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Sammanfattning
Uppsatsens syfte är att undersöka sex gravfält från det gamla folklandet Värend, varav de sex
gravfälten ligger idag inom Växjö kommun. Gravfälten som undersöktes var Lilla Fjällgravfältet (Växjö RAÄ 111:1), Ingelstad-gravfältet (Östra Torsås RAÄ 1:1), Telestadgravfältet (Växjö RAÄ 12:1), Skir-gravfältet (Växjö RAÄ 19–20:1), Orraryd-gravfältet
(Nöbbele RAÄ 3:1) och Västenhaga-gravfältet (Bergunda RAÄ 25:1).
Denna studie fokuserade sig på att undersöka de olika gravtyper som förekommer inom de
sex gravfälten. Detta gjordes för att kunna hitta spår av hur de olika gravfältens representativa
by-samhällena kan ha återspeglats. Detta gjordes genom att identifiera skillnader mellan
respektive gravfält och därefter diskutera vad skillnaderna kan representera. Jag ville veta om
det handlar om olikheter mellan sex skilda byar som begravt sina döda eller beror olikheten på
sociala skillnader inom byarna?
Resultatet visade på att det förekommer ett varierande och komplext gravstruktur där vissa av
gravarna kan ha representerat olika gårdar inom byarna, medan vissa av gravarna
representerades som högstatusgravar och religiösa/rituella gravar. De olika gravfälten visade
även på att de representerade egna närbelägna byar.

Abstract
Gravfält och byar - En komparativ undersökning av sex gravfält från Värend. Gravefields and
villages - A comparative analysis of sex gravefields from Värend.
Abstract
The basis that this study stands on, is that iron age-gravfields represents nearby village
communities. The purpose of this study was to investigate if six gravefields within the old
folkland Värend represent different villages, or does the six representative gravefield-villages
only show dissimilarity in social differences that occurred within the villages?
A comparative method analysis was used in this study, to help examine comparisons of the
different grave types within the gravefields and the social phenomena that they reflect. To
help the method further, old maps of the gravefields were used and field observations were
made, to get a better picture in how the different grave types were placed and arranged within
the gravefields and landscape.
The results show that these six gravefields probably represents their own nearby villages, and
many of the graves that occur within the different gravefields, are alike to each other, which
show that these supposed representative gravefield-villages had similar grave traditions.
Keywords: Värend, Växjö, Nordic bronze age, Nordic iron age, Grave, Gravefield/Burial
ground, Round stonesettning, Oval stonesettning, Quadrilateral stonesettning, Square
stonestetting, Rectangular stonesetting, Triangular stonesettning, Trident, Menhir, Village,
Farm.

2

Albion Rexhepi
Innehåll
1. Inledning.......................................................................................................................................... 5
2.

Bakgrund ......................................................................................................................................... 5

3.

Syfte & frågeställningar .................................................................................................................. 6
3.1.

Syfte ........................................................................................................................................ 6

3.2.

Frågeställningar ....................................................................................................................... 6

4.

Urval & Material/Data..................................................................................................................... 7

5.

Avgränsing ...................................................................................................................................... 7

6.

Källkritik ......................................................................................................................................... 8

7.

Tidigare forskning ........................................................................................................................... 9

8.

Teorier och modeller ..................................................................................................................... 11
8.1.

Generationsperspektiv & Tradition ....................................................................................... 11

8.2.

Samhällsmodell ..................................................................................................................... 12

8.3.

Avgränsa samhällen .............................................................................................................. 13

8.4.

Betydelsen av plats i landskapet ............................................................................................ 14

8.5.

Kosmologi ............................................................................................................................. 15

Metod............................................................................................................................................. 16

9.

Kartor..................................................................................................................................... 16

9.1.

9.1.1.

Lilla Fjäll-gravfältet....................................................................................................... 17

9.1.2.

Ingelstad-gravfältet ........................................................................................................ 18

9.1.3.

Västenhaga-gravfältet .................................................................................................... 18

9.1.4.

Orraryd-gravfältet .......................................................................................................... 19

9.1.4.1.

