitet. Jag vill speciellt tacka min handledare Ludvig Papmehl-Dufay för 

rådgivning, stöd, handledning och återkoppling under uppsatsens gång.  

 

Tack Ludvig och tack till er alla i Höör.  

 

Med vänliga hälsningar  

Johan Berling 

den 14/12 - 2017. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

I sin avhandling Decolonizing the viking age har Svanberg som syfte att avveckla den 

moderna föreställningen att de som levde under vikingatiden levde i samma kultur samt 

nedmontera idén att moderna människor i Skandinavien är ättlingar till vikingarna. 

Svanberg menar att dessa idéer och föreställningar är felaktiga och var huvudsakligen 

konstruerade för att uppfylla ett politiskt syfte (Svanberg, F. 2003a, s. 11ff). För att 

motbevisa dessa politiskt motiverade föreställningar om vikingatiden pekar Svanberg på 

den mångfald av regionala gravskick som var unika för ett geografiskt område. 

Svanberg visar i sin avhandling att det har förekommit totalt elva olika typer av 

gravskick varav tio var kopplade till regioner och ett var överregionalt (Svanberg, F. 

2003A, s. 156 - 186). Det överregionala gravskicket var reserverat för vikingatidens elit 

och till skillnad från de övriga gravskicken var kopplingen mellan gravarna inte rotade i 

ett geografiskt område som de övriga gravskicken utan i en gemensam identitet som 

aristokrater (Svanberg, F. 2003A, s. 186).  

 

Svanbergs beskrivning av ett överregionalt gravskick som var kopplat till en elitisk 

identitet blev en källa till inspiration. Fast istället för att fokusera på adeln och 

samhällets elit ställs frågan om samma företeelser även kan ses i vapengravarna. För att 

undersöka om vapengravarna delade en identitet baserat på överregionalt gravskick togs 

beslutet att undersöka vapengravar från två regioner inom ett gravfält för varje region. 

De regioner som valdes ut var Öland och Gotland. Valet av Öland och Gotland var inte 

slumpmässiga. För det första fanns tillgänglig litteratur som möjliggjorde en analys av 

ämnet. För det andra finns det belägg att öarna har delat gemensamma kulturella drag. 

Ett exempel på detta är husgrunderna som återfinns på både Öland och Gotland. Dessa 

husgrunder hade en liknande rektangulär form med två stolprader genom huset och 

ingångar på husets kortsidor. En ytterligare likhet mellan husen är att de har varit 

organiserade i gårdar på både Öland och Gotland där en gård bestod av ett större hus för 

boning och ett antal mindre hus med specifika syften. Dessa hus var i användning från 

den romerska järnåldern till folkvandringstiden och husen övergavs samtidigt på båda 

öarna (Stenberger, M. 1928, s. 115; Stenberger, M. 1929, s. 204 & 338; Stenberger, M. 

1964, s.454 - 455, 457).  

 

Ett problem med de iakttagelser och utgångspunkter som antas ovan framförs av 

Svanberg som i sin avhandling tillskriver vapengravarna som en del av de regionalt 

förankrade gravskicken (Svanberg, F. 2003B, s. 25 - 130). Denna kritik kan däremot 

avfärdas med hänvisning till de avgränsningar som Svanberg har gjort i sin avhandling. 

Den första är att Svanberg inte undersöker Gotland i sin avhandling och för det andra är 

avhandlingen avgränsad till vikingatiden (Svanberg, F. 2003A & 2003B). Eftersom 

Svanberg undersöker gravfält från vikingatiden och inte inkluderar Gotland i sin 

avhandling lämnar detta ett utrymme för en uppsats som undersöker hypotesen att 

vapengravarna på Öland och Gotland delade en gemensam identitet baserat på 

gravskick under en annan del av järnåldern. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och utvärdera påståendet att vapengravarna 

på Öland och Gotland var organiserade enligt ett liknande gravskick som i utsträckning 

var reglerat av en överregional identitet som styrde gravarnas utformning.  

 

1.3 Frågeställning 
 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer jag att svara på följande frågeställningar: 

 

1. Delar vapengravarna på Störlinge-Sörby gravfältet på Öland ett gemensamt 

vapengravskick med vapengravarna på Barshalder, Gotland med hänvisning 

till följande kriterier: Placering, yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, 

vapensammansättning, datering och kön? 

 

2. Delar vapengravarna på Störlinge-Sörby gravfältet ett gemensamt gravskick 

med gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby gravfältet med hänvisning till 

följande kriterier: Placering, Yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, 

datering och kön? 

 

3. Delar vapengravarna på Barshalder gravfältet ett gemensamt gravskick med 

gravarna utan vapen på Barshalder gravfältet med hänvisning till följande 

kriterier: Placering, yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, datering och 

kön? 

 

4. Delar gravarna utan vapen på Barshalder ett gemensamt gravskick med 

gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby gravfältet med hänvisning till 

följande kriterier: Placering, yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, 

datering och kön? 

 

5. Vad berättar resultatet av ovanstående frågor för oss om de samhällena som 

begravde sina döda på de respektive gravfälten? 

 

Syftet med den första frågeställningen är att direkt undersöka påståendet om en identitet 

baserat på överregionalt gravskick för vapengravarna. Syftet med frågeställningarna två 

och tre är att jämföra skillnaderna mellan vapengravarna och gravarna utan vapen inom 

båda gravfälten och få en uppfattning om de som använde gravfälten särbehandlade 

vapengravarna. Den fjärde frågeställningen undersöker om gravarna utan vapen delar ett 

gemensamt gravskick. Frågeställningens syfte är att kontrollera att det inte enbart är 

vapengravarna som har ett liknande gravskick på båda gravfälten. I den femte 

frågeställningen sammanställs resultatet och tolkningar görs om samhällena utifrån 

gravarna från respektive fält.  
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1.4 Avgränsningar 
 

Eftersom det inte är möjligt att undersöka alla gravfält på Öland och Gotland har 

beslutet tagits att geografiskt begränsa uppsatsen till två gravfält. Ett på respektive ö. 

Dessa gravfält är Störlinge-Sörby (Fornlämning 74 i litteraturen) i Gärdslösa socken, 

Öland och Barshalder i Grötlingbo & Fide socken, Gotland. 

 

Den tidsmässiga avgränsningen i uppsatsen är lagd mellan den förromerska järnåldern 

till folkvandringstiden. Motivation bakom denna avgränsning är först för att inte 

undersöka samma period som Svanberg. Det andra är på grund av materialet. På 

Barshalder kunde uppsatsförfattaren identifiera 74 vapengravar varav 60 var daterade 

till antingen vikingatiden eller Vendeltiden och nio vapengravar var markerade som 

okända vilket lämnade fem gravar som var daterade till den romerska järnåldern och 

folkvandringstiden. På Störlinge-Sörby gravfältet påträffades nio gravar som var 

daterade mellan den förromerska och romerska järnåldern. För att balansera analysen 

mellan gravfälten och få ett hanterbart antal vapengravar att undersöka togs beslutet att 

avgränsa uppsatsen från den förromerska järnåldern till folkvandringstiden.  

 

I detta kapitel har uppsatsens syfte, frågeställningar, avgränsningar samt inspirationer 

redogjorts. I nästa kapitel presenteras den tidigare forskningen vilket innebär en 

presentation av de generella och kännetecknande dragen i gravskicket i allmänhet och 

för vapengravarna på Öland och Gotland under den avgränsade perioden 

 

2. Tidigare forskning. 
2.1 Gravskicket på Öland och Gotland. 
 

Det förromerska gravskicket kännetecknas av att det yttre gravskicket består av “runda 

eller rektangulära stensättningar” (Stenberger, M. 1964, s. 337) för Öland. På Gotland 

kännetecknas det yttre gravskicket av rösen. gemensamt för båda öarna var att alla 

gravar var nedlagda i brandgravar på stora gravfält som användes under en kort tid 

(Stenberger, M. 1964, s. 337 - 338). 

 

Vad som kännetecknar det öländska gravskicket under den romerska järnåldern är 

gravorganisationen, yttre och inre gravskick samt vapengravarna. På Öland har 

gravarnas placering på gravfältet gjorts beroende på den dödes kön och ålder eftersom 

män, kvinnor och barn var begravda på olika delar av samma gravfält. Liksom i den 

förromerska järnåldern kännetecknas gravarna av att det yttre gravskicket består av 

antingen stencirklar eller av rektangulära stensättningar. Gravarna på Öland var 

nedlagda både som skelett och brandgravar under den romerska järnåldern dock skiljer 

sig skelett och brandgravar från varandra i hur gravarnas inre utformades. För 

skelettgravar kunde den döde antingen läggas ner i en hällkista, en träkista eller i en 

grop. För brandgravar fanns totalt åtta former delat i två grupper med lika antal. 

Skillnaden mellan dessa former var ifall den dödes brända ben lades ner i en urna eller 
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inte. De öländska vapengravarna från den romerska järnåldern innehöll en 

vapensammansättning som bestod av ett svärd och en sköld samt var alla begravda med 

vapen män (Rasch, M. 1994, s. 182 - 183, 186, 190 & 195).  

 

Det gotländska gravskicket under den romerska järnåldern kännetecknas av dess 

gravorganisation, yttre gravskick och inre gravskick samt sina säregna vapengravar. 

Vad som gäller gravarnas placering på Gotland kan gravarna antingen ligga ensamma, i 

mindre gravfält eller i stora gravfält. Dessa gravfält har enligt Cassel uppstått som ett 

resultat av i vilken utsträckning och av vem gravfälten har använts. I de mindre 

gravfälten menar Cassel att det rör sig om en gård och i de större gravfälten är det 

antagligen ett flertal gårdar eller byar som har kommit överens om att begrava sina döda 

på samma plats.  Det yttre gravskicket på Gotland utmärks av att det består mest av 

stenrösen och stensättningar av olika former. I det inre gravskicket förekommer både 

skelett och brandgravar dock förekommer det något fler skelettgravar på Gotland 

(Cassel, K. 1998, S 38 & 40; Stenberger, M. 1936, s. 159). När det gäller gravarna från 

folkvandringstiden kännetecknas dessa av det yttre och inre gravskicket. Enligt 

Stenberger utmärks gravarnas yttre gravskick av rösen som förekom i två variationer. 

Skillnaden mellan dessa variationer är att en av varianterna har dekorerats med 

målningar och mönster på rösena. Den andra varianten kännetecknas av inte vara 

dekorerade. Gravens inre konstruktion kännetecknas av att den döde antingen 

förekommer som gravgropar, brandlager eller i kistor av sten. Det som slutliga utmärker 

det gotländska gravskicket under folkvandringstiden är att det både förekommer skelett 

och brandgravar (Stenberger, M. 1964, s. 523 - 524). 

 

Vapengravarna på Gotland karaktäriseras av att de är annorlunda från det övriga 

gravskicket på Gotland. När det gäller placering ligger vapengravarna ensamma ute i 

landskapet. Vapengravar kan förekomma i enstaka antal på gravfält eller ligga i gravfält 

med enbart vapengravar.  Det yttre gravskicket är ytterligare en skillnad istället för att 

gravarna ligger under ett röse eller stencirkel ligger gravarna med vapen under en rest 

häll. I det inre gravskicket är alla vapengravar skelettgravar och fynden som påträffas är 

ofta färre i antal och av en annan karaktär som påträffas i gravarna utan vapen på 

Gotland (Cassel, K. 1998, s. 50 - 53). 

 

I detta kapitel har de utmärkande dragen för gravskicket under den förromerska 

järnåldern och vad som kännetecknar gravskicket under den romerska järnåldern på 

respektive ö både för gravarna i allmänhet men också för vad som kännetecknar 

vapengravarna. I nästa kapitel presenteras uppsatsens teoretiska grund.  

 

3. Teori 

3.1 Teoretisk diskussion 
 

Detta kapitel kommer att inledas med att förtydliga vad begreppen etnicitet och identitet 

innebär. Etnicitet beskrivs av Lynn Meskell som en identitetskategori som formar 

människors syn på sig själva och synen på andra utanför åskådarens etnicitet. Meskell 
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fortsätter påpeka att uppbyggnaden av en persons identitet samverkar etnicitet med 

andra identitetskategorier för att bygga upp en individs identitet. Meskell menar också 

att etnicitet inte ska sammanblandas med identitetskategorier som hudfärg eller språk 

samt att etnicitet är mer omfattande än små grupper som t.ex. familjer mm (Meskel, L. 

2007, s. 25) 

 

Till skillnad från etnicitet som beskriver en identitetskategori innefattar begreppet 

identitet en bred rad av mindre identitet. Pohl skriver att identitet kan förekomma på en 

individuell eller kollektiv nivå och att den kollektiva identiteten är en identitetskategori 

i den individuella identiteten till skillnad från etnicitet som beskriver en aspekt av en 

persons identitet sammanfattar Pohl identitet bäst med att skriva “Identity constitutes a 

relationship or rather: a bundle of relationships between the individual and the social 

world” (Pohl, W. 2010, s. 17). Vad detta innebär är att en identitet på en individuell nivå 

inkludera olika identitetskategorier som t.ex. kön, klass, etnicitet, religion, familj mm 

för att bygga upp en individs identitet (Pohl, W. 2010, s. 10 - 11).  

 

När begreppet etnicitet lanserade i slutet av 1960 talet och i början 70 talet inleddes en 

omedelbar debatt om vad begreppet beskriver och hur begreppet ska undersökas och 

användas i akademiska syften. Denna inledande debatt stod mellan objektivisterna mot 

subjektivisterna.  Objektivisterna menade att etnicitet var något med tydliga 

avgränsningar mellan etniciteter och därför något som kan mätas och undersökas av 

utomstående forskare. I motsättning till den objektiva hållningen argumenterade 

subjektivisterna att etnicitet inte kan tillskrivas en person. En etnicitet kan endast 

tillskrivas en person om personen accepterar rubriken. (Jones, S. 1997, s. 51, 57 & 

61ff).  

 

Utöver debatten mellan objektivisterna och subjektivisterna utvecklades två perspektiv 

inom forskningen av etnicitet: “The primordial” och “The instrumental”. I denna 

uppsats kommer det instrumentalistiska förhållningssättet att uteslutas för att enbart 

fokusera på det primordialistiska synsättet.   

 

I det primordialistiska synsättet ligger intresset i att förklara hur etniciteter bildas och 

bevaras. De som förespråkar det primordialistiska synsättet menar att en etnicitet bildas 

och bevaras genom så kallade “primordial bonds”. Ett “primordial bond” är en 

identitetskategori som delas mellan en grupp av människor och dessa band skapar en 

känsla av samhörighet bland dem som delar samma band. Exempel på ett “primordial 

bond” är t.ex. familjekoppling, språk, nationalitet, kultur mm.  

Inom det primordialistiska synsättet har iden om “basic group identity” utvecklats. Vad 

idén menar är att varje person består av en rad identiteter men dessa identiteter är 

anordnade i antigen grundläggande (basic) eller i sekundära identiteter. Vad en 

grundläggande identitet innebär är en identitet central till en persons självbild som t.ex. 

kön, kultur, nationalitet, familj mm. Denna grundläggande identitet etableras tidigt i 

livet och varar med personen hela livet ut. En sekundär identitet däremot kan etableras 

när som helst i en persons liv dock till skillnad från den grundläggande identiteten kan 

den sekundära identiteten avsägas av personen (Jones, S. 1997, s. 65 - 66).  
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I den sista delen av den teoretiska diskussionen presenteras två hypoteser till hur 

gravarna utformades samt bestämde vilka fynd som valdes till att deponeras i graven. 