Orraryd-gravfältet ...................................................................................................... 19

9.1.5.

Telestad-gravfältet ......................................................................................................... 20

9.1.6.

Skir-gravfältet ................................................................................................................ 21

10.

Analys........................................................................................................................................ 22

10.1.
10.2.

Generell Datering .............................................................................................................. 22
Gravtyper ............................................................................................................................... 23

10.2.1.

Högar/jordblandade rösen ................................................................................................. 23

10.2.2.

Rösen ................................................................................................................................. 27

10.2.3.

Domarringar ...................................................................................................................... 32

10.2.4.

Resta Stenar ....................................................................................................................... 34

10.2.5.

Tresidiga stensättningar - Treuddar/Triangulära stensättningar ........................................ 39

10.2.6.

Skeppsformade stensättningar ........................................................................................... 45

10.2.7.

Fyrsidiga stensättningar – Kvadratiska och rektangulära .................................................. 50

10.2.8.

Ovala stensättningar – Ofyllda/fyllda ................................................................................ 55
3

Albion Rexhepi
10.2.9.

Runda Stensättningar – Ofyllda/fyllda .............................................................................. 59

11.

Resultat ...................................................................................................................................... 65

12.

Diskussion och tolkning ............................................................................................................ 69

12.1.

Gravtypernas innebörd ...................................................................................................... 69

12.1.1.

Rösen ............................................................................................................................. 69

12.1.2.

Högar ............................................................................................................................. 70

12.1.3.

Domarringar .................................................................................................................. 70

12.1.4.

Skeppsformade stensättningar ....................................................................................... 71

12.1.5.

Fyrsidiga stensättningar ................................................................................................. 72

12.1.6.

Tresidiga stensättningar ................................................................................................. 73

12.1.7.

Ovala stensättningar ...................................................................................................... 73

12.1.8.

Runda stensättningar ..................................................................................................... 74

12.2.

Interna och externa relationer ............................................................................................ 74

13.

Slutsats....................................................................................................................................... 80

14.

Referenser.................................................................................................................................. 82

14.1.

Litteraturförteckning: ........................................................................................................ 82

14.2.

Källor ................................................................................................................................. 84

14.3.

Kartor................................................................................................................................. 84

4

Albion Rexhepi

1. Inledning
Denna studie har som grund att undersöka sex gravfält som ligger lokaliserade i det gamla
folklandet Värend. Studien är en fortsättning av min B-uppsats som skrevs våren 2018, där en
komparativ undersökning genomfördes av två gravfält: Lilla Fjäll-gravfältet och Ingelstadgravfältet. B-uppsatsen gav goda resultat, däremot blev en viss mån av resultaten osäkra på
grund av att antalet gravfält som undersöktes inte räckte till att ge mer omfattande och tydliga
resultat.
Den nya studie som skrivits nedan, omfattar fler gravfält och syftar således på att inkludera ett
större material och data för att skapa ett bättre resultat och ge en mer klarare representativ bild
av gravfälten.
Under järnåldern börjar större gravfält byggas. Detta är gårds och by gravfält som börjar växa
inom mer fasta och utvecklade jordbruksbygder. Mer parterna av människorna i en by begravs
på samma gravfält (Burenhult 1991 s.130–131). Detta är en viktigt utgångspunkts som jag
håller fast vid och som studien utgår ifrån, att forntida gravfält anlades nära by-samhällen, och
på det sättet representerar gravtyper gårdar och gravfälten byar.
Studiens fokus är att undersöka olika gravtyper inom de sex olika gravfälten för att hitta spår
av hur by-samhällena kan ha återspeglats. Gravfält är speglar av forntida samhällen. När det
inte finns skriftlig information om hur ett samhälle såg ut under forntiden kan man vända sig
till de materiella källorna, som gravfält. Varje grav har en egen historia att berätta om vem
den begravde personen var i samhället. För att kunna se vad gravtyperna på respektive
gravfält återspeglar för sociala konstruktioner, undersöks då: gravtypernas former, storlek,
antal, placering, orientering och kombination i förhållande till andra gravtyper.