Den första hypotesen är den passiva tolkningen. I den passiva tolkningen är antagandet 

att gravens yttre och inre utformning samt de påträffade gravfynden är reglerade av den 

dödes identitet på en kollektiv nivå som t.ex. kultur eller religion mm (Halsall, G. 2003, 

s. 62). I kontrast till den passiva tolkningen menar den aktiva att gravarnas utformning 

och de påträffade fynden är ett resultat av beslut som har fattats av de som begravde den 

döde för att skicka ett budskap till sin omgivning och det medverkande på begravningen 

i ett försök att påverka samhället (Halsall, G. 2003, s. 61 - 62). Ett exempel på detta 

presenteras av Pohl som skriver att när Lombarderna och Goterna anlände till Italien när 

romarriket fortfarande fanns började Lombarder och Goter att begravas enligt romerska 

seder. Pohl menar att detta är en politisk handling av den dödes familj för att 

tillförskaffa sig tillgång till det romerska samhället speciellt den politiska 

administrationen. När den västra delen av romarriket kollapsade och en ny maktordning 

i Italien etablerades med Lombarder och Goter i spetsen började romarna att begravas 

enligt lombardiska och gotiska seder av den dödes familj med samma motiv som 

lombarderna och goterna (Pohl, W. 2010, s. 20) 

 

3.2 Centrala begrepp 
 

Vapengrav - En grav som innehåller en eller flera av följande vapenkategorier: 

Eneggade svärd, tvåeggade svärd, sköldbuckla, lans/spjutspetsar, pilspetsar och 

skäggyxor 

 

Gravsamling - en form av gravorganisation där gravarna är placerade i en formlös 

klunka. 

 

Ensamliggande - En grav som inte är organiserade i en gravorganisation 

 

Par - En form av gravorganisation där två gravar ligger bredvid varandra. 

 

Tre i rad formation - En form av gravorganisation där tre gravar ligger längst en linje. 

 

T-Tecken - En form av gravorganisation där fyra gravar bildar ett T tecken. 

 

Yttre gravskick - En gravs externa konstruktion som är byggt ovan och täcker graven. 

 

Delat yttre gravskick - En extern gravkonstruktion som täcker två eller fler gravar. 

 

Inte delat yttre gravskick - En extern gravkonstruktion som täcker en grav. 

 

Blandat yttre gravskick - En extern gravkonstruktion som är byggd på eller under en 

annan extern gravkonstruktion.  
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Yttre gravskicks form/er - En gravs externa konstruktion. 

 

Inre gravskick - En gravs interna organisation i antigen brandgravskick eller 

skelettgravskick.  

 

Inre gravskicks form/er - en gravs interna konstruktion och organisation. 

 

Brandgravskick (typ av inre gravskick) - Gravar där den döde har kremerats sedan 

lagts i graven eller lagts i en urna som sedan läggs ner i graven. 

 

Skelettgravskick (typ av inre gravskick) - Gravar där den dödes kropp har lagts ner i 

graven. 

 

Stencirkel - “Uppbyggd av stenar lagda som begränsning till en bestämd plattform, 

mellanliggande stenfyllning saknas, planform rund” (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 8). 

 

Stenröse - “Uppbyggt helt eller nästan helt av sten, högvälvd profil, planform vanligen 

rund” (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 8). 

 

Täckhäll - En sten som är lagd över graven. 

 

Stentäckning/Stensättning - En plan samling av sten som är anlagt ovan en grav i en 

rektangulär eller rubbad form 

 

Rest häll - En sten som är placerad på en kant vars långsida sticker ut från marken 

 

Brandgrop - “Grävd grop med sot- och kolblandad jord innehållande brända ben” 

(Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 8). 

 

Gravgrop - “Grävdgrop utan spår av kista, ofta med sten i ett eller flera lager över 

skelettet” (Beskow-Sjöberg, 1987, s.8). 

 

Skelett/Skelettgrav (inre gravskicks form) - “Skelett som inte ligger i grävd grop eller 

annan omgivande identifierbar konstruktion” (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 8). 

 

Brandgrav (inre gravskicks form) - brända ben som inte ligger i grävd grop eller annan 

omgivande identifierbar konstruktion. 

 

Benlager - “Jordlager utan sot eller kol innehållande brända ben, ej nedgrävt” (Beskow-

Sjöberg, M. 1987, s.8). 

 

Hällkista - “Grävd grop med kista byggd på platsen, väggar av kantställda 

kalkstenshällar eller i kallmur, lock och eventuell botten av liggande kalkstenshällar, 

täckande stenlager istället för täckhällar förekommer” (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 8). 
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Brandlager - “Jordlager med sot och eller kol innehållande brända ben, ej nedgrävt” 

(Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 8). 

 

Bengrop - “grävd grop med jord utan sot och kol innehållande brända ben, ej 

benbehållare eller spår därav” (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 8). 

 

“slab cist” - En smal sten som täcker över graven 

 

“block cist” - En tjock sten som täcker över graven 

 

Utspridda brända ben - “oregelbundet förekommande, enstaka brända benbitar, ej 

identifierbar gravsättningsform” (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 8). 

 

Utspridda obrända ben - Som utspridda brända ben fast istället för brända benbitar är 

det obrända benbitar. 

 

Vapensammansättning - En samling av vapen från olika vapenkategorier som läggs 

ner i graven tillsammans. exempel 1: en vapensammansättning kan bestå av ett svärd 

och en sköld. Exempel 2: en vapensammansättning består av ett svärd, två spjut och en 

sköld. 

 

I detta kapitel har de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen presenteras och en lista 

över de använda begreppen med beskrivning har producerats. I nästa kapitel presenteras 

den använda metoden för arbete, hur analysen genomfördes, de urval som gjordes i 

uppsatsen med motiveringar samt en källkritisk del där uppsatsens tillkortakommande 

redovisas och en förklaring ges varför dessa förekommer.  

 

4. Metod 

4.1 Analysens genomförande.  
 

Den använda metoden för denna uppsats är en kvantitativ litteraturstudie där litteraturen 

har använts för att samla in information som sedan har utnyttjas för att besvara på 

frågeställningarna och syftet.  

 

Analysen genomfördes genom att först samla in informationen från litteraturen och 

organisera denna information efter kriterierna: placering, yttre gravskick, inre gravskick, 

vapen sammansättning (endast fråga 1), övriga fynd, dateringar och kön.   

När informationen var insamlad och organiserad besvarades frågeställningarna ett till 

fyra genom att jämföra likheterna och skillnaderna inom de ovanstående kriterierna 

mellan först vapengravarna på Störlinge-Sörby mot vapengravarna på Barshalder. Sedan 

jämfördes likheterna och skillnaderna mellan vapengravarna mot gravarna utan vapen 

inom respektive gravfält och slutligen jämfördes gravarna utan vapen på Störlinge-

Sörby mot gravarna utan vapen på Barshalder. När frågorna ett till fyra var besvarades 
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gjorde uppsatsförfattaren ett antal tolkningar om samhällena som använde de respektive 

gravfälten genom att använda resultatet från fråga ett till fyra. Uppsatsförfattarens 

tolkningar av samhällena presenteras i fråga fem.  

 

Nedan följer en presentation av vad som undersöks i de respektive kriterierna. I 

placeringskriteriet undersöks gravarnas placering och deras organisation med andra 

gravar på gravfältet.  

 

I det yttre gravskicket utreds två fenomen. Det första är om den yttre gravskicksformen 

innehåller en eller flera gravar under den externa gravkonstruktionen. Det andra 

granskar vilka yttre gravskicksformer som förekommer och hur ofta de förekommer på 

respektive gravfält.  

 

I det inre gravskicket liksom i det yttre granskas två företeelser. Den första undersöker 

distributionen av skelett och brandgravar inom de respektive gravfälten. Den andra 

delen fokuserar på vilka inre gravskicksformer som har påträffats på de respektive 

gravfälten och i vilken utsträckning de förekommer. 

 

Vapensammansättning är ett kriterium som endast är relevant för den första 

frågeställningen. I detta kriterium inspekteras de vapen som har hittats tillsammans i 

vapengravarna på båda gravfälten. Vapensammansättningarna från respektive gravfält 

jämförs sedan mellan varandra med syftet att upptäcka likheter och skillnader mellan 

gravfälten.    

 

De övriga fynden som har identifierats i gravarna används för att bestämma gravens 

sociala ställning i samhället efter kategorierna rik, medelklass och fattig. Syftet med att 

ta reda på gravarnas sociala ställning är för att utreda den procentuella uppdelningen av 

rika, medelklass och fattiga gravar inom de respektive gravfälten och i utsträckningen få 

insyn i samhällenas ekonomiska styrka. För att en grav ska bedömas som rik eller 

medelklass ska ett antal kriterier uppfyllas. För att en grav ska betecknas som rik ska 

graven innehålla sju eller fler föremålskategorier samt innehålla ett föremål av rik 

karaktär. Dessa föremål är glas, guldföremål, silverföremål och sporrar. För att en grav 

ska markeras som medelklass ska graven innehålla tre till sex föremålskategorier samt 

innehålla ett fynd av medelklass karaktär. Dessa föremål är pärlor, ringar och fibulor. 

En grav betecknas som fattig om graven innehåller två eller färre föremålskategorier 

samt fynd knivar och keramik. En grav kommer att betecknas som fattig om den inte 

uppfyller kravet som ställs för att markeras som en medelklass grav.  

 

I dateringskriteriet undersöks de enskilda gravarnas datering inom de två gravfälten. 

Avsikten bakom dateringen är att granska hur länge gravfälten har använts samt i vilka 

perioder som gravfälten har varit mer eller mindre populära att begrava människor i.  

I könskriteriet utreds i vilken utsträckning män och kvinnor är begravda på de 

respektive gravfälten samt om ett eller två kön var representerade i vapengravarna. 
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I analys kapitlet kommer jag att förmedla resultaten på följande sätt: Jag kommer att vid 

varje undersöknings kategori presentera ett enkelt diagram där jag redogör för den 

procentuella andelen. Under diagramet beskrivs det undersökta fenomen med att ange 

antalet och den procentuella andelen. Jag har redovisat resultaten i tabell form, stapel- 

och linje diagram. 

 

4.2 Urval 
 

De utvalda gravfälten är Barshalder på Gotland och Störlinge-Sörby på Öland. Dessa 

gravfält valdes ut strategiskt. Den primära anledningen bakom valet av gravfälten var 

litteraturen om gravfälten som existerade i katalogform vilket möjliggjorde en 

kvantitativ analys mellan gravfälten. Dock behöver valet av Störlinge-Sörby tydliggöras 

eftersom gravfältet påträffades i boken Ölands järnåldersgravfält som listar alla gravfält 

på Öland, socken för socken. Varför valdes Störlinge-Sörby ut? Störlinge-Sörby valdes 

ut för att det påträffades flest vapengravar där. Processen för att komma fram till detta 

bestod av två omgångar. I den första omgången genomsöktes alla gravfält och 

vapengravarna noterades ner i det totala antalet för varje socken. I den andra omgången 

valdes de vapentätaste socknarna ut för en djupare genomgång av gravfälten varav 

gravfältet med flest vapengravar valdes ut vilket var Störlinge-Sörby (fornlämning 74) 

gravfältet i Gärdslösa socken.   

 

De gravar som valdes ut för att analyseras var vapengravar som innehöll ett av de 

följande vapnen eller utrustnings del: Svärd, yxa, spjut, pilar, sköld, svärdsnitar och 

svärdslidor. De två senare vapenutrustningarna inkluderades i begreppet vapengrav 

eftersom båda har en krigisk konnotation även om de inte är vapen. Totalt identifierades 

fjorton gravar varav nio från Störlinge-Sörby och fem från Barshalder. 

 

Vid urvalet av gravarna utan vapen valdes gravarna baserat på deras proximitet av en 

vapengrav. Beslutet motiverades av två orsaker. Det första är att ett urval av gravarna 

var oundvikligt för att slutföra uppsatsen i tid. Den andra var att skapa en jämn 

fördelning mellan de undersökta vapengravarna och gravarna utan vapen på båda 

gravfälten. Resultatet är nu att 19,5 - 20  procent av de undersökta gravarna på båda 

gravfälten är vapengravar vilket säkrar för att jämförelserna mellan gravfälten är 

rättvisa.  

 

Konsekvensen av urvalet är att 37 gravar utan vapen kommer att undersökas vilket 

innebär att alla gravar i gravsamling 1 granskas, gravsamling 2 utesluts från analysen 

och den östra delen av gravsamling 3 undersöks vilket motsvarar 52 procent av 

gravsamling 3. På Barshalder kommer 24 gravar utan vapen att undersökas. Dessa 

gravar förekommer i Rundkvists sektion 1, 2 & 4. Vilket utelämnar sektion 5 & 7 samt 

andra gravar inom sektion 1,2 & 4 som inte ligger nära en vapengrav. 

 

Totalt kommer 76 gravar att undersökas. 46 gravar är från Störlinge-Sörby varav nio är  

vapengravar. I kontrast är 30 gravar från Barshalder varav fem är vapengravar.  
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De utvalda gravarna på Störlinge - Sörby är gravarna 2, 4, 6, 6a, 6b, 6c, 27, 37, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 124, 126, 128, 130, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 146, 147, 148, 157, 163a, 163b, 163c, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 

186. 

 

De utvalda gravarna på Barshalder är gravarna 81:01, 27:01, 27:02, 27:03, 27:04, 27:05, 

27:06, 27:07, 27:09, 27:10, 27:18, 30:06, 30:07, 31:20, 38:01A, 38;01B, 47:01A, 

47:01B, 47:02, 47:03, 52:01A, 52:01B, 57:03, 59:01, 67:37, 67:38, 67:39, 67:40, 67:42, 

67:43. 
 

Litteraturen som används i analysen är två böcker. Den första är Ölands 

järnåldersgravfält volym 1 och Barshalder 1: a cemetery in Grötlingbo and Fide 

parishes, Gotland, Sweden, c. AD 1 - 1100. Excavations and finds 1826 - 1971. Dessa 

böcker valdes ut eftersom de presenterar informationen om gravarna på Störlinge-Sörby 

och Barshalder gravfälten i katalogform vilket möjliggjorde det att sammanställa 

informationen i ett Excel blad. Böckerna valdes även ut eftersom de innehöll 

information om gravarna i alla de eftersökta kriterierna samt innehöll kartor över 

gravfälten.   

 

4.3 Källkritik 

 

Analysen kan kritiseras för är att den är avrundad och översiktlig där nyanser och 

detaljer mellan enskilda gravar överses för att istället fokusera på övergripande kriterier 

inom eller mellan gravfälten. Argumentet är att om uppsatsen var nyanserad och satte 

större fokus på detaljer skulle resultatet visa ett precisare resultat. Uppsatsförfattaren 

önskar själv att analysen kunde gå djupare och undersöka varje grav i större 

utsträckning dock skulle detta vara ytterst tidskrävande med tanke på C-uppsatsens krav 

och begränsningar. Dessutom skulle ett större fokus på de enskilda gravarna ta bort 

fokus på den större bilden och vad det är de undersökta gravarna har gemensamt. 

 

En kritik som framförs mot urvalet av gravarna är att det finns en procentuell obalans 

mellan gravfälten i det totala antalet undersökta gravar mot det totala antalet gravar på 

respektive gravfält. På Störlinge-Sörby undersöks 48 procent av alla gravar medan 

motsvarande siffra för Barshalder är 40 procent av alla gravar daterade till den romerska 

järnåldern och folkvandringstiden. Utöver den procentmässigt obalansen kan uppsatsen 

även kritiseras för att resultatet som presenteras är slumpmässiga eftersom antalet 

gravar som undersöks är för få. På den första punkten beror skillnader på två 

konsekvenser. Den första var att hålla en procentuell balans mellan antalet vapengravar 

och gravar utan vapen på respektive gravfält för att säkerställa att en kvantitativ 

jämförelse mellan gravfälten är rättvis. Den andra är återigen de begränsningar som 

finns i C-uppsatsen och kräver att arbetet avgränsas. På den andra punkten ska det 

påpekas att svaret kan vara en slump men svaret är något säkrare än om det rörde om tio 

till tjugo procent.  