2. Bakgrund
Nedan redovisas en kort bakgrund över gravfältens lokalisering samt antalet fornlämningar
som förekommer på respektive gravfält. En bakgrundskarta (Se Fig.1. nedan) över gravfälten
visas också som ett förtydligande, för att lättare kunna orientera sig över var gravfälten ligger
lokaliserade.

Gravfälten som undersökas är:
•
•
•
•
•

Lilla Fjäll-gravfältet ligger belägen vid Hovshaga området, Växjö socken. Gravfältet
består av ca 75 fornlämningar.
Telestad-gravfältet ligger belägen vid Telestads området, Växjö socken, nära Knuts
gård. Gravfältet består av ca 27 fornlämningar.
Skir-gravfältet ligger belägen vid Skir området, Växjö socken, nära Skirs prästgård.
Gravfältet består av ca 120 fornlämningar.
Orraryd-gravfältet ligger belägen i Nöbbele socken. Gravfältet består av ca 181
fornlämningar.
Västenhaga-gravfältet ligger belägen vid Vesterhaga gamla tomt i Marklanda,
Bergunda socken. Gravfältet består av ca 90 fornlämningar.
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•

Ingelstad-gravfältet ligger belägen vid Ingelstad, Östra Torsås socken, söderriktning
om Kungstigen. Gravfältet består av ca 130 fornlämningar.

Fig.1 Karta över de sex markerade gravfälten (Riksantikvarieämbetet, Fornsök 2018-11-17).

3. Syfte & frågeställningar
3.1.

Syfte

Studiens fokus är att undersöka sex gravfält: Ingelstad-gravfältet (RAÄ 1:1), Lilla Fjällgravfältet (RAÄ 111:1), Skir-gravfältet (RAÄ 19–21:1), Orraryd-gravfältet (RAÄ 3:1),
Västenhaga-gravfältet (RAÄ 25:1) och Telestad-gravfältet (RAÄ 12:1). Undersökningen
kommer att fokusera på att identifiera skillnader mellan gravfälten samt diskutera vad dessa
skillnader kan representera. Handlar det om skillnader mellan sex skilda byar som begravt
sina döda i olika typer av gravar, eller beror olikheten på sociala skillnader inom byar?
Genom att jämföra gravfältens olika typer av gravar kommer skillnader och likheter dem
emellan att identifieras med syftet att se ifall de representerade olika byar, samt hur varje by
var strukturerad inom varje gravfält.

3.2.

Frågeställningar

Uppsatsen fokuserar sig på tre huvudfrågeställningar:
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•
•
•

Första frågeställning fokuserar sig på vad för gravtyper som återfinns på respektive
gravfält och vilka gravtyper som ligger i kombination till varandra?
Den andra frågeställningen, rör datering, där mitt syfte är att undersöka de olika
gravtypernas generella datering på respektive gravfält, och därmed identifiera vilka
gravtyper som är ifrån samma tidsperiod och vilka är inte?
Tredje frågeställningen berör sociala strukturer och koncentrerar sig på att identifiera
ifall respektive gravfält visar spår av sociala strukturer inom by-samhällena. Om ja, så
blir nästa delfråga, att undersöka hur denna sociala skillnad såg ut, samt identifiera
vilka gravtyper tillhörde vem i by-samhället?

4. Urval & Material/Data
Gravfälten som undersöks i denna studie, har valts genom tidigare besök av gravfälten som
gjorts av mig. De sex gravfälten blev då naturliga val att inkludera i denna undersökning,
eftersom det blev lättare att orientera sig bland gravfälten. Men även för att gravfälten låg
inom ett räckhåll som gynnade mig, ifall fler fältobservationer behövdes utföras under
studiens gång. Fältobservationerna gjordes för att försöka hitta skillnader och likheter som
inte visades och fanns genom materialet och datan som används till denna uppsats.
Datan för de sex olika gravfälten hämtades ifrån Riksantikvarieämbetets Fmis
(Fornminnesregistret). Materialet hämtades ifrån litteratur som berör mitt syfte samt tidigare
forskning som omfattar de områden som behandlar specifikt de gravfält som undersöks i
denna uppsats. Annat viktigt material som kartor, information och undersökningar över
gravfälten hämtades ifrån Topografiska Arkivet på Kulturarvscentrum, Smålands museum.
Materialet och datan gav fakta om hur de olika gravarna på respektive gravfält ser ut, vad de
har för yttreform, storlek och antal. Denna information hjälpte till att kunna diskutera
skillnaderna mellan gravtyperna från respektive gravfält.
Bilder på flera olika gravtyper från respektive gravfält används i analysen som ett hjälpmedel,
för att på ett enklare sett kunna förklara hur de olika gravtyperna ser ut. En drönare med
kamera har även använts som ett hjälpverktyg, för att kunna identifiera vilka gravtyper som
återfinns på gravfälten när de observerats, eftersom det inte alltid varit så enkelt att identifiera
vilka gravtyper som återfinns på gravfälten, när de studerats utifrån en marknivå.

5. Avgränsing
Nedan presenteras en beskrivning av vad för gravar och innehåll som kommer tas med i min
undersökning och vilka som inte tas med.
De gravtyper som finns med i min undersökning är:
•
•
•
•
•
•

Rösen
Högar
Skeppsformade stensättningar
Tresidiga stensättningar (Treuddar/Triangulära stensättningar)
Fyrsidiga stensättningar (Rektangulära/Fyrkantiga stensättningar)
Resta stenar (Liggandes/Ståendes resta stenar)
7

Albion Rexhepi

•
•
•

Domarringar
Runda stensättningar (Fyllda/Ofyllda stensättningar)
Ovala stensättningar (Fyllda/Ofyllda stensättningar)

Gravar som är markerade i Fmis beskrivning, som stenar med avvikande form kommer inte
tas med i studien, eftersom gravar med avvikande form är svåra att avgöra vad dem i forntiden
utgjorde för gravtyper. Det är ca 638 gravar sammanlagt som finns samlade på alla gravfälten,
men varje grav redogörs inte specifikt i analysen, eftersom det hade innefattat ett för
omfattande arbete. Bilder finns inte heller med på varenda grav, då syftet med studien inte är
att visa hur varje enskild grav från respektive ser ut.
Alla gravfälten har varierande gravtyper och den information gällande gravarna som används
i studien, talar generellt bara för dem synliga och registrerade gravarna i modern tid. Men i
undersökningen så används äldre information av vissa gravar som registereades under 1930talet samt andra gravar som undersökts och tagits bort. Gravfälten är mer komplexa än vad de
ser ut och det finns troligen fler gravar på respektive gravfält som inte syns.
Exempel på gravar som ska tas med, men som tagits bort och inte finns längre, är
domarringarna på Skir-gravfältet, som registrerades och undersöktes på 1970-talet.
Domarringarna togs bort efter undersökningarna och finns inte längre lokaliserade på Skirgravfältet, men är således viktiga till min studie, eftersom dessa är dem enda registrerade
domarringarna bland de olika gravfälten som undersöks. Ska även tilläga att terminologin
gällande gravtypen domarring, är lite problematisk, eftersom riksantikvarieämbetes
beskrivning av domarringarna på Skir-gravfältet, beskrivs som ovala stensättningar som har
en liknelse till domarringar, samtidigt som Jan Erik-Tomtlund (1977) som gjorde
undersökningarna av dessa gravar, benämner dem som domarringar. I denna undersökning
kommer dessa gravar utgå ifrån Tomtlunds terminologi och undersökningar, att de är
domarringar.
Kartorna över gravfälten som används i denna undersökning (se kap. 9.1.), är gamla
inventerings kartor från 1930-talet, och flera av gravarna som registrerades då och som visas
på kartorna, finns ej längre. Men kartorna är fortfarande fullt användbara för att kunna
orientera sig över de gravar som fortfarande finns och syns idag. Kartorna utgör en viktig del i
analysens beskrivning av de olika gravtyper som finns på respektive gravfält, eftersom
kartorna hjälpt till att lokalisera gravarna när fältobservationer gjorts. De har även varit till
stor hjälp för att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva i analysen vart gravarna som undersöks
finns lokaliserade på gravfälten.