  
 

12 

 

 

En tredje kritisk punkt som kan lyftas mot uppsatsen är den metod som används för att 

avgöra om den döde i graven kan räknas som rik, medelklass och fattig. Metoden kan 

kritiseras på samma grund som Lotta Hedeagers modell kritiseras. Dock ska det påpekas 

att skillnaden mellan uppsatsens metod och Hedeagers modell är att Hedeager inte tar 

hänsyn till enskilda fynd. Dock gemensamt för båda modellerna är att antalet av ett 

föremål i en föremålskategori inte tar hänsyns till (Cassel, K. 1998, s. 42 - 43). En 

ytterligare kritik som kan riktas är att vissa föremål under tidens gång försvinner 

antingen genom bland annat förmultning eller gravplundring vilket innebär att en kunde 

innehålla rikedomar men som med tiden försvann från graven (Papmehl-Dufay, L. 

2017-12-01. personlig kommunikation). Fördelen däremot att använda modeller som 

inte tar hänsyn till antal är att det är möjligt att undersöka gravar från olika gravskick 

(Cassel, K. 1998, s. 42 - 43). 

 

En ytterligare källkritisk punkt som kan lyftas mot uppsatsen är i valet av grafiska 

element i form av diagrammen. Resultaten hade kunnat redovisats i t.ex. två 

dimensionella diagram där både antalet och den procentuella andelen redovisades. 

Problemet med två dimensionella diagram är att de kan vara svåra att förstå och därför 

kommer resultatet att presenteras i ett enkelt diagram där den procentuell andelen 

redovisas. Däremot i den flytande texten kommer både antalet och den motsvarande 

procentuella andelen att redogöras.  

 

En slutlig kritik som kan riktas mot uppsatsen är att gravarna vid Barshalder har varit 

utgrävda vid olika tidpunkter i arkeologins historia. Dessa skillnader i tiden kan ha 

påverkat resultatet eftersom utgrävningar som genomfördes i arkeologins tidiga historia 

inte delade samma metoder, fokus och professionalism som utmärker arkeologin 

närmare idag. För det första är uppsatsförfattaren tveksam till i vilken utsträckning 

resultatet skulle vara påverkat och vad som ska göras för att motverka detta utöver att 

tillkännage att resultatet kan vara påverkat av dålig arkeologiskt utförande. För det 

andra ska Rundkvist berömmas eftersom Rundkvist har gjort ett bra jobb att 

komplettera gravarna med de fynd som påträffades i graven men som lämnas ute i 

gravdagböckerna och det andra litterära källor. 

 

I detta kapitel har analysens tillvägagångssätt presenterats. Urvalet av litteratur, gravfält 

och gravar som har använts i analysen presenterats samt motiveras. Slutligen 

uppmärksammades ett antal källkritiska argument emot uppsatsen. I det kommande 

kapitlet som kallas analys presenteras vapengravarnas och gravarna utan vapnens 

placering, yttre och inre gravskick, de övriga fynden, datering och kön samt besvaras 

uppsatsens frågeställningar med hjälp av denna information. 
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5. Analys 
5.1 Fråga 1 

 

Delar vapengravarna på Störlinge-Sörby gravfältet ett gemensamt vapengravskick 

med vapengravarna på Barshalder med hänvisning till följande kriterier: Placering, 

yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, vapensammansättning, datering och kön? 

 

Nej vapengravarna på Störlinge-Sörby delar inte ett gemensamt vapengravskick med 

vapengravarna på Barshalder. Detta motiveras till att börja med utifrån skillnaderna i 

placeringen av vapengravarna på gravfälten. 

 

  
På Störlinge-Sörby är alla vapengravar organiserade i gravsamlingar vilket skiljer dem 

från Barshalder där vapengravarna är antingen ensamliggande (20 %), en del av en rad 

med tre gravar (40 %), en del av ett T-tecken med fyra gravar (20 %) och en grav är 

markerade som okänd (20 %) (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 322; Rundkvist, M. 2003, 

s. 94, 96 % 100). 
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Skillnaderna mellan gravfälten vapengravar fortsätter i det yttre gravskicket med 

hänvisning till uppdelningen mellan delat och inte delat yttre gravskick. 

 
På Barshalder delar inte den övervägande majoriteten (80 %) av vapengravar det yttre 

gravskicket med andra gravar dock delar en vapengrav (20 %) det yttre gravskicket med 

andra gravar. På Störlinge-Sörby är distributionen jämnare mellan delat och inte delat. 

Där fem vapengravar (56 %) inte delar yttre gravskick med andra gravar och fyra 

vapengravar (44 %) som delar yttre gravskick med andra gravar (Beskow-Sjöberg, M. 

1987, s. 319 - 322; Rundkvist, M. 2003, s. 104, 120 - 121, 124 - 125, 136 & 144).  

 

Avvikelserna mellan gravfältens vapengravar fortsätter bland de yttre 

gravskicksformerna. 

 
Dock ska det påpekas en likhet i att stencirkel formen förekommer på båda gravfälten 

däremot är antalet olika med en vapengrav (20 %) på Barshalder och sex vapengravar 

(67 %) på Störlinge-Sörby som ligger begravda under en stencirkel. Sedan fortsätter 

skillnaderna med att formen stenröse förekommer över en vapengrav (20 %) på 

Barshalder. På Störlinge-Sörby ligger två vapengravar (22 %) under Täckhällar och en 

vapengrav under ett benlager (11 %). Vapengravar som har markerats som okända är tre 
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från Barshalder (60 %) (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322; Rundkvist, M. 2003, s. 

104, 120 - 121, 124 - 125, 136 & 144). 

 

Olikheterna mellan gravfältens vapengravar fortsätter i uppdelningen mellan skelett- 

och brandgravar.  

 
Där alla vapengravar på Barshalder var skelettgravar medan två vapengravar (22 %) på 

Störlinge-Sörby är skelettgravar och de resterande sju vapengravar (78 %) var nedlagda 

som brandgravar (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322; Rundkvist, M. 2003, s. 104, 

120 - 121, 124 - 125, 136 & 144).  

 

I gravarnas interna utformning är avvikelserna mellan gravfältens vapengravar följande: 

 
Till att börja med finns det ingen gemensam inre gravskicksform som förekommer på 

båda gravfälten. De former som förekommer på Barshalder är “slab cist” med två 

vapengravar (40 %) och “block cist” med en vapengrav (20 %). På Störlinge-Sörby var 

sju vapengravar nedlagda i brandlager (78 %), en vapengrav förekom i en hällkista (11 

%) och en ytterligare i en gravgrop (11 %). två vapengravar på Barshalder var 

markerade som okända (40 %) (Beskow-Sjöberg, M, 1987, s. 319 - 322; Rundkvist, M. 

2003, s. 104, 120 - 121, 124 - 125, 136 & 144).  
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Vapen sammansättningar är en ytterligare skillnad mellan gravfältens vapengravar där 

följande vapensammansättningar har påträffats. 

 

 
På Barshalder har tre vapensammansättningar hittats. Den som förekom i störst antal 

(två vapengravar eller 40 %) bestod av ett svärd och två spjut. Den andra samlingen av 

vapen som också förekommer i två vapengravar (40 %) innehåller ett svärd. Den tredje 

sammansättningen bestod av tre spjut varav en närstrids och två kast, en sköld, tolv 

pilar, en svärdslida eller svärdsnitar och förekom i en vapengrav (20 %). På Störlinge-

Sörby har fem vapensammansättningar identifierats. Den största som har påträffats 

bestod av ett svärd, en sköld och en svärdslida eller svärdsnitar och hittades i tre 

vapengravar (33 %). Två vapensammansättningar påträffades i två vapengravar (22 %) 

vardera. Den första bestod enbart av svärdslidor eller svärdsnitar och den andra innehöll 

en sköld med en svärdslida eller svärdsnitar. Två vapensammansättningar har hittats i en 

vapengrav (11 %) vardera, en omfattade ett spjut och en sköld tillsammans med en 

svärdslida eller svärdsnitar. Den andra bestod av ett svärd, ett spjut med en sköld och en 
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svärdslida eller svärdsnitar. Vad ovanstående slår fast är att gravfältens vapengravar inte 

delar en gemensam vapensammansättning (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 342 - 380; 

Rundkvist, M. 2003, s. 104, 120 - 121, 124 - 125, 136 & 144).  

 

Det materiella tillståndet i vapengravarna som kan tolkas från de övriga fynden är 

återigen en punkt där gravfältens vapengravar är olika. 

 
Det som skiljer gravfältens vapengravar är i fördelningen av rika, medelklass och fattiga 

inom gravfälten där en vapengrav (20 %) på Barshalder uppfyller kriterierna för att 

betecknas som rika. Två vapengravar betecknas som medelklass (40 %) och två 

vapengravar som fattiga (40 %). På Störlinge-Sörby uppfyller en vapengravar (11 %) 

kriterierna för att betecknas som rik, tre vapengravar (33 %) betecknas som medelklass 

och fem vapengravar (56 %) är fattiga (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322, 342 - 

380; Rundkvist, M. 2003, s. 104, 120 - 121, 124 - 125, 136 & 144). 

 

Gravfältens vapengravar skiljer sig också i distributionen av vapengravarnas datering.   

 
Grafen ovan visar att vapengravarna har varit nedlagda i olika tider och i olika 

utsträckningar. På Störlinge-Sörby är sju vapengravar (78 %) daterade till den 
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förromerska järnåldern och två vapengravar (22 %) är daterade till den romerska 

järnåldern. På Barshalder är tre vapengravar (60 %) daterade till den romerska 

järnåldern och två vapengravar (40 %) är daterade till folkvandringstiden (Beskow-

Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322; Rundkvist, M. 2003, s. 55, 57 - 58, 104, 120 - 121, 124 - 

125, 136 & 144). 

 

Den slutliga avvikelsen mellan gravfältens vapengravar är i antalet män och kvinnor 

som har påträffas i vapengravarna.  

 
Där alla som har begravts med vapen på Störlinge-Sörby är män. Dock på Barshalder 

innehåller fyra vapengravar män (80 %) och en vapengrav innehåller en kvinna (20 %) 

(Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322; Rundkvist, M. 2003, s. 55, 57 - 58). 
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5.2 Fråga 2 
 

Delar vapengravarna på Störlinge-Sörby ett gemensamt gravskick med gravarna 

utan vapen på Störlinge-Sörby gravfältet med hänvisning till följande kriterier: 

Placering, Yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, datering och kön? 

 

Både ja och nej vapengravarna och gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby gravfältet 

har ett antal likheter men också skillnader mellan sig. När det gäller gravarnas placering 

förekommer det både likheter och skillnader. 

 

 
Likheten i placeringen av gravarna är att både vapengravar och gravar utan vapen är 

organiserade i gravsamlingar. Olikheterna mellan vapengravarna och gravarna utan 

vapen ligger i vilken utsträckning gravarna förekommer. I utkanten av gravsamling 1 är 

tretton gravar utan vapen (35 %) placerade siffran för vapengravar är en vapengrav (11 

%). I mitten av gravsamling 1 är tretton gravar (35 %) utan vapen placerade tillsammans 

med fyra vapengravar (44 %). I utkanten av gravsamling 3 hittas tio gravar utan vapen 

(27 %) med fyra vapengravar (44 %) i samma område. En grav utan vapen har påträffats 

i centrum av gravsamling 3 (3 %) (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 322). 



  
 

20 

 

I det yttre gravskicket, med hänvisning till delat och inte delat yttre gravskick, ses en 

skillnad mellan vapengravarna och gravarna utan vapen. 

 
Denna skillnad är att vapengravarna tenderar att inte dela det yttre gravskicket med 

andra gravar vilket ses i att antalet vapengravar som inte delar yttre gravskick är fem 

(56 %) och den motsvarande siffran för gravar utan vapen är femton (40 %). I kontrast 

till vapengravarna lutar gravarna utan vapen att dela yttre gravskicket med andra gravar 

vilket visas genom att fyra vapengravar (44 %) och 22 gravar utan vapen (59 %) delade 

yttre gravskick med andra gravar på Störlinge-Sörby gravfältet (Beskow-Sjöberg, M. 

1987, s. 319 - 322).  

 

I den externa utformningen av gravarna ses både likheter och olikheter mellan 

vapengravarna och gravarna utan vapen.  

 
Likheten är att både vapengravarna och gravarna utan vapen delar de yttre 

gravskicksformerna stencirkel och täckhäll. Dock finns det en procentuell skillnad där 

sex vapengravar (67 %) och arton gravar utan vapen (49 %) ligger begravda under 



  
 

21 

 

stencirklar. För täckhällar är två vapengravar (22 %) och en grav utan vapen (3 %) 

nedlagda under. Skillnaderna fortsätter med att benlager endast påträffas med 

vapengravar i ett exempel (11 %). För gravarna utan vapen är stensättningar unik med 

nio gravar (24 %) nio gravar utan vapen är markerade som vet ej eller förstörda 

(Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322). 

 

Vid uppdelningen av skelett och brandgravar uppstår en likhet mellan vapengravarna 

och gravarna utan vapen  

 
Likheten är att brandgravar är en majoritet bland både vapengravar och gravar utan 

vapen. En olikhet mellan vapengravarna och gravarna utan vapen är i den procentuella 

fördelningen inom skelett- och brandgravar mellan vapengravar och gravar ut vapen. 

Två vapengravar (22 %) är nedlagda i skelettgravar den motsvarande siffran för gravar 

utan vapen är tio (27 %). För brandgravarna förekommer sju vapengravar (78 %) och 24 

gravar utan vapen (65 %). Tre gravar utan vapen (8 %) är markerade som vet ej 

(Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322).  

 

I gravarnas interna utformning syns både likheter och skillnader. 

 
Likheterna mellan vapengravarna och gravarna utan vapen är att de inre 

gravskicksformerna brandlager, hällkista och gravgrop delas. Olikheterna är att de inre 

gravskicksformerna brandgrop med åtta gravar (22 %), bengrop med sju gravar (19 %), 
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utspridda obrända ben med en grav (3 %) och utspridda brända ben med en grav (3 %) 

förekommer endast bland gravar utan vapen. Skillnaden i det inre gravskicket är i den 

procentuella distributionen mellan de delade inre gravskicks formerna. Sju vapengravar 

(78 %) och åtta gravar utan vapen (22 %) är anordnade i brandlager, en vapengrav (11 

%) och sex gravar utan vapen (16 %) förekommer i hällkistor. Slutligen en vapengrav 

(11 %) och två gravar utan vapen (5 %) hittades i gravgropar. fyra gravar utan vapen är 

markerade som vet ej (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322). 

 

I de övriga fynden syns en tydlig skillnad mellan vapengravarna och gravarna utan 

vapen. 

 
Grafen ovan visar att gravfältet var öppet för alla samhällsklasser att begrava sina döda 

samt att bara rika begravdes med vapen. Ytterligare skillnader syns i den procentuella 

fördelningen av medelklass och fattiga gravar där tre vapengravar (33 %) och tre gravar 

utan vapen (8 %) räknas som medelklass. För fattiga gravar räknas fem vapengravar (56 

%) och 33 gravar utan vapen (89 %). En grav utan vapen är markerad som vet ej (3 %) 

(Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322, 342 - 380). 

 

I dateringen av vapengravarna och gravarna utan vapen ses återigen likheter och 

skillnader. 

 
Likheterna är att det finns en procentuell likhet mellan vapengravarna och gravarna utan 

vapen som är daterade till den romerska järnåldern på 21 - 22 procent. Antalet 
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vapengravar som är daterade till den romerska järnåldern två (22 %) och antalet gravar 

utan vapen från samma period är åtta (21 %). Olikheterna mellan vapengravarna och 

gravarna utan vapen ses i den förromerska järnåldern där majoriteten av vapengravarna 

är nedlagda med sju gravar (78 %) och gravarna utan vapen är en grav daterad till den 

förromerska järnåldern. Majoriteten av gravarna utan vapen är markerade som vet ej 

med 28 gravar (76 %) (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322). 

 

Den slutliga skillnaden mellan vapengravarna och gravarna utan vapen är i fördelningen 

av könen i gravarna. 

 
Vad grafen ovan visar är att alla som begravdes med vapen var män. I gravarna utan 

vapen innehåller elva gravar män (27,5%), fem gravar innehåller kvinnor (12,5%) och 

de resterande 24 gravar är markerade som vet ej (60 %) (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 

319 - 322). 
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5.3 Fråga 3 

Delar vapengravarna på Barshalder ett gemensamt gravskick med gravarna utan 

vapen på Barshalder gravfältet med hänvisning till följande kriterier: Placering, yttre 

gravskick, inre gravskick, övriga fynd, datering och kön? 

 

Liksom i den föregående frågan finns både likheter och skillnader mellan 

vapengravarna och gravarna utan vapen på gravfältet.  

 

I den underliggande grafen presenteras i vilken sektion som vapengravarna och 

gravarna utan vapen förekommer. Detta har inkluderats, inte för att utvärderas utan, för 

att läsaren som utifrån denna information förstår den geografiska spridningen av de 

utvalda gravarna på Barshalder. 

 
Sektion 1 består av en vapengrav (20 %) och nio icke vapengravar (38 %). I sektion två 

hittas en vapengrav (20 %) och tretton gravar utan vapen (52 %). I sektion fyra har det 

påträffats två vapengravar (40 %) och tre gravar utan vapen (12 %) en vapengrav är 

nedtecknad som vet ej (Rundkvist, M. 2003, s. 94, 96 & 100). 

 

Vid undersökningen av den gravorganisation som finns för vapengravarna och gravarna 

utan vapen ses ett antal likheter men också skillnader. 
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Till att börja med likheterna delas gravorganisationerna: ensamliggande gravar, tre i en 

rad formation och T-tecken formation bland både vapengravar och gravar utan vapen. 

De olikheter som finns mellan vapengravarna och gravarna utan vapen är först att 

gravar utan vapen förekommer också i gravsamlingar (sex/ 24 %) och i par (fyra/16 %). 

Den andra skillnaden mellan vapengravarna och gravarna utan vapen är den 

procentuella fördelningen inom gravorganisationerna. Antalet ensamliggande 

vapengravar är en (20 %) och motsvarande siffra för gravarna utan vapen är två (8 %). 

När det gäller tre i rad formationerna har det påträffats två vapengravar (40 %) och sex 

gravar utan vapen (24 %). Slutligen för T-tecken hittades en vapengrav (20 %) och sju 

gravar utan vapen (28 %). en vapengrav är markerad som okänd (Rundkvist, M. 2003, s. 

120 - 122, 124 - 125, 136 - 137, 140, 142, 144, 208 - 211) 

 

Liksom i placering av vapengravar och gravarna utan vapen ses i det yttre gravskicket 

både likheter och olikheter med hänseende till delat eller inte delat yttre gravskick. 

 
Det likheter som finns i vapengravarna och gravarna utan vapen är att inte delat är i 

majoritet för både vapengravar och gravar utan vapen. Olikheterna syns i den 

procentuella skillnaden mellan vapengravarna och gravarna utan vapen inom delat och 
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inte delat yttre gravskick med fyra vapengravar (80 %) och sexton gravar utan vapen 

(64 %) som räknas som inte delat. När det gäller delat yttre gravskick kan en vapengrav 

(20 %) och nio gravar utan vapen (33 %) (Rundkvist, M. 2003, s. 120 - 122, 124 - 125, 

136 - 137, 140, 142, 144, 208 - 211). 

 

Likheterna och olikheterna fortsätter i det yttre gravskicket med den externa 

konstruktionen över gravarna. 

 
De likheter som vapengravarna och gravarna utan vapen delar är båda ligger under 

stencirkel och röseformen. De skillnader som finns i de yttre gravskicksformerna är att 

formen stensättningen (tre/12 %) påträffas endast över gravar utan vapen. En ytterligare 

skillnad ses i den procentuella spridningen inom formerna. För stencirklar har det 

påträffats en vapengrav (20 %) och tio gravar utan vapen (40 %) och för rösen har det 

hittats en vapengrav (20 %) och tre gravar utan vapen (12 %). Tre vapengravar (60 %) 

och nio gravar utan vapen (36 %) är markerade som vet ej (Rundkvist, M. 2003, s. 120 - 

122, 124 - 125, 136 - 137, 140, 142, 144, 208 - 211). 

 

I det inre gravskicket med hänvisning till skelett och brandgravar ses en tydlig olikhet 

mellan vapengravarna och gravarna utan vapen.  

 
Olikheten ligger i den procentuella fördelningen av skelett och brandgravar mellan 

vapengravarna och gravarna utan vapen. Där alla vapengravar var skelettgravar medan 
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endast sju gravar utan vapen (28 %) var skelettgravar. Majoriteten av gravarna utan 

vapen var brandgravar med sexton gravar (64 %). två gravar utan vapen har markerats 

som vet ej (8 %) (Rundkvist, M. 2003, s. 120 - 122, 124 - 125, 136 - 137, 140, 142, 144, 

208 - 211). 

 

När det gäller gravens interna utformning ses både likheter och skillnader mellan 

vapengravarna och gravarna utan vapen.  

 
Likheterna mellan vapengravarna och gravarna utan vapen är att formerna “slab cist” 

och “block cist” har använts av både vapengravar och gravar utan vapen samt att Slab 

cist är en majoritet bland båda. De avvikelser som ses mellan vapengravarna och 

gravarna utan vapen är att hällkistor (2/8 %), brandlager (4/16 %) och brandgropar (2/8 

%) endast förekommer tillsammans med gravar utan vapen. Bland de former som 

förekommer bland både vapengravar och gravar utan vapen ses en procentmässig 

skillnad. Där två vapengravar (40 %) och tretton gravar utan vapen (52 %) var 

utformade i “slab cist”. För “Block cist” har det hittats en vapengrav (20 %) och två 

gravar utan vapen (8 %) under två vapengravar (40 %) och en grav utan vapen (4 %) har 

markerats som vet ej (Rundkvist, M. 2003, s. 120 - 122, 124 - 125, 136 - 137, 140, 142, 

144, 208 - 211). 
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Återigen hittas likheter och skillnader mellan vapengravarna och gravarna utan vapen 

fast denna gång bland de övriga fynden.  

 
De olikheter som existerar är i den procentuella distributionen inom medelklass och 

fattiga gravar. Bland medelklass gravarna är vapengravarna mer förekommande med två 

gravar (40 %) i jämförelse är två gravar utan vapen markerade som medelklass (8 %). 

När det gäller fattiga gravar är gravar utan vapen mer förekommande med sjutton gravar 

(68 %) som betecknas fattiga. Den motsvarande siffran för vapengravar är två gravar 

(40 %). Likheten mellan vapengravarna och gravarna utan vapen finns i det procentuella 

antalet rika gravar där en vapengrav (20 %) och sex gravar utan vapen (24 %) är 

betecknade som rika (Rundkvist, M. 2003, s. 120 - 122, 124 - 125, 136 - 137, 140, 142, 

144, 208 - 211). 

 

I gravarnas datering syns en tydlig skillnad mellan vapengravarna och gravarna utan 

vapen.  

 
Till att börja med finns det inga gravar från den förromerska järnåldern. Tre 

vapengravar (60 %) och fyra gravar utan vapen (16 %) har daterats till den romerska 

järnåldern. Två vapengravar (40 %) och tretton gravar utan vapen (52 %) är daterade till 
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folkvandringstiden. Återigen ses en procentuell skillnad, dock denna gång i icke 

vapengravarnas fall. Åtta gravar utan vapen (32`%) har markerats som vet ej 

(Rundkvist, M. 2003, s. 55, 57 - 58, 120 - 122, 124 - 125, 136 - 137, 140, 142, 144, 208 

- 211). 

 

Slutligen ses en tydlig skillnad mellan vapengravarna och gravarna utan vapen med 

hänvisning till den dödes kön.  

 
Vad figuren ovan visar är att fyra vapengravar (80 %) har identifierats som att de 

innehåller män. Motsvarande siffra för gravar utan vapen är två (8 %) vilket är en stor 

procentuell skillnad. När det kommer till kvinnorna har en vapengrav (20 %) och fem 

gravar utan vapen (20 %) identifierats vilket är en procentuell likhet. 18 gravar utan 

vapen har markerats som vet ej (72 %) (Rundkvist, M. 2003, s. 55, 57 - 58). 
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5.4 Fråga 4 
Delar de utvalda gravarna utan vapen på Barshalder ett gemensamt gravskick med 

de utvalda gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby gravfältet med hänvisning till 

följande kriterier: Placering, yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, datering och 

kön? 

 

Nej gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby delade inte ett gemensamt gravskick med 

gravarna utan vapen på Barshalder. Motiveringen bakom detta är till att börja med 

skillnaderna i organisationen av gravarna.    

 

 
Det finns en likhet i gravarnas organisation vilket är att alla gravar på Störlinge-Sörby 

var organiserade i gravsamlingar och sex gravar (24 %) från Barshalder var 

organiserade i gravsamlingar. Utöver denna likhet är Barshalder och dess gravar 

organiserade i antigen T-tecken med sju gravar (28 %), Tre i rad formation med sex 

gravar (24 %), i par med fyra gravar (16 %) och slutligen två gravar som är 

ensamliggande (8 %) (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 322; Rundkvist. M, 2003, s. 94, 96 

& 100). 
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Olikheterna mellan gravfälten fortsätter i det yttre gravskicket med delat och inte delat 

yttre gravskick. 

 
I kategorin inte delat yttre gravskick med andra gravar är Barshalder gravfältet mest 

förekommande med sexton gravar (64 %). Motsvarande siffra Störlinge-Sörby är 

femton (41 %). I den andra kategorin delat yttre gravskick med andra gravar är 

Störlinge-Sörby gravfältet den ledande med 22 gravar (59 %). På Barshalder delar nio 

gravar (36 %) sitt yttre gravskick med andra gravar. (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 

322; Rundkvist, M. 2003, s. 120 - 122, 124, 137 - 140, 142, 208 - 211). 

 

När det gäller gravarnas externa konstruktion finns både likheter och olikheter mellan 

gravarna på Barshalder och Störlinge-Sörby. 

 
Likheten är att på båda gravfälten förekommer stencirklar och stensättningar. Det 

skillnader som finns mellan Barshalder och Störlinge-Sörby är att stenröse med tre 

gravar (12 %) endast finns på Barshalder och täckhäll med en grav (3 %) endast 

förekommer på Störlinge-Sörby. Även inom stencirkel och stensättnings formerna finns 

skillnader genom den procentuella utsträckningen som formerna har använts. På 
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Barshalder är tio gravar (40 %) nedlagda under stencirklar medan motsvarande siffra är 

arton gravar (49 %) för Störlinge-Sörby. Siffrorna för stensättningar är tre på Barshalder 

(12 %) och nio på Störlinge-Sörby (24 %) Antalet gravar som är markerade vet ej är nio 

på Barshalder (36 %) och nio på Störlinge-Sörby (24 %) (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 

319 - 322; Rundkvist, M. 2003, s. 120 - 122, 124, 137 - 140, 142, 208 - 211). 

 

I det inre gravskicket med hänvisning till skelett och brandgravar ses en tydlig likhet 

mellan Barshalder och Störlinge-Sörby. 

 
Likheten mellan Barshalder och Störlinge-Sörby är att det finns en jämn fördelning 

inom skelett- och brandgravarna. Antalet skelettgravar på Störlinge-Sörby är tio (27 %) 

och på Barshalder är sju gravar (28 %) skelettgravar. När det gäller brandgravarna 

förekommer det 24 gravar (65 %) på Störlinge-Sörby som är betecknade som 

brandgravar. Motsvarande siffra för Barshalder är sexton gravar (64 %). Två gravar (8 

%) på Barshalder och tre gravar (8 %) från Störlinge-Sörby är markerade som vet ej 

(Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322; Rundkvist, M. 2003, s. 120 - 122, 124, 137 - 

140, 142, 208 - 211). 
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I den interna utformningen av gravarna på Störlinge-Sörby och på Barshalder påträffas 

både likheter och skillnader. 

 
De likheter som finns i det inre gravskicket mellan gravfälten är att formerna brandgrop, 

brandlager och hällkista förekommer på båda gravfälten. Skillnaderna mellan gravfälten 

är först att i de delade formerna brandgropar, brandlager och hällkista har de använts i 

olika utsträckningar på de två gravfälten. Grafen ovan visar att brandgropar har använts 

i större utsträckning på Störlinge-Sörby med åtta gravar (22 %) mot en grav (4 %) på 

Barshalder. Liksom för brandlager med åtta gravar på Störlinge-Sörby (22 %) mot fyra 

gravar på Barshalder (16 %). Slutligen verkar Hällkistor har även använts i större 

utsträckning på Störlinge-Sörby med sex gravar (16 %) än på Barshalder med tre gravar 

(12 %). Fler olikheter som finns mellan gravfälten är att “slab cist” med tretton gravar 

(52 %) & “block cist” som förekom i två gravar (8 %) endast har påträffats på 

Barshalder. De interna grav utformningarna som endast har påträffats på Störlinge-

Sörby är gravgropar med två gravar (5 %), Bengropar som förekommer i sju gravar (19 

%) samt utspridda brända ben (3 %) och utspridda obrända ben (3 %) som förekom i ett 

exempel vardera. Två gravar på Barshalder (8 %) och fyra gravar på Störlinge-Sörby 

(11 %) har markerats som vet ej (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322; Rundkvist, 

M. 2003, s. 120 - 122, 124, 137 - 140, 142, 208 - 211). 
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I den procentuella distributionen av rika, medelklass och fattiga gravar syns återigen 

skillnader och likheter mellan gravfälten. 

 
Vad grafen ovan visar är att på Barshalder förekom rika, medelklass och fattiga gravar 

utan vapen medan bara medelklass och fattiga gravar utan vapen förekom på Störlinge-

Sörby. Den procentuella distributionen av rika, medelklass och fattiga på Barshalder är 

följande: sex gravar betecknas som rika (24 %), två gravar som medelklass (8 %) och 

sjutton gravar som fattiga (68 %). För Störlinge-Sörby är fördelningen följande. tre 

gravar är markerade som medelklass gravar (8 %) och 33 gravar som fattiga (89 %). En 

likhet som observeras i den procentuella fördelningen är att medelklass gravarna är lika 

varandra. En grav från Störlinge-Sörby (3 %) är markerad som vet ej (Beskow-Sjöberg, 

M. 1987, s. 319 - 322, 342 - 380; Rundkvist, M. 2003, s. 120 - 122, 124, 137 - 140, 142, 

208 - 211). 

 

Skillnaderna mellan gravfälten fortsätter i gravarnas datering. 

 
Vad grafen ovan visar är att en grav från Störlinge-Sörby (3 %) är daterad till den 

förromerska järnåldern. Under den romerska järnåldern ökar antalet gravar på Störlinge-

Sörby till åtta gravar (21 %). Det är under den romerska järnåldern som de utvalda 
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gravarna på Barshalder tidigast förekommer med fyra gravar (16 %). På Störlinge-Sörby 

finns inga gravar från folkvandringstiden. På Barshalder däremot är tretton gravar 

daterade till folkvandringstiden (52 %). Åtta gravar på Barshalder (32 %) och 28 gravar 

på Störlinge-Sörby (76 %) är markerade som vet ej (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 

322; Rundkvist, M. 2003, s. 55, 57 - 58, 120 - 122, 124, 137 - 140, 142, 208 - 211).  

 

Den slutliga skillnaden mellan gravfälten gäller den procentuella fördelningen av könen 

på gravfälten. 

 
Likheten mellan Barshalder och Störlinge-Sörby är att det finns en jämn procentuell 

fördelning bland kvinnorna på gravfälten. På Barshalder är fem kvinnor begravda (20 

%) och på Störlinge-Sörby är siffran fem (13 %). Skillnaderna mellan gravfälten ligger i 

den procentuella fördelningen av män. På Barshalder har två gravar (8 %) identifierats 

som manliga. Den motsvarande siffran för Störlinge-Sörby är elva gravar (27 %). arton 

gravar (72 %) på Barshalder och 25 gravar på Störlinge-Sörby (60 %) är markerade som 

vet ej (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 319 - 322; Rundkvist, M. 2003, s. 55, 57 - 58). 
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5.5 Fråga 5 
 

Vad berättar resultatet av ovanstående frågor för oss om de samhällena som begravde 

sina döda på de respektive gravfälten? 