6. Källkritik
Kartan över Orraryd-gravfältet (se karta 4) är en karta som utgör majoriteten av gravarna som
finns lokaliserade på gravfältet, men denna karta visar inte specifikt för var respektive grav
ligger på gravfältet. Kartan har inga gravnumreringar, vilket de andra kartorna över gravfälten
har, och blir således lite svårt att förklara i analysen vart de olika gravtyperna ligger på
gravfältet.
Jag har skapat en till delkarta (se karta 4.1.) över Orraryd-gravfältet, där flera gravar
markerats med olika numreringar och förklaringar som beskriver vad för gravtyper dem är.
Detta är ett extra verktyg som ska kunna hjälpa till att orientera läsaren för vart de olika
gravtyperna ligger placerade på gravfältet. En kritisk punkt att tilläga gällande karta 4.1., är
8

Albion Rexhepi

att de ritade gravtyperna eventuellt inte ligger så nära varandra i verkligheten. Men denna
kritiska punkt är eventuellt inget stort problem, eftersom karta 4.1. inte har i avsikt att förklara
exakta meteravstånd mellan gravtyperna. Kartan används för att återge en tydligare illustrativ
bild över vart de olika gravtyperna ligger placerade på gravfältet med hjälp av numreringar.
Obs även att denna karta, utgör inte hela gravfältet. Då får man istället titta till första kartan
(karta 4) över Orraryd-gravfältet.
Erik Floderus rapport - Inglinge hög (1950), och Knut Kjellmarks bok - Värends Fornminnen
(1932–1944) använder sig av äldre kartor och information för att förklara gravarnas placering
i gravfälten, och i vissa fall vad som hittats i gravarna. I denna uppsats används samma kartor,
men dem kartorna som används i analysen är uppdaterade och fått nya numreringar.
T.ex. skriver Floderus (1950) att det gjordes en undersökning 1931 av hög nr 4 på Ingelstadgravfältet. Men kartan över Ingelstad-gravfältet som används i denna studie (se karta 2, kap.
9.1.) är numreringen på den högen nr 2. Detta är för att den uppdaterade kartan, har andra
numreringar. Detta förtydligas för att det inte ska bli missförstånd för läsaren, ifall hen vill se
och läsa av kartorna själv som finns i böckerna och för att sedan se att denna undersökning
visar på andra numreringar.
En viktig aspekt att komma ihåg, är att de dateringar som används i undersökningen, är
vanligen generella dateringar som baseras på en generell dateringsmodell (se kap.10.1).
Modellen är en dateringsmodell som används i analysen, eftersom väldigt lite undersökningar
har gjorts bland de sex olika gravfälten och lite information finns vad gäller dem olika
gravtypernas datering i Värend. Den generella dateringsmodellen används som en grund i
analysen ifall inte tidigare undersökningar av gravtyperna visar på andra dateringar.