 

Det samhälle som syns genom gravarna på Störlinge-Sörby är ett samhälle som 

begravde sina döda från den förromerska järnåldern till den romerska järnåldern med en 

ökning av aktivitet under den senare perioden. Både män och kvinnor begravdes på 

gravfältet dock utmärks vapengravarna av att endast män förekommer. Detta kan betyda 

att vapen i detta samhälle var kopplade till män och manlighet. När det gäller det 

materiella tillståndet i samhället är det tydligt från både gravar med eller utan vapen att 

majoriteten av de som begravdes lades ner i fattiga gravar. I vilket utsträckning detta 

reflekterar samhället kan diskuteras dock om det antas att en fattig person lades ner i en 

fattig grav och en rik person lades ner i en rik grav blir bilden tydlig att samhället som 

använde Störlinge-Sörby gravfältet var fattigt med ett fåtal rika och medelklass 

personer. De övriga fynden visar även att det inte förekommer rika gravar utan vapen. 

När det gäller de andra aspekterna på gravarna har dessa använts för att indikera i vilken 

utsträckning gravarna på gravfälten var reglerade. Det delar av gravarna som pekar mot 

en reglering är gravarnas placering där de antingen var en del av en gravsamling eller 

låg ensamma. I det yttre gravskicket var de flesta av gravarna nedlagda under stencirklar 

och majoriteten av gravarna var brandgravar. De delar av gravarna som pekar bort från 

regleringen är att det fanns en jämn utdelning mellan delat och inte delat yttre gravskick 

samt att det för gravar utan vapen fanns sju former av intern gravkonstruktion i 

motsättning till vapengravarnas tre vilket kan peka mot att människorna valde att 

särskilja vapengravarna från gravarna utan vapen genom att begränsa de inre 

gravskicksformerna som en vapengrav kunde uppvisa.  

 

Det samhälle vi ser på Barshalder skiljer sig en del från samhället som använde 

Störlinge-Sörby. Till att börja med används gravfälten från den romerska järnåldern och 

framåt. Det förekommer både män och kvinnor på gravfältet bland både vapengravar 

och gravar utan vapen vilket kan tolkas som att de inte såg på vapen som könsbundet 

dock kan denna tolkning ifrågasättas eftersom av att det endast förekommer en 

vapengrav med en kvinna vilket kan vara ett undantag snarare än en regel. I det övriga 

fynden är majoriteten fattiga men antalet rika personer är större på Barshalder än på 

Störlinge-Sörby. Om vi återigen utgår ifrån att en rik grav innehöll en rik person och en 

fattig grav innehöll en fattig person är det rimligt att tolka samhället som ett rikare 

samhälle än Störlinge-Sörby. De aspekterna av gravarna som pekar mot ett reglerat 

gravskick är att majoriteten bland både vapengravarna och gravarna utan vapen inte 

delar det yttre gravskicket med andra gravar. Detta i sig kan peka mot att människorna 

på Barshalder uppvisade en viss form av individualism genom att begrava människorna 

separerade från varandra istället för tillsammans under samma yttre gravskick. 

Gravskicket verkar dessutom vara strängare reglerat för vapengravar än för gravar utan 

vapen eftersom alla vapengravar är skelettgravar och ligger antingen under en stencirkel 

eller ett stenröse samt i en “slab cist” eller en “block cist”. Dock ska dessa sista punkter 
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om gravarnas utformning tas emot med kritik eftersom i båda fallen existerar ett 

betydande mörkertal inom kriterierna. Detta skiljer sig från gravarna utan vapen som 

innehöll både skelett- och brandgravar samt var nedlagda under tre former av yttre 

gravskick. Fast även i gravarna utan vapen fanns regleringar i form av att hälften av 

dessa gravar var nedlagda i “slab cist” formen. Placeringen av gravarna är en ytterligare 

punkt där både vapengravar och gravar utan vapen var friare där det förekom tre olika 

gravorganisationer för vapengravarna och fem för gravarna utan vapen. 

 

I detta kapitel har frågeställningarna besvarats i ordning samt tolkningar dragits om 

samhällena som har använt gravfälten och i vilken utsträckning gravarna var reglerade. I 

nästa kapitel presenteras analysens resultat.   
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6. Resultat 

 

Fråga 1: Delar vapengravarna på Störlinge-Sörby gravfältet ett gemensamt 

vapengravskick med vapengravarna på Barshalder med hänvisning till följande 

kriterier: Placering, yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, vapensammansättning, 

datering och kön? 

 

Nej vapengravarna på Störlinge-Sörby delar inte ett gemensamt vapengravskick med 

vapengravarna på Barshalder eftersom de skiljer sig i kriterierna: gravarnas placering, 

det yttre gravskicket, det inre gravskicket, vapensammansättningen, de övriga fynden, 

gravarnas datering och kön  

 

Fråga 2: Delar vapengravarna på Störlinge-Sörby ett gemensamt gravskick med 

gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby gravfältet med hänvisning till följande 

kriterier: Placering, Yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, datering och kön? 

 

Både ja och nej eftersom vapengravarna och gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby 

skiljde sig genom placeringen av gravarna dock är alla undersökta gravar nedlagda i 

gravsamlingar, I Det yttre gravskicket men det förekommer stencirkel och täckhälls 

formerna bland både vapengravarna och gravarna utan vapen. I det inre gravskicket 

däremot är brandgravar en majoritet bland både vapengravar och gravarna utan vapen 

samt att formerna brandlager, gravgrop och hällkistor delas. De övriga fynden, i 

dateringen trots att det finns en procentuell likhet i daterade vapengravar och gravar 

utan vapen från den romerska järnåldern och slutligen kön. 

 

Fråga 3: Delar vapengravarna på Barshalder ett gemensamt gravskick med gravarna 

utan vapen på Barshalder gravfältet med hänvisning till följande kriterier: Placering, 

yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, datering och kön? 

 

Liksom i föregående fråga är svaret både ja och nej eftersom vapengravarna och 

gravarna utan vapen på Barshalder både visade likheter och skillnader. Skillnaderna 

mellan vapengravarna och gravarna utan vapen syns i gravarnas placering dock delas 

gravorganisationerna ensamliggande, tre gravar i rad och T-tecken. I det yttre 

gravskicket fast majoriteten av gravarna delar inte sitt yttre med andra gravar och 

formerna stencirkel och stenröse delas. I det inre gravskicket däremot har “Slab cist” 

och “block cist” formerna påträffats bland både vapengravar och gravarna utan vapen 

samt att “slab cist” är i majoritet för båda. I de övriga fynden dock finns det en 

procentuell likhet bland de rika gravarna, i dateringen och slutligen i kön däremot syns 

en likhet eftersom det finns ett procentuellt jämt antal av kvinnorna. 

 

Fråga 4: Delar gravarna utan vapen på Barshalder ett gemensamt gravskick med 

gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby gravfältet med hänvisning till följande 

kriterier: Placering, yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, datering och kön? 
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Nej gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby och Barshalder delade inte ett gemensamt 

gravskick eftersom de skiljer sig i gravarnas placering dock förekommer gravsamlingar 

på båda öarna. Det yttre gravskicket men stencirkel och stensättning förekommer på 

båda gravfälten. det inre gravskicket däremot förekommer formerna brandlager, 

brandgrop och hällkista på båda gravfält. De övriga fynden trots att de förekommer en 

procentuell likhet bland medelklass gravarna, i dateringen och slutligen bland könen 

dock finns det en procentuell likhet mellan kvinnorna på båda gravfälten.  

 

Fråga 5: Vad berättar resultatet av ovanstående frågor för oss om de samhällena som 

begravde sina döda på de respektive gravfälten? 

 

Samhället som använde Störlinge-Sörby gravfältet, använde gravfältet från den 

förromerska järnåldern till den romerska järnåldern. Gravfältet kan beskrivas som fattigt 

och där endast män var nedlagda i vapengravarna. De delarna av Störlinge-Sörby som 

var reglerade är gravarnas placering, det yttre gravskicks formerna och att majoriteten 

av gravarna är brandgravar. De friare delarna av gravarna var i fördelningen av delat 

och inte delat yttre gravskick samt i de inre gravskicksformerna. Dessutom var 

vapengravarna hårdare reglerade i jämförelse med gravarna utan vapen. 

 

Samhället som använde Barshalder gravfältet var rikare än Störlinge-Sörby samt 

använde gravfältet från den romerska järnåldern och framåt. Samhället lät både kvinnor 

och män begravas med vapen. De delar av Barshalders gravskick som var reglerat är att 

majoriteten av gravarna inte delade yttre gravskick med andra gravar samt att “slab cist” 

var den mest förekommande inre gravskicksformen. De delar av det gravskicket som 

var mindre reglerat var i fördelningen av skelett och brandgravar, i de yttre 

gravskicksformerna samt i gravarnas placering. Liksom på Störlinge-Sörby särskiljs 

vapengravarna från de andra gravarna genom en hårdare reglering. 

 

I detta kapitel har analysens resultat presenterats i kortfattad form. I nästa kapitel som 

kommer att bestå av fyra delar. I den första delen jämförs analysens resultat med den 

tidigare forskningen. I den andra delen tolkas analysens resultat utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna. I den tredje delen diskuteras fördelar och nackdelar med att jämföra 

två gravfält med två skilda dateringar samt presenterar en förklaring varför fler 

vapengravar förekommer under den förromerska järnåldern än i de andra perioderna. I 

den fjärde och sista delen diskuteras det om de döda i vapengravarna var krigare eller 

inte. 
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7. Diskussion och tolkning 

 

7.1 Likheter och skillnader mellan den tidigare forskningen och 

analysens resultat. 
 

I inledningen av det tidigare forsknings kapitlet skrevs att det som utmärker gravskicket 

under den förromerska järnåldern är att det yttre gravskicket består av antingen “runda 

eller rektangulära stensättningar” (Stenberger, M. 1964, s. 337). Med undantag för 

Gotland där gravarna ligger under rösen samt att alla gravar är uteslutande brandgravar 

(Stenberger, M. 1964, s. 337 - 338).  

 

Av de undersökta gravarna på båda gravfälten förekommer det endast daterade gravar 

från den förromerska järnåldern på Störlinge-Sörby. Av dessa gravar var alla 

brandgravar och stencirklar var den dominerade yttre gravskicks formen med två 

avvikande former (täckhäll och benlager). Detta innebär att de gravar som har 

undersökts från den förromerska järnåldern stämmer in i bilden av det förromerska 

järnåldergravskicket som har presenterats i den tidigare forskningen med ett fåtal 

undantag i de yttre gravskicksformerna. 

 

Det öländska gravskicket under den romerska järnåldern kännetecknades bland annat av 

att män, kvinnor och barn låg på olika delar av gravfälten, de mest förekommande yttre 

gravskicks formerna var stencirklar och rektangulära stensättningar, både brandgravar 

och skelettgravar förekommer tillsammans på samma gravfält. De inre gravskicks 

formerna varierar beroende på om gravarna var brand- eller skelettgravar där skelett 

gravarna antingen lades ner i en hällkista, i en träkista eller en grop. Om graven var en 

brandgrav kunde den antingen bli nedgrävd med en urna eller inte. Om en grav 

begravdes utan en urna kan de brända benen ligga under ett brandlager, i en grop under 

ett brandlager, i ett benlager eller vara utspridda. För vapengravarna kännetecknas dessa 

av att de vapen som läggs ner är ett svärd och en sköld samt att alla är män (Rasch, M. 

1994, s. 182 - 183, 195). 

 

Till att börja med verkar det inte finnas en könsuppdelning mellan män, kvinnor och 

barn på Störlinge-Sörby eftersom de kvinnliga gravarna ligger bredvid manliga gravar i 

samma gravsamling. När det gäller de mest förekommande yttre gravskicksformerna 

förekommer det både stencirklar och rektangulära stensättningar på Störlinge-Sörby. 

Dock ska det noteras att stensättningar är noterade som oregelbundna och har med tiden 

blivit rubbade. Som nämnts förekommer det både skelett- och brandgravar på Störlinge-

Sörby gravfältet. När det gäller det inre gravskicket och dess former för skelettgravar 

förekommer det hällkistor och gravgropar dock inga träkistor. För brandgravarna 

förekommer det inga urnebrandgravar på Störlinge-Sörby gravfältet och de inre 

gravskicksformer som förekommer för brandgravarna på Störlinge-Sörby är brandlager, 

brända ben utan ett brandlager, brandgrop och en bengrop samt utspridda brända ben. 
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Slutligen när det gäller vapengravarnas vapensammansättning förekommer inte svärd 

tillsammans med sköldar på Störlinge - Sörby. 

 

Vad det ovanstående visar är resultatet från Störlinge-Sörby skiljer sig i vissa aspekter 

från den tidigare forskningen medan det i andra aspekter liknar gravskicket som 

beskrivs i den tidigare forskningen. De skillnader som kan listas är att det inte syns en 

tydlig uppdelning mellan män, kvinnor och barn. Inga urnor förekommer på Störlinge-

Sörby samt att vapensammansättningen inte består av ett svärd och en sköld. De likheter 

som finns mellan Störlinge-Sörby och den tidigare forskningen är att det förekommer 

både stencirklar och stensättningar på Störlinge-Sörby samt att både skelett- och 

brandgravar finns på gravfältet. Det inre gravskicket för skelettgravar motsvarar den 

tidigare forskningen dock saknas träkistor. För brandgravarna på Störlinge-Sörby är det 

i stora drag liknande gravskicket som beskrivs i den tidigare forskningen för 

brandgravar utan urnor. 

 

Med Öland och Störlinge-Sörby behandlat flyttas diskussionen till Gotland och 

Barshalder. Den tidigare forskningen skriver att det gotländska gravskicket under den 

romerska järnåldern kännetecknas av att gravarna antingen låg ensamma i landskapet, i 

mindre gravfält kopplade till en enskild gård eller i stora gravfält där flera byar har 

begravt sina döda. Skelettgravar är något mer förekommande på Gotland än i andra 

delar av Sverige och det yttre gravskicket utmärks av att det består av rösen och olika 

former av stensättningar. (Cassel, K. 1998, s, 38 & 40, Stenberger, M. 1936, s. 159, 

Stenberger, M. 1964, s. 364). Barshalder kan tolkas som ett stort gravfält på grund av 

antalet gravar (73) som har daterats till den romerska järnåldern och folkvandringstiden. 

De yttre gravskicksformerna som har påträffats är stencirklar, rösen och stensättningar. 

När det gäller fördelningen mellan brand- och skelettgravar skrevs det att de gravar som 

har daterats till romerska järnåldern alla är skelettgravar. Anledningen till att resultatet 

hamnar här kan bero på det lilla antalet daterade gravar från den romerska järnåldern.  

Under folkvandringstiden på Barshalder syns en olikhet mellan resultatet och den 

tidigare forskningen i gravarna yttre utformning där de utvalda gravarna på Barshalder 

från folkvandringstiden ligger under stensättningar och stencirklar vilket skiljer sig från 

den tidigare forskningen som menar att rösen var den vanligaste yttre gravskicks formen 

över gravarna. I det inre gravskicket ses likheter mellan analysen och den tidigare 

forskningen eftersom det förekommer både brand och skelettgravar på Barshalder dock 

med en tydlig majoritet av brandgravar. När det gäller de inre gravskicks formerna 

förekommer, brandlager samt stenkistor i form av “slab cist” och “block cist”. Dock 

saknas gravgrops formen från de utvalda Barshalder gravarna som har en datering till 

folkvandringstiden (Stenberger, M. 1964, s. 523 - 524). 