7. Tidigare forskning
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas vad tidigare forskning kommit fram till gällande
gravfält som undersökts och forskats inom de gamla småländska folklanden: Värend,
Njudung och Finnveden.
Mats Burström diskuterar i sin avhandling Arkeologisk Samhällsavgränsning: En studie av
vikingatida samhällsterritorier i Smålands inland, om forntida samhällens avgränsbarhet.
Hans syfte är att avgränsa enskilda samhällen genom att undersöka flera olika gravfält och
dess gravtyper inom de forntida samhällena: Värend, Njudung och Finnveden. Dessa tre
regioner utgör idag stor del av Småland.
Värend var en region som omfattade en stor del av nutida Växjö och avgränsade kommuner,
och Njudung omfattade stora delar av nutida Jönköpings kommun, Värnamo, Sävsjö och
Vetlanda, medan Finnveden omfattade också delar av Jönköpings kommun, Västbo, Sunnerbo
och Östbo. Kortfattat så omfattade Värend de mer sydöstra delarna av Småland, och Njudung
den norra delen, medan Finnveden omfattade den västra delen av Småland.
Burström använder sig av en samhällsmodell där bland annat begreppet subgrupper nämns
som hjälper till att förklara hur samhället kan vara strukturerat efter en hierarki med olika
subgrupper inom ett samhälle. Begreppet ideologi är även med som ytterligare hjälper till att
kunna förklara hur de skilda subgrupperna delvist har egna ideologier, men det finns också en
gemensam ideologibas för hela samhället. Även territoriell indelning tar han med som modell
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vilket förklarar att den enskilda individens samhälleliga tillhörighet är socialt definierad samt
beroende av var personen är bosatt.
Burström förklarar att han vill studera den kollektiva identiteten som utgör ett samhälle samt
även studera identitetsklassifikationer av subgrupper inom ett samhälle. Hans metod utgår
ifrån den kvantitativa avgränsningsprincipen som baseras på de materiella (gravar)
lämningarnas kvantitativa fördelning inom de tre forntida samhällena. Han studerar ifall dessa
områden uppvisar en koncentration fornlämningar som kan kanske spegla enskilda samhällen.
Resultatet visar på att vissa gravtyper kan kopplas till enskilda samhällen. Högar kan kopplas
till Finnveden eftersom dem förekommer mest i antal inom regionen, och ovala stensättningar
kan kopplas till Värend utifrån den territoriella modellen (Burström 1991 s.9, 38–46, 144–
154).
Leif Nilsson diskuterar i sin artikel - Iron age graves fields in Värend. Grave forms,
combination patterns and local features, att hans syfte är att göra en komparativ analys av
järnålders gravfält inom Värend med hjälp av bakgrundsdata från tidigare forskare som
studerat gravfält i alla de gamla Smålandsregionerna Njudung, Värend och Finnveden.
Nilsson fokuserar på tre typer av gravar och deras utbredning: Skeppsformade stensättningar,
rektangulära stensättningar och domarringar. Studien utgår ifrån att identifiera hur vissa
gravtyper ligger i kombination tillvarandra och se ifall dem kan representera subregioner
inom Värend.
•
•
•
•

Gravfält Typ A: Gravfält med skeppsformade stensättningar, ej i kombination med rektangulära
stensättningar.
Gravfält Typ B: Gravfält med rektangulära stensättningar, ej i kombination med skeppsformade
stensättningar.
Gravfält Typ C: Gravfält med skeppsformade stensättningar som är i kombination med rektangulära
stensättningar
Gravfält Typ D: Gravfält med domarringar