 

När det gäller vapengravarna på Gotland skriver Cassel att vapengravarna kännetecknas 

av att antingen förekomma som en eller två på gravfältet, ligga ensamt eller i gravfält 

med enbart vapengravar. På Barshalder påträffades fem vapengravar totalt dock är två 

vapengravar daterade till folkvandringstiden och tre är daterade till den romerska 

järnåldern vilket innebär att Barshalder kan följa regeln om att begrava en eller två 

vapengravar per gravfält eftersom gravarna lades ner vid olika tidpunkter och att det 
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finns en möjlighet att de senare och speciellt de tidigare inte visste om de tidigare eller 

senare vapengravarna när människorna med vapen begravdes. Ett ytterligare 

kännetecken för vapengravarna är den yttre gravskicksformen som bestod av en rest 

häll. Barshalder skiljer sig drastiskt från detta. Vapengravarna på Barshalder är antingen 

en stencirkel eller en stencirkel med ett röse. Dock ska det poängteras att 60 procent av 

vapengravarna är okända på grund av att de har förstörts. En gång i tiden kunde dessa 

ha varit resta hällar dock eftersom de är förstörda kan man inte veta med säkerhet och 

slutsatsen blir att Barshalder skiljer sig från de övriga vapengravarna i den tidigare 

forskningen. En likhet mellan Barshalder och vapengravarna i den tidigare forskningen 

är att alla vapengravar är skelettgravar. Ytterligare en skillnad mellan Barshalder och 

den tidigare forskningen om vad som kännetecknar de gotländska vapengravarna är att 

Cassel skriver att vapengravarna tenderar att innehålla färre fynd och fynd som skiljer 

sig från de andra gravarna. På Barshalder är vapengravarna relativt rika där varje grav 

antingen hade sju eller fjorton fynd i kontrast innehöll gravarna utan vapen mellan noll 

till sju fynd varav en avvek med fjorton fynd. När det gäller föremålen i sig kunde inte 

uppsatsförfattaren hitta avvikande fynd i vapengravarna mot de andra gravarna. Detta 

leder till slutsatsen att vapengravarna på Barshalder delade en större gemenskap med 

gravarna utan vapen än med vapengravarna från den tidigare forskningen (Cassel, K. 

1998, s, 50 & 53, resultat från analys kapitlet). 

 

7.2 analysens resultat och de teoretiska tolkningarna. 
 

I inledningen av teorikapitlet presenterades den inledande debatten om hur etnicitet ska 

undersökas i humaniora. Denna debatt stod mellan objektivisterna som menade att 

etnicitet var något som var mätbart och att etniciteter kan särskiljas från andra etniciteter 

på ett antal kriterium som kan bedömas av utomstående forskare (Jones, S. 1997, s. 57). 

Motståndarna till objektivisterna och de slutliga segrarna i debatten var subjektivisterna 

som argumenterade att en etnicitet endast kan tillskrivas någon som själv väljer att 

acceptera den tillskrivna etniciteten (Jones, S. 1997, s. 57). Här uppstår ett problem för 

arkeologin, hur frågar du en person som är död och inte bara död utan har varit död i 

hundratals om inte tusentals år? Enligt Svanberg är detta möjligt. Svanberg menar att 

när det arkeologiska lämningarna (Fynd, boplatser, gravar mm) av en person eller en 

grupp undersöks visas en persons eller gruppens etnicitet eller identitet (Svanberg, F. 

2003a, s. 14). I uppsatsförfattarens åsikt är det svårt om inte omöjligt att använda en helt 

subjektivistisk tolkning av arkeologiska material eftersom undersökningspersonerna är 

döda. Därför lämnar det oss med en blandning av det subjektiva med det objektivistiska 

hållningssättet eller en ren objektivistisk hållning mot det undersökta arkeologiska 

materialet. Även i Svanbergs hållning ses en blandning mellan det subjektiva och den 

objektiva hållningen enligt uppsatsförfattaren. Det subjektiva ligger i att utgå från att de 

arkeologiska källmaterialen berättar om personen eller gruppen och hur dessa såg på sig 

själva. Det objektiva ligger i att använda det arkeologiska källmaterialet som en bas för 

att urskilja personers eller gruppers etnicitet och identitet. Denna uppsats har följt detta 

resonemang och använt gravarna samt kriterierna som har valts ut för att undersöka en 
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persons eller en grupps identitet. Med insikten att dessa kriterier har varit under 

inflytande från den dödes kultur vilket har format deras val och former.  

 

Med det ovanstående i åtanke flyttas fokus till en annan teoretisk diskussion. I vilken 

utsträckning har gravarna varit passivt eller aktivt utformade. Resonemanget för den 

passiva hållningen är att när en grav utformades och vid valet av vilka gravgåvorna som 

skulle deponeras var dessa beslut gjorda i enlighet med den dödes tillhörighet till en 

större omfattande identitet. I motsättning till den passiva hållningen är den aktiva 

hållningen som menar att gravens utformning och innehåll är ett resultat av aktiva beslut 

som togs av de som begravde den döda för att skicka ett budskap till det övriga 

samhället i ett försök att påverka samhället (Halsall, G. 2003, s. 61 - 62). 

 

Utgångspunkten i diskussionen om vad som utgör ett aktivt beslut mot ett passivt beslut 

är de likheter och skillnader som finns mellan den tidigare forskningen och resultatet. 

Antagandet är att de skillnader som finns mellan resultatet och den tidigare forskningen 

har uppstått som ett aktivt beslut av de som begravde sina döda på Störlinge-Sörby och 

Barshalder att särskilja sig från de övriga delarna av öarna. Likheterna mellan resultatet 

och den tidigare forskningen kommer att tolkas som att de som begravde sina döda på 

Störlinge-Sörby och Barshalder passivt valde att följa gravskicket som nämns i den 

tidigare forskningen.  

 

Låt oss inleda med Barshalder. Under den romerska järnåldern på Barshalder har 

människorna som använde gravfältet valt att i stor utsträckning passivt följa det 

övergripande gotländska gravskicket. Detta syns i det yttre gravskicket där stencirklar, 

stensättningar och rösen förekommer på Barshalder samt att skelett och brandgravar har 

förekommit tillsammans på samma gravfält (om vi antar att de utvalda brandgravarna 

eller ett antal brandgravar är nedlagda under den romerska järnåldern). Ett aktivt beslut 

som människorna gjorde under den romerska järnåldern var att lägga ner fler 

brandgravar än skelett gravar. Dock återigen ska det noteras att brandgravarna saknar 

datering och därför finns en osäkerhet kring detta. Under folkvandringstiden har 

människorna som använde Barshalder gjort flera aktiva val än i den romerska 

järnåldern. Dessa aktiva val inkluderar valet att lägga ner de döda i stencirklar och 

stensättningar istället för i stenrösen samt att inte begrava de döda i gravgropar. Trots de 

aktiva besluten finns det aspekter i gravarna från Barshalder som passivt speglar det 

övergripande gravskicket vilket manifesteras genom att människor läggs ner i 

brandlager och i olika former av stenkistor genom “slab cist” och “block cist” samt att 

skelett och brandgravar blandas på gravfälten (om det antas att brandgravarna eller ett 

antal brandgravar är nedlagda i folkvandringstiden). När det gäller vapengravarna på 

Barshalder syns både passiva och aktiva val att följa det övergripande vapengravskicket 

på Gotland. De passiva val som kan listas är att alla vapengravar är skelett gravar och 

att det förekommer få vapengravar på gravfältet. De aktiva besluten som fattades var att 

begrava de döda med vapen under stencirklar och rösen istället för resta hällar dock är 

60 % okända samt att gravarna inte är fattiga och inte innehåller avvikande fynd.  
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När det gäller Störlinge-Sörby har människorna under den förromerska järnåldern valt 

att i stor utsträckning passivt följa reglerna för hur en grav skulle utformas under den 

förromerska järnåldern med små avvikelser i det yttre gravskicket. I den romerska 

järnåldern har människorna gjort både aktiva och passiva val i utformningen av 

gravarna. De passiva besluten som fattades var att lägga ner både skelett- och 

brandgravar på gravfältet. I det yttre gravskicket förekommer formerna stencirklar och 

stensättningar över gravarna. I det inre gravskicket bland skelett gravarna förekommer 

hällkistor och gravgropar. När det gäller brandgravarna existerade formerna brandlager, 

brandgrop, bengrop och utspridda brända ben. Slutligen gjordes ett passivt val i 

vapengravarna genom att bara tillåta män att begravas med vapen. De aktiva valen ses i 

placeringen av gravar genom att blanda män, kvinnor och barn. i det inre gravskicket 

genom att urnor inte används samt att det saknas träkistor (dock kan detta bero på att 

kistorna har förstörs med tiden). Slutligen har ett aktivt beslut tagits i vapengravarna 

genom att deponera avvikande vapensammansättningar.  

 

Med det ovanstående flyttas diskussion mot hur resultatet kan tolkas utifrån ett 

primodialistiskt synsätt? 

 

Enligt primodialisterna är etniciteter uppbyggda av att en grupp av människor känner 

samhörighet med varandra genom ett antal gemensamma och grundläggande 

kopplingar. Dessa kopplingar kan vara ett språk, ett land, en religion, en kultur, en 

familj mm. Ett sätt att förstå detta är genom “Basic group identity” som menar att en 

person lever med två typer av identiteter. I den grundläggande eller “basic” identitet 

finner vi dessa ovanstående gemensamma kopplingar som producerar en grund för en 

persons identitet. Ta uppsatsförfattaren som exempel. Den grundläggande identitet jag 

bär på enligt detta synsätt är att jag är en svensktalande skåning som är ateist uppfödd i 

den svenska kulturen från familjen Berling. Denna grundläggande identitet etableras 

tidigt i livet och kommer att vara med personen livet ut, dock kan en person lägga till 

fler identiteter och dessa kan både tas an men också tas av. (Jones, S. 1997, s. 65 - 66). 

Exempel på dessa identiteter kan vara att vara en supporter till en fotbollsklubb, ett 

politiskt parti, en hobby mm. (Uppsatsförfattarens exempel) 

 

Hur appliceras detta till resultatet? I vapengravarna kan vi se denna uppdelning och hur 

det har påverkat utformningen av gravarna med vapen. De likheter som finns mellan 

vapengravarna och gravarna utan vapen kan tolkas som ett utslag av den grundläggande 

identiteten i samhället medan olikheterna mellan vapengravarna och gravarna utan 

vapen kan bero på den sekundära identiteten. För Störlinge-Sörby finns det likheter i de 

yttre gravskicksformerna och de övriga fynden. Brandgravarna och brandlagren delas 

inte med de andra gravarna på gravfältet utan med andra gravar från den förromerska 

järnåldern som beskrivs i den tidigare forskningen. Dessa likheter kan ses som ett utslag 

av den grundläggande identitet och de skillnader vi ser i vapengravarna på Störlinge-

Sörby är ett utslag av en sekundär identitet som den döde tar på sig i livet i detta fall en 

krigaridentitet. Krigaridentitet på Störlinge-Sörby markeras av att de begravts med 

vapen. Det är uteslutande manligt, att gravarna inte delar yttre gravskick kan visa på att 

det fanns ett behov av att markera ut enskilda krigare.  
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När det gäller Barshalder finns det likheter i det yttre gravskicket och den begravdes 

kön. I den tidigare forskningen såg vi att alla vapengravar var skelettgravar vilket är en 

likhet vapengravarna på Barshalder delar med vapengravarna i den tidigare forskningen. 

Som det påpekades innan kan dessa likheter mellan vapengravarna och gravarna utan 

vapen tolkas som ett utslag av den grundläggande identitet som människorna föds in i. 

De olikheter som existerar mellan vapengravarna och gravarna utan vapen på 

Barshalder kan tolkas som ett utslag av den sekundära identiteten krigare. Vad som 

utmärker krigaridentitet på Barshalder är att de är uteslutande skelettgravar vilket ligger 

i linje med den tidigare forskningen, blandat mellan rika och fattiga, dateringen, det inre 

gravskicket och mest intressant både män och kvinnor var begravda med vapen. 

 

7.3 Datering, nackdel eller fördel  
 

Argumentet för att gravarnas datering är ett problem utgår från att eftersom gravarna har 

använts i olika tidsperioder med viss överlappning kan de inte jämföras med varandra 

och skillnader kan enklast förklaras med att peka på dateringen.  

 

Argumentet för varför gravarnas datering inte är ett hinder är att dateringarna på 

gravarna särskilt vapengravarna visar när i tiden det har varit viktigt för människorna 

som använde gravfälten att begrava människor med vapen. Vid undersökningen av 

resultatet för dateringarna till vapengravarna är det tydligt att för människorna på 

Störlinge-Sörby var det viktigare att begrava sina döda med vapen under den 

förromerska järnåldern dock verkar detta behov minska under den romerska järnåldern 

till en liknande nivå som på Barshalder där behovet att begrava människor med vapen 

varit relativt jämt både under den romerska järnåldern och folkvandringstiden. En 

möjlig förklaring varför det förekommer fler vapengravar under den förromerska 

järnåldern är att det inom Störlinge-Sörby samhället pågick en strid om ledarskapet över 

samhället. Som det pekades ut i teorikapitlet kan gravarna vara aktivt utformade av den 

dödes familj för att avancera familjens ställning i samhället (Halsall, G. 2003, s. 61 - 62; 

Halsall, G. 2010, s. 95). Halsall skriver att i kristider tenderar gravarna att innehålla 

statussymboler som vapen samt att gravarna blir rikare. Ett exempel som Halsall lyfter 

fram är att i Vosgesregionen innan romarna erövrade området tenderade gravarna att 

både vara rika och innehålla vapen i syfte att avancera de olika familjernas ställning i 

samhället. Fast när romarna ockuperade området eller när människorna migrerade till 

områden med en stark romersk centralmakt slutade praktiken att begrava sina döda i 

rika vapengravar (Halsall, G. 2010, s. 104 - 105). Om vi applicerar detta till det 

undersökta materialet i denna uppsats kan förklaringen bakom det större antalet 

vapengravar på Störlinge -Sörby vara ett resultat av att det har pågått en maktkamp över 

samhällets ledarskap. Det som talar emot denna tolkning att vapengravarnas antal skulle 

vara en konsekvens av politiska stridigheter är att vapengravarna inte betecknas som 

rika.  
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7.4 Krigare eller inte? 
 

Däremot lyfter den föregående diskussionen fram en ytterligare fråga vilket är om det 

ens är krigare begravda i gravarna. I artikeln “Warrior graves “? The background of the 

anglo-saxon weapon burial rite ställer sig Heinrich Härke denna fråga och visar att i de 

anglosaxiska vapengravarna var kopplade till den anglosaxiska kulturen och inte till den 

dödes ställning som krigare genom att peka på längdskillnaderna mellan de begravda 

med och utan vapen, att gravarna var begravda mest under fredliga tider genom att 

jämföra gravarnas datering med historiskt källmaterial, att vissa av de döda i gravarna 

antingen var för unga eller led av svåra funktionshinder vilket omöjliggjorde militär 

tjänstgöring och att vissa av vapengravarna inte innehöll en full krigarmundering och 

endast i vissa fall enstaka vapen (Härke, H. 1990). Tyvärr har denna uppsats inte gått på 

samma djup som Härke samt existerar inte ett historiskt källmaterial för de 

skandinaviska vapengravarna som det gör för de anglosaxiska. Dock går det att använda 

Härkes argument om ofullständiga vapensammansättningar som åtminstone en indikator 

för om det rör sig om en fullständig eller ofullständig vapensammansättning. Men vad 

utgör en fullständig vapensammansättning? Härke skriver att en fullständig 

vapensammansättning är de som verkar praktiska att använda i ett slag (Härke, H. 1990, 

s. 33). När detta appliceras på uppsatsens vapensammansättningar är det möjligt att se 

att ett antal vapensammansättningar var helt opraktiska för krig som fyra vapengravar 

på Störlinge-Sörby varav två endast innehöll svärdslidor och i de andra två påträffades 

en sköld tillsammans med svärdslidor. Ett antal vapensammansättningar var något mer 

lämpliga för krig. Fyra vapengravar på Barshalder kan tillskrivas hit. Där två gravar 

innehöll ett svärd med två spjut samt två gravar som innehöll endast ett svärd. Antalet 

fullständiga vapensammansättningar som har påträffats på Barshalder är en vapengrav 

som innehöll tre spjut, en sköld, tolv pilar tillsammans med antingen en svärdslida eller 

svärdsnitar. På Störlinge-Sörby kan det identifieras fem gravar med fullständiga 

vapensammansättningar där tre gravar innehöll ett svärd och en sköld med svärdsnitar 

eller en svärdslida. En grav innehöll ett svärd, ett spjut och en sköld med svärdslidor 

och svärdsnitar. Slutligen innehöll en grav med vapnen ett spjut och en sköld med 

svärdsnitar och svärdslidor (Beskow-Sjöberg, M. 1987, s. 342 - 380; Rundkvist, M. 

2003, s. 104, 120 - 121, 124 - 125, 136 & 144). Vad detta visar är att på Störlinge-Sörby 

förekom det både ofullständiga och fullständiga vapensammansättningar medan på 

Barshalder var vapensammansättningarna antingen något lämpligt eller helt lämpligt för 

krig. Detta i utsträckningen betyder att inte alla vapengravar innehöll med säkerhet 

krigare. 

 

I detta kapitel har analysens resultat jämförts med den tidigare forskningen samt 

diskuterat hur resultatet kan kopplas till de teoretiska utgångspunkterna. Fördelar och 

nackdelar med att jämföra gravfält som har använts i olika tider har diskuterat samt 

varför det förekommer fler vapengravar under den förromerska järnåldern än i andra 

perioder. Slutligen diskuterades det om alla vapengravar innehöll krigare. I den sista 

delen av uppsatsen presenteras de slutsatser som uppsatsen kommer fram till samt 

återkopplas resultatet till syftet och ett par avslutande ord ges. 
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8. Slutsatser 

 

Fråga 1: Delar vapengravarna på Störlinge-Sörby gravfält ett gemensamt 

vapengravskick med vapengravarna på Barshalder med hänvisning till följande 

kriterier: Placering, yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, vapensammansättning, 

datering och kön? 

 

Nej vapengravarna på Störlinge-Sörby och Barshalder delar inte ett gemensamt 

gravskick eftersom gravfälten skiljer sig i alla kriterier. Detta innebär att det inte finns 

en direkt positiv koppling mellan vapengravarna på Störlinge-Sörby och Barshalder. 

 

Fråga 2: Delar vapengravarna på Störlinge-Sörby ett gemensamt gravskick med 

gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby gravfältet med hänvisning till följande 

kriterier: Placering, Yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, datering och kön? 

 

Nej vapengravarna och gravarna utan vapen delade inte ett gemensamt gravskick 

däremot finns det likheter mellan vapengravarna och gravarna utan vapen som 

uppträder i gravarnas placering, det yttre gravskicket, det inre gravskicket och i 

dateringen. Vad detta betyder är att vapengravarna delade en större gemenskap med 

gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby än med vapengravarna på Barshalder.   

 

Fråga 3: Delar vapengravarna på Barshalder ett gemensamt gravskick med gravarna 

utan vapen på Barshalder gravfältet med hänvisning till följande kriterier: Placering, 

yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, datering och kön? 

 

Nej vapengravarna på Barshalder delade inte ett gemensamt gravskick med gravarna 

utan vapen. Liksom i den föregående frågan delas däremot ett antal likheter som i det 

yttre och inre gravskicket samt i de övriga fynden. Vad detta implicerar är att 

vapengravarna på Barshalder delade en större gemenskap med gravarna utan vapen än 

med vapengravarna på Störlinge-Sörby. 

 

Fråga 4: Delar gravarna utan vapen på Barshalder ett gemensamt gravskick med 

gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby gravfältet med hänvisning till följande 

kriterier: Placering, yttre gravskick, inre gravskick, övriga fynd, datering och kön? 

 

Nej gravarna utan vapen på Barshalder och Störlinge-Sörby delade inte ett gemensamt 

gravskick dock delades ett antal likheter i gravarnas placering, det yttre gravskicket, det 

inre gravskicket, i de övriga fynden och i fördelningen av kön. Vad detta innebär är att 

det förekom vissa likheter mellan gravfälten dock är det tydligt att det överlag inte 

delade ett gemensamt gravskick. 

 

Fråga 5: Vad berättar resultatet av ovanstående frågor för oss om de samhällena som 

begravde sina döda på de respektive gravfälten? 
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Samhället som syns genom Störlinge-Sörby gravfältet är ett fattigt samhälle där 

gravarna lades ner under den förromerska och romerska järnåldern. Endast män tilläts 

begravas med vapen. De delar av gravfältet som var reglerade i större utsträckning var 

gravarnas placering, det yttre gravskickets former och majoriteten var brandgravar. De 

delar av gravfältet som var reglerade i mindre utsträckning var i det inre gravskicket och 

i delat/inte delat fördelningen av yttre gravskicket. Vapengravarna var dessutom 

reglerade i större grad än gravarna utan vapen. I jämförelse med den tidigare 

forskningen hittades både likheter och skillnader som kan tolkas som ett resultat av att 

människorna på Störlinge - Sörby valde att antingen passivt utforma och deponera fynd 

i gravarna för att reflektera den dödes identitet eller att bryta mot den rådande normen 

för att skicka ett budskap till sin omgivning. Under den förromerska järnåldern valde 

människorna som använde gravfältet att passivt utforma och deponera fynd i gravarna i 

enlighet med det övergripande regionala gravskicket. Under den romerska järnåldern 

sker ett antal förändringar i form av att människorna nu gör aktiva val att bryta med det 

övergripande regionala gravskicket som att inte göra en uppdelning mellan män, 

kvinnor och barn i gravarnas placering, avsaknadet av urne gravar och träkistor (dessa 

kan dock med historiens gång förmultnat) och att en avvikande vapensammansättning 

har deponerats i vapengravarna. 

 

Det samhälle som syns genom de undersökta gravarna på Barshalder är ett rikare 

samhälle än Störlinge-Sörby där gravfältet var i användning från den romerska 

järnåldern och framåt. Både män och kvinnor begravdes med vapen. De delar av 

gravfältet som var reglerade i en större utsträckning var i gravarnas inre utformning 

samt att de flesta gravarna inte delade sitt yttre gravskick med andra gravar. I kontrast är 

gravarnas placering, de yttre gravskicksformerna och i fördelningen av skelett- och 

brandgravar var Barshalder reglerat i mindre utsträckning. Liksom på Störlinge-Sörby 

var vapengravarna reglerade i större utsträckning än gravarna utan vapen samt att det 

förekom likheter och skillnader mellan den tidigare forskningen och de undersökta 

gravarna som kan tolkas som ett resultat av att människorna som använde Barshalder 

valde att antingen passivt utforma och deponera fynd i gravarna för att reflektera den 

dödes identitet eller bryta mot det övergripande gravskicket för att skicka ett budskap 

till sin omgivning. När det gäller gravarna utan vapen under den romerska järnåldern på 

Barshalder har de förmesta dels valt att följa det övergripande regionala gravskicket på 

Gotland. Under folkvandringtiden syns fler aktiva val i gravarna i form av det yttre 

gravskicket och avsaknandet av gravgropar. Trots dessa aktiva val förekommer syns det 

passiva beslut i form av det inre gravskicket. Däremot är de tydligaste aktiva valen som 

syns i gravarna på Barshalder förekommer i vapengravarna. I det yttre gravskicket valde 

människorna på Barshalder att begrava vapengravarna under antingen rösen eller 

stencirklar (dock ska det noteras att de resterande tre gravarna är markerade som vet ej 

pågrund av senare förstörelse) vilket går emot det övergipande vapengravskicket som 

menar att vapengravarna ska ligga under resta hällar. I de övriga fynden syns en tydlig 

skillnad i form av att vapengravarna på Barshalder deponerades inte med få och udda 

fynd vilket skiljer från andra vapengravar på Gotland. Däremot finns det andra aspekter 

där Barshalders vapengravar har följt det övergipande vapengravskicket på Gotland som 
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att alla döda med vapen är skelett gravar och att det förekommer få vapengravar per 

gravfält.  

 

Vad detta betyder är att samhällena på Störlinge-Sörby och Barshalder skiljde sig från 

varandra men delade en likhet i att hårdare reglera vapengravarna än gravarna utan 

vapen. Vad ovan också beskriver är att de enskilda gravfälten skiljde sig från 

gravskicket på sina respektive öar. 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka och utvärdera påståendet att vapengravarna på Öland 

och Gotland delade ett gemensamt gravskick och att detta skulle vara reglerat under en 

överregional krigaridentitet. Resultatet från analysen visade att vapengravarna inte 

delade ett gemensamt gravskick reglerat av en överregional krigaridentitet. Resultatet 

visade däremot att vapengravarna delade en större gemenskap med gravarna utan vapen 

på sina respektive gravfält dock ska det noteras att vapengravarna särskildes från de 

andra gravarna på sina respektive gravfält.  

 

I inledningen av uppsatsen skrev jag att den främsta inspirationskällan för denna 

uppsats var Svanbergs beskrivning av ett överregionalt gravskick som har uppstått som 

ett resultat av en sammanhängande känsla bland vikingatidens elit. Detta inspirerade 

mig att undersöka  hypotesen att de som begravdes med vapen kände en liknande 

samhörighet med andra som begravdes med vapen och därför delade ett gemensamt 

överregionalt gravskick som vikingatidens elit. Redan i inledningen stötte jag på 

problem i form av att Svanberg tillskriver vapengravar som en del av det regionalt 

förankrade gravskicket. Vid tillfället avfärdade jag detta med att peka på Svanbergs 

avgränsning till vikingatiden samt uteslutande av Gotland från avhandlingen som en 

tillåtelse att göra min egen undersökning i frågan. Vad resultatet av denna uppsats visar 

är att Svanberg hade rätt i slutändan. De döda som begravdes med vapen på Störlinge - 

Sörby och Barshalder var inte en del av ett överregionalt gravskick utan var en del av 

deras respektive lokala gravskick. 
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Bilaga 1: Information om vapengravarna på Störlinge-Sörby och Barshalder, användes vid fråga ett 
ID Svärd Svärdslida 

och andra 

spår av 

svärd 

Spjut Sköld Pilar Glas Sporrar Guld Silver Pärla Fibula Ring Kniv Kam Keramik Antal 

föremåls 

kategorier 

Yttre 

gravskick 

inre gravskick Datering Kön Placering 

G: 81:01  X XX            X 1 Ensam? Skelett, "slab 

cist" 

Fvt M ? 

G: 27:07  X XX           X  6 Ensam? Skelett, "slab 

cist" 

RomJärn M Sektion 1 

G:30:07  X XXX X 12 X  XX  X X  XX X  19 Ensam? Skelett? Fvt M Sektion 2 

G: 38: 01B X        XXX 5 XX     7 Delad, 

Stencirkel 

Skelett, 

Skelettgrav 

(räknas som vet 

ej) 

RomJärn K Sektion 4 

G:59:01 X            X  X 5 Ensam, 

Stenröse  

Skelett, "block 

cist" 

RomJärn M Sektion 4 

ID Svärd Svärdslida 

och 

svärdsnitar 

Spjut Sköld Pilar Glas Sporrar Guld  Silver Pärla Fibula Ring Kniv Kam Keramik Antal 

föremåls 

kategorier 

Yttre 

gravskick 

inre gravskick Datering Kön Placering 

Ö:2  X  X  X XX        X 10 Obs 

plundrad 

Stencirkel, 

ensam  

Hällkista, 

Skelett  

RomJärn M gravgrupp 1, utkant 

Ö: 6B  X  X            3 Stencirkel, 

Delad, 

Brandlager, 

Krem 

Förrom M gravgrupp 1, centrum 

Ö:6C  X X 

(endast 

holk) 

X       XX     5 Stencirkel, 

delad 

Brandlager, 

Krem 

Förrom M gravgrupp 1, centrum 

Ö: 124  X          X   X 3 Stencirkel, 

delad 

Brandlager 

Krem 

RomJärn M Gravgrupp1, centrum 

Ö: 142 X X X X            0 Täckhäll, 

Delad 

Gravgrop, 

skelett 

Förrom M Gravgrupp1, centrum 

Ö:147 X X X        X     2 Stencirkel, 

Ensam  

Brandlager, 

Krem 

Förrom M Gravgrupp 3, utkant 

Ö: 157 X X X            X 1 Täckhäll, 

ensam 

Brandlager, 

Krem 

Förrom M Gravgrupp 3, utkant 

Ö:182: X X X         X   X 4 Under 

benlager, 

ensam 

Brandlager 

Krem 

Förrom M Gravgrupp 3, utkant 

Ö: 183  X              1 Stencirkel, 

ensam 

Brandlager, 

Krem 

Förrom M Gravgrupp 3, utkant 

 

 



  
 

ii 

 

Bilaga 2: Information om vapengravarna och gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby, användes vid fråga två 
ID Svärd Svärdslida 

och andra 

svärdsdelar 

Spjut Sköld Pilar Glas Sporrar Guld  Silver Pärla Fibula Ring Kniv Kam Keramik föremåls 

kategorier 

Yttre gravskick inre gravskick Datering Kön Placering 

2  X    X XX        X 10 Obs 

plundrad 

Stencirkel, 

ensam  

Hällkista, Skelett RomJärn M gravgrupp 

1, utkant 

6B  X  X            3 Stencirkel, 

Delad 

Brandlager, Krem Förrom M gravgrupp 

1, centrum 

6C  X X X       XX     5 Stencirkel, delad Brandlager, Krem Förrom M gravgrupp 

1, centrum 

124  X          X   X 3 Stencirkel, delad Brandlager, Krem 

rubbat 

RomJärn M Gravgrupp1, 

centrum 

142 X X X X            0 Täckhäll, delad Gravgrop, Skelett Förrom M Gravgrupp1, 

centrum 

147  X X        X     2 Stencirkel, 

Ensam 

Brandlager, Krem Förrom M Gravgrupp 

3, utkant 

157 X X X            X 1 Täckhäll, ensam Brandlager, Krem Förrom M Gravgrupp 

3, utkant 

182 X X X         X   X 4 Under benlager, 

ensam 

Brandlager, Krem Förrom M Gravgrupp 

3, utkant 

183  X              1 Stencirkel, 

ensam 

Brandlager, Krem Förrom M Gravgrupp 

3, utkant 

4      X          3 ?, ensam Bengrop, Krem ? K Gravgrupp1, 

utkant 

6               X 2 Stencirkel, 

Delad  

Hällkista, Skelett RomJärn M Gravgrupp1, 

centrum 

6I                2 Stencirkel, 

Delad, 

Brandlager, Krem From M Gravgrupp1, 

Centrum 

9           X     4 Stencirkel, 

ensam 

Brandlager, Krem ? ? Gravgrupp 

3, utkant 

27                ? ?, Delad ? ? ? Gravgrupp1, 

utkant 

37             X  XX 2 Vet ej/ Förstört, 

ensam 

Hällkista, Skelett RomJärn M Gravgrupp 

3, utkant 

107                Fyndtomt Stencirkel, delad Bengrop, Krem ? K Gravgrupp1, 

utkant 

108          5   X  X 5 Stencirkel, delad Hällkista, skelett RomJärn fyra M 

i 

samma 

grav 

Gravgrupp1, 

utkant 

109                Fyndtomt Stencirkel, 

Delad 

Brandgrop/Krem ? ? Gravgrupp1, 

utkant 



  
 

iii 

 

110               X 1 Stensättning, 

Delad,  

Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp1, 

utkant 

111 

 