Nilsson kommer fram till att skeppsformade stensättningar kan representera en subregional
indelning av Värend. Resultatet visar även att skeppsformade stensättningar inte generellt
förekommer med rektangulära stensättningar samt även att Uppvidinge kan räknas in som en
egen subregion som karaktäriseras av skeppsformade stensättningar. Det finns ca 900 stycken
skeppsformade stensättningar inom Uppvidinge distriktet. De rektangulära stensättningarna
menar Nilsson skulle kunna representera en subregion, men han är tveksam då endast 48 finns
hittade i Värend. Ingelstadgravfältet skulle kunna räknas in som en distinkt del av en
subregion i Konga Härad (Nilsson 1990 s. 129-141).
Martin Hanssons artikel - Graves, gravefields and burial customs: Variation as theme – A
discussion of late iron age gravefields in the inland of Småland, ligger i fokus på yngre
järnålders gravfält inom regionerna Värend, Finnveden och Njudung. Han lägger extra fokus
på Värends varierade gravfält och dess begravningsseder. Undersökningen utgår ifrån en
kontextuell analys, där olika hypoteser testas. Faktorer som bosättningens struktur, lokala
traditioner och maktstrukturer tas med för att identifiera ifall de haft en påverkan på
begravningssederna. Hansson tillskillnad från Burström (1991) och Nilsson (1990) som lägger
fokus på gravar som markeringar av regionala och subregionala territorium, lägger istället
fokus på graven som ett socialt medel, resultat av religiösa, ideologiska och sociala aspekter.
Hansson kommer fram till att den varierade begravningssederna i Värend kan ha reflekterat
bosättningar av enskilda gårdar medan mer homogena begravningsseder kan ha representerat
by-samhällen. Visa av gravarna visar även tydliga tecken på maktstrukturer i Värend, som
treuddar, stora högar, rektangulära stensättningar och skeppsformade stensättningar. Hansson
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kommer även fram till att ovala stensättningar förekommer mest i Värend och att detta kan
hjälpa till att definiera regionen som en egen subregion (Hansson 1998).
I Fredriks Svanbergs avhandlingar, Decolonizing the viking age. Vol 1–2, tas det upp att ovala
stensättningar är den vanligaste gravtypen i Värend, men som påträffas främst i östra delen av
Värend. Däremot framhåller han som tidigare forskare att ovala stensättningar är svåra att
datera, men generellt ges dem en datering till yngre järnålder baserat på fynd som jämförts.
Svanberg understryker liksom Hansson (1998) att gravfälten i Värend varierar och kan
representerat olika subregionala bosättningar/klasser inom Värend. Att någon gravtyp skulle
representera Värend som en enhetlig region är svårt att problematisera nämner Svanberg,
eftersom lite material finns, samt att gravtyperna varierar i stor mängd på gravfälten
(Svanberg 2003 Vol 1 s. 182–190), (Svanberg 2003 Vol 2 s.53-58, 145.
Dessa fyra forskares undersökningar grundar sig på regionala och subregionala områden och
gravtyperna som undersöks, används som fenomen för att kunna förklara vilka gravtyper som
representerar vilka regioner eller subregioner inom Värend, Finnveden och Njudung. Mats
Burström och Fredrik Svanbergs avhandlingar grundar sig på flera regionala områden och är
storskaliga undersökningar som söker efter att identifiera ifall olika gravar representerar olika
samhällen inom de olika regionerna. Men Svanberg tror däremot att gravtyperna inte
representerar regionala samhällen utan olika bosättningar och samhällsklasser i Värend. Leif
Nilsson och Martin Hanssons undersökningar baseras på enskilda regioner och subregioner
som härad och distrikt, där det undersöks ifall olika gravtyper representerar olika subregionala
samhällen. Hanssons hävdar i likhet med Svanberg att gravtyperna troligtvis representerar
olika bosättningar och samhällsklasser i Värend.
Min uppsats grundar sig däremot mer på en lokal nivå, med fokus att undersöka ifall
gravfälten representerar by-samhällen som begravt sina döda i olika typer av gravar eller om
olikheten beror på sociala skillnader inom byar. Denna uppsats är i likhet med Hanssons
(1998) och Svanbergs (2003) argument, men uppsatsen grundar sig däremot på att undersöka
ifall gravfälten kan representera lokala byar, och inte regionala eller subregionala samhällen
som tidigare forskning undersöker.
Denna kontrast mellan kan skapa en intressant diskussion och resultat, eftersom uppsatsen och
tidigare forskning grundar sina undersökningar utifrån olika områdesnivåer.

8. Teorier och modeller
Detta kapitel har i avsikt att förklara vilka teoriperspektiv och modeller som valts, samt varför
de varit användbara i denna uppsats. Teoriperspektiven och modellerna har varit användbara
hjälpmedel till denna uppsats för att på ett enklare sätt kunna förstå de olika gravtypernas
innebörd och vad dem kan representera.

8.1.

Generationsperspektiv & Tradition

Kristina Jennbert (1988) tar upp ett generationsperspektiv i rapporten: Gravseder och
kulturformer. I arkeologins gränsland, och hon betonar att gravar visar på traditioner,
eftersom dem är minnen i forntiden. Gravarna symboliserar på det sättet olika tecken i
forntiden och är viktiga källor av betydelse till studier av långa tidsskeden. Denna tradition i
forntiden är en del av gravspråket, vilket är sammanflätat med samhället genom flera släktled
(Jennbert 1988 s. 88–89).
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Vidare understryker Jennbert att när man studerar förändring av gravskick och dess
kronologiska förhållande, kan ett generationsperspektiv vara bra till användning.
Generationsperspektivet kan göra det möjligt att tydligare uppfatta gravar som minnen med
starka traditioner bakåt i tiden. Detta kan visa på en distans till formningen av nya idéer som
skett. T.ex. kan företeelser i den yttre gravtutformningen ställa olika perioder mot varandra
för att hitta likheter och skillnader av gravskickets förändring. Den inre gravutformningen och
innehåll är en annan aspekt man kan titta på, som visar förändringar. Generationsperspektivets
syfte är att visa på ifall ett överföringssystem av traditioner funnits genom olika tidsskeden
och genom det kunna se ifall förändringar skett (Jennbert 1988 s.88, 90–93).
Tore Artelius (2000) förklarar i sin avhandling: Bortglömda föreställningar –
Begravningsritual och begravningsplats i halländsk yngre järnålder, att traditioner är sociala
innehåll som lämnas över och tas emot, snarare än att det upptäcks, skapas eller identifieras.
En mottagare har en kontextuell förståelse för innehållet av en tradition och en tradition lever
vidare på grund av innehållet genom kulturen och dess bärare, och för att en tradition skall
kunna leva vidare måste de sociala och religiösa värdena upprätthållas av kulturbärarna
genom en hög nivå. För om värdet och nivån inte upprätthålls på ett sådant sätt, så kollapsar
traditionen. Om det sker en förändring inom traditionen så är det inte längre en tradition som
upprätthålls, eftersom den ifrågasätts. Alltså behöver traditionen stabilitet för att överleva.
Traditioner är definitioner av normer, föreställningar och sedvänjor som överlämnas till
mottagaren och genom stabilitet blir traditionerna intakta och bevaras i flera tidsperioder. I
förhållande till ritualen är traditionen ett socialt verktyg som håller samman ritualen, där den
uttrycks i begravningen, sättet att gravlägga, valet av gravtyp och valet av gravplatser i
landskapet (Artelius 2000 s.35–37).
Båda författarnas perspektiv att se på tradition är bra synsätt som kan användas i denna
uppsats för att se ifall traditioner av olika gravskick levt vidare på de sex olika gravfälten. I
denna uppsats kan de två teoriperspektiven som nämns ovan användas för att undersöka hur
enskilda gravtyper förhåller sig till varandra kronologiskt. Det vill säga att undersöka ifall
indikationer visar på att en gravtyp har förhållit sig till äldre gravar. Det finns flera olika
gravtyper som undersöks i denna uppsats och flera av dem enskilda gravtyperna varierar i
storlek, är byggda annorlunda, ligger placerade överallt på gravfälten eller på specifika platser
på gravfälten och ges då generellt olika dateringar. Därför kan det vara bra hur enskilda
gravtyper förhåller sig till varandra kronologist, eftersom dem möjligen kan vissa hur en viss
gravtyp levt vidare enligt tradition, genom att gravformen och seden inte ändrats (Artelius
2000) eller hur det utvecklats enligt ett generationsperspektiv (Jennbert 1988).
De två teoriperspektiven är även användbara förhållningsätt till att förklara varför en viss
gravtyp eller flera gravtyper förekommer på flera av gravfälten, samt varför en gravtyp
förekommer på ett enda gravfält. Detta är viktiga aspekter som kan förklara hur
gravtraditionerna förhåller sig på de olika gravfälten.

8.2.

Samhällsmodell

Burström (1991) förklarar samhällsmodellen utifrån interna relationer och externa relationer
Interna relationer: Begreppet samhälle används som ett uttryck till en grupp människor som
ingår i ett socialt nätverk, och människorna som ingår i detta nätverk har över tid fasta sociala
relationer, ritualer och traditioner. Samhällets olika institutioner har en sammanhållen relation
och arbetar och kommunicerar efter en ordning som en kollektiv enhet som hanterar olika
problem tillsammans. Denna kollektiva enhet delar på samma ideologiska grund och innehar
ett gemensamt föreställningssystem av hur världen uppfattas, och genom denna delade
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ideologiska grund, så underlättas den sociala interaktionen och strukturen. När den kollektiva
enheten uppfattar