           X    2 Stensättning, 

Delad 

Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp1, 

centrum 

112                fyndtom Stensättning, 

delad 

Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp1, 

centrum 

113                fyndtom Stensättning, 

delad 

Bengrop/Krem ? M Gravgrupp 1 

Centrum 

115                Vet ej ?, ensam ? ? ? Gravgrupp1, 

centrum 

116                fyndtom ?, ensam ? ? ? Gravgrupp1, 

centrum 

117             XX   2 Stencirkel: 

delad,  

Skelettgrav, (i form 

räknas som vet ej) 

oidenfierad/Förstörd 

? ? Gravgrupp1, 

centrum 

120               X 4 Stencirkel, 

ensam, 

Bengrop, Krem RomJärn K Gravgrupp1, 

utkant 

121                Fyndtom Stensättning, 

delad 

Bengrop, Krem ? ? Gravgrupp1, 

centrum 

126                Fyndtom Stencirkel, 

ensam 

Brandgrop, Krem ? M Gravgrupp1, 

utkant 

128           X     1 stencirkel, delad Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp1, 

centrum 

130                Fyndtom Stensättning, 

delad 

Bengrop, Krem ? ? Gravgrupp1, 

centrum 

132                Fyndtom Stensättning, 

delad 

Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp1, 

centrum 

133                Fyndtom Stencirkel, 

ensam,  

Brandlager, Krem ? ? Gravgrupp1, 

utkant 

134                Fyndtom Inget, ensamt Hällkista, Skelett ? ? Gravgrupp1, 

utkant 

135                Fyndtom Täckhäll, ensam Gravgrop, Skelett ? ? Gravgrupp1, 

utkant 

136           X  X   2 Ingamarkeringar, 

Ensam 

Gravgrop, 

stenfyllning, Skelett 

RomJärn K Gravgrupp1, 

centrum 

137                Fyndtom, 

Ej helt 

undersökt 

Stencirkel, 

ensam,  

Spridda ben, Skelett ? ? Gravgrupp1, 

utkant 

146                Fyndtom, Vet ej, Delad Bengrop, Krem ? ? Gravgrupp1, 

utkant 

148 

 

 

         5   X   5 Stencirkel, 

ensam, rubbad 

Brandlager, Krem ? K Gravgrupp 

3, centrum 



  
 

iv 

 

163 

A 

         X      1 Stencirkel, 

delad, 

Brandlager, Krem RomJärn 

- fvt 

? Gravgrupp 

3, utkant 

163 

B 

               0 Stencirkel, 

Delad 

Brandlager, Krem ? ? Gravgrupp 

3, utkant 

163 

C 

         X     X 2 Stencirkel, 

Delad 

Brandlager Krem ? M Gravgrupp 

3, utkant 

177 

 

 

              X 3 Stensättning, 

delad 

Hällkista, Skelett RomJärn M Gravgrupp 

3, utkant 

178 

 

              X 1 Stensättning, 

delad 

Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp 

3, utkant 

181             X   4 Stencirkel, 

ensam 

Brandlager, Krem RomJärn ? Gravgrupp 

3, utkant 

184          X      1 Vet ej, ensam Hällkista, Skelett ? ? Gravgrupp 

3, utkant 

186                1 Stencirkel, 

delad,  

Brända ben 

utspridda 

? ? Gravgrupp 

3, utkant 
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Bilaga 3: Information om vapengravarna och gravarna utan vapen på Barshalder, användes vid fråga 3 
ID Svärd Svärdslida 

och andra 
spår av 

svärd 

Spjut Sköld Pilar Glas Sporrar Guld Silver Pärla Fibula Ring Kniv Kam Keramik Antal 

föremåls 
kategorier 

Yttre gravskick inre 

gravskick 

Datering Kön Placering 

G: 81:01   X XX                       X 1 ? Skelett, 
"slab cist" 

Fvt M ? 

G: 27:07   X XX                     X   6 Ensam, ? Skelett, 

"slab cist" 

RomJärn M Sektion 1 

G:30:07   X XXX X 12 X   XX   X X   XX X   19 Ensam, ? Skelett? Fvt M Sektion 2 

G: 38: 01B X               XXX 5 XX         7 Delad, 

Stencirkel,  

Skelett, 

Skelettgrav 

RomJärn K Sektion 4 

G:59:01 X                       X   X 5 Ensam, Stenröse  Skelett, 

"block cist" 

RomJärn M Sektion 4 

27:01                Inget Ensam, Förstört 
av 

odlinsverksamhet 

Skelett, 
"slab cist", 

skadad 

Fvt ? Nära 
27:07, 

Sektion 1 

1927:02                Inget Ensam, Förstört 
av 

odlinsverksamhet 

Krem, 
Brandgrop, 

Stenlager 

fvt ? Nära 
27:07, 

Sektion 1 

27:03           X     2 Ensam, Förstört 

av 

odlinsverksamhet 

Krem, 

Brandlager 

? ? Nära 

27:07, 

Sektion 1 

27:04               X 2 Ensam, Förstört 

av 
odlinsverksamhet 

Krem, 

"slab cist" 

? ? Nära 

27:07, 
Sektion 1 

27:05               X 1 Ensam, Förstört Krem, 

"slab cist" 

Fvt ? Nära 

27:07, 
Sektion 1 

27:06                2 Ensam, Förstört Krem, 

Brandlager 

? ? Nära 

27:07, 

Sektion 1 

27:09           X X    2 Ensam, Förstört 

av odling 

Krem, 

"slab cist" 

Fvt ? Nära 

27:07, 

Sektion 1 

27:10                Inget Ensam, 
Stencirkel 

Krem, 
"slab cist" 

Fvt ? Nära 
30:07, 

Sektion 2 

27:18                6 Delad, Stenröse  Skelett, 
"block cist" 

Rom Järn ? Nära 
38:01 

och 

59:01, 
Sektion 4 

30:06 

 

 

 

 

 

          X    XX 2 Ensam, Förstört Skelett? Fvt ? Nära 

27:07, 

Sektion 1 



  
 

vi 

 

31:20              X  7 Delad, Stenröse Skelett 

”block cist" 

? Möjligt 

Rom Järn  

? Nära 

38:01 
och 

59:01, 

Sektion 4 

38:01A          X      5 Delad, Stencirkel Skelett, 

Slab cist 

Rom Järn Kvinna Nära 

38:01 

och 
59:01, 

Sektion 4 

47:01A             X  X 6 Obs 

plundrat 

Ensam, Skadad 

stensättning,  

Krem, 

"slab cist" 

Fvt Man Nära 

30:07, 
Sektion 2 

47:01B           X   XX   4 Obs 

plundrat 

Ensam, 

Stencirkel 
(skadad) 

Krem, 

Hällkista 

Fvt ? Nära 

30:07, 
Sektion 2 

47:02      2  X      XX X 16 Delad, Stencirkel Skelett, 

"slab cist",  

Mynt, 

importerad 

omkring 2 
- 300 talet 

? Nära 

30:07, 

Sektion 2 

47:03      X          9 Delad, Stencirkel Skelett, 

"slab cist" 

Fvt ? Nära 

30:07, 
Sektion 2 

52:01A         XX       2 Ensam, 

Stensättning 

Krem, 

Brandlager 

Fvt ? Nära 

27:07, 
Sektion 1 

52:01B         XX    XX X X 10 Ensam, 

Stencirkel 

Krem, 

"slab cist" 

Fvt ? Nära 

grav 

30:07, 
Sektion 2 

57:03              X X 7 Ensam, 

Stencirkel 

Förstörd ? ? Nära 

grav 
30:07, 

Sektion 2 

67:37      X    XXXX   XX X  11 Ensam, 

Stencirkel, 
ovalform,  

Krem, 

Brandlager 

Fvt ? Nära 

30:07, 
Sektion 2 

67:38                inget Delad, 

Stencirkel, byggt 
ovan 1967:37 

och 1967:43 

?, "slab 

cist" 

? ? Nära 

30:07, 
Sektion 2 

67:39 

 
 

 

 
 

 

 

             X  4 Delad, 

Stencirkel, 
 

 

 
 

Krem, 

Hällkista 

? ? Nära 

30:07, 
Sektion 2 



  
 

vii 

 

67:40             X   4 Delad, 

oregelbunden 
stensättning, 

byggt ovan 

1967:43 (rånad) 

Krem, 

Hällkista 

? ? Nära 

30:07, 
Sektion 2 

67 42      X    7 X   X X 8 Ensam, Förstört Krem, 

"slab cist" 

? Kvinna Nära 

30:07, 

Sektion 2 

67:43      XX  X XXX XXXX  X  X X 16 Delad, Röse  Krem, 
"slab cist" 

Fvt  Nära 
30:07, 

Sektion 2 
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Bilaga 4: information om gravarna utan vapen på Störlinge-Sörby och Barshalder, användes vid fråga 4 
Barshalder                 
ID Glas Sporrar Guld Silver Pärla Fibula Ring Kniv Kam Keramik Antal 

föremåls 

kategorier 

Yttre gravskick inre gravskick Datering Kön Placering  

27:01           Inget Ensam, Förstört av 

odlinsverksamhet 

Skelett, "slab cist", 

skadad 

Fvt ? Nära 27:07, Sektion 1 

1927:02           Inget Ensam, Förstört av 

odlinsverksamhet 

Krem, Brandgrop, 

Stenlager 

fvt ? Nära 27:07, Sektion 1 

27:03      X     2 Ensam, Förstört av 

odlinsverksamhet 

Krem, Brandlager ? ? Nära 27:07, Sektion 1 

27:04          X 2 Ensam, Förstört av 

odlinsverksamhet 

Krem, "slab cist" ? ? Nära 27:07, Sektion 1 

27:05          X 1 Ensam, Förstört Krem, "slab cist" Fvt ? Nära 27:07, Sektion 1 

27:06           2 Ensam, Förstört Krem, Brandlager ? ? Nära 27:07, Sektion 1 

27:09      X X    2 Ensam, Förstört av 

odling 

Krem, "slab cist" Fvt ? Nära 27:07, Sektion 1 

27:10           Inget Ensam, Stencirkel Krem, "slab cist" Fvt ? Nära 30:07, Sektion 2 

27:18           6 Delad, Stenröse  Skelett, "block cist" Rom 

Järn 

? Nära 38:01 och 59:01, 

Sektion 4 

30:06      X    XX 2 Ensam, Förstört Skelett,? Fvt ? Nära 27:07, Sektion 1 

31:20         X  7 Delad, Stenröse Skelett ”block cist" ? Möjligt Rom 

Järn  

Nära 38:01 och 59:01, 

Sektion 4 

38:01A     X      5 Delad, Stencirkel Skelett, Slab cist Rom 

Järn 

Kvinna Nära 38:01 och 59:01, 

Sektion 4 

47:01A        X  X 6 Obs 

plundrat 

Ensam, Skadad 

stensättning,  

Krem, "slab cist" Fvt Man Nära 30:07, Sektion 2 

47:01B      X   XX   4 Obs 

plundrat 

Ensam, Stencirkel 

(skadad) 

Krem, Hällkista Fvt  Nära 30:07, Sektion 2 

47:02 2  X      XX X 16 Delad, Stencirkel Skelett, "slab cist",  Mynt, importerad 

omkring 2 - 300 

talet 

Nära 30:07, Sektion 2 

47:03 X          9 Delad, Stencirkel Skelett, "slab cist" Fvt  Nära 30:07, Sektion 2 

52:01A    XX       2 Ensam, 

Stensättning 

Krem, Brandlager Fvt  Nära 27:07, Sektion 1 

52:01B    XX    XX X X 10 Ensam, Stencirkel Krem, "slab cist" Fvt ? Nära grav 30:07, Sektion 2 

57:03         X X 7 Ensam, Stencirkel Förstörd ? ? Nära grav 30:07, Sektion 2 

67:37 X    XXXX   XX X  11 Ensam, Stencirkel, 

ovalform 

Krem, Brandlager Fvt  Nära 30:07, Sektion 2 



  
 

ix 

 

67:38           inget Delad, Stencirkel, 

enkel kantkedja, 

byggt ovan 

1967:37 och 

1967:43 

?, "slab cist" ?  Nära 30:07, Sektion 2 

67:39         X  4 Delad, Stencirkel,  Krem, Hällkista ?  Nära 30:07, Sektion 2 

67:40        X   4 Delad, 

oregelbunden 

stensättning, byggt 

ovan 1967:43 

(rånad) 

Krem, Hällkista ?  Nära 30:07, Sektion 2 

67 42 X    7 X   X X 8 Ensam, Förstört Krem, "slab cist" ? Kvinna Nära 30:07, Sektion 2 

67:43 XX  X XXX XXXX  X  X X 16 Delad, Röse  Krem, "slab cist" Fvt  Nära 30:07, Sektion 2 

Störlinge-

Sörby 
                

ID Glas Sporrar Guld Silver Pärla Fibula Ring Kniv Kam Keramik Antal 

föremåls 

kategorier 

Yttre gravskick inre gravskick Datering Kön Placering  

4 X          3 ?, ensam Bengrop, Krem ? K Gravgrupp1, utkant 

6          X 2 Stencirkel, Delad  Hällkista, Skelett RomJärn M Gravgrupp1, centrum 

6I           2 Stencirkel, Delad, Brandlager, Krem From M Gravgrupp1, Centrum 

9      X     4 Stencirkel, ensam Brandlager, Krem ? ? Gravgrupp 3, utkant 

27           ? ?, Delad ? ? ? Gravgrupp1, utkant 

37        X  XX 2 Vet ej/ Förstört, 

ensam 

Hällkista, Skelett RomJärn M Gravgrupp 3, utkant 

107 

 
          Fyndtomt Stencirkel, delad, Bengrop, Krem ? K Gravgrupp1, utkant 

108     5   X  X 5 Stencirkel, delad Hällkista/ skelett RomJärn fyra M 

i 

samma 

grav 

Gravgrupp1, utkant 

109           Fyndtomt Stencirkel, Delad Brandgrop/Krem ? ? Gravgrupp1, utkant 

110          X 1 Stensättning, 

Delad,  

Brandgrop/Krem ? ? Gravgrupp1, utkant 

111       X    2 Stensättning, 

Delad 

Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp1, centrum 

112           fyndtom Stensättning, delad Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp1, centrum 

113           fyndtom Stensättning, delad Bengrop/Krem ? M Gravgrupp 1 Centrum 

115           Vet ej ?, ensam ? ? ? Gravgrupp1, centrum 



  
 

x 

 

116           fyndtom ?, ensam ? ? ? Gravgrupp1, centrum 

117        XX   2 Stencirkel: delad,  Skelettgrav, (i form 

räknas som vet ej) 

oidenfierad/Förstörd 

? ? Gravgrupp1, centrum 

120          X 4 Stencirkel, ensam, Bengrop, Krem RomJärn K Gravgrupp1, utkant 

121           Fyndtom Stensättning, delad Bengrop, Krem ? ? Gravgrupp1, centrum 

126           Fyndtom Stencirkel, ensam Brandgrop, Krem ? M Gravgrupp1, utkant 

128      X     1 stencirkel, delad Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp1, centrum 

130           Fyndtom Stensättning, delad Bengrop, Krem ? ? Gravgrupp1, centrum 

132           Fyndtom Stensättning, delad Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp1, centrum 

133           Fyndtom Stencirkel, ensam,  Brandlager, Krem ? ? Gravgrupp1, utkant 

134           Fyndtom Inget, ensamt Hällkista, Skelett ? ? Gravgrupp1, utkant 

135           Fyndtom Täckhäll, ensam Gravgrop, Skelett ? ? Gravgrupp1, utkant 

136      X  X   2 Ingamarkeringar, 

Ensam 

Gravgrop, 

stenfyllning, Skelett 

RomJärn K Gravgrupp1, centrum 

137           Fyndtom, 

Ej helt 

undersökt 

Stencirkel Spridda ben, Skelett ? ? Gravgrupp1, utkant 

146           Fyndtom, Vet ej, Delad Bengrop, Krem ? ? Gravgrupp1, utkant 

148     5   X   5 Stencirkel, ensam, 

rubbad 

Brandlager, Krem ? K Gravgrupp 3, centrum 

163 A     X      1 Stencirkel, delad, Brandlager, Krem RomJärn 

- fvt 

? Gravgrupp 3, utkant 

163 B           0 Stencirkel, Delad Brandlager, Krem ? ? Gravgrupp 3, utkant 

163 C     X     X 2 Stencirkel, Delad Brandlager Krem ? M Gravgrupp 3, utkant 

177          X 3 Stensättning, delad Hällkista, Skelett RomJärn M Gravgrupp 3, utkant 

178          X 1 Stensättning, delad Brandgrop, Krem ? ? Gravgrupp 3, utkant 

181        X   4 Stencirkel, ensam Brandlager, Krem RomJärn ? Gravgrupp 3, utkant 

184     X      1 Vet ej, ensam Hällkista, Skelett ? ? Gravgrupp 3, utkant 

186           1 Stencirkel, delad,  Brända ben 

utspridda 

? ? Gravgrupp 3, utkant 
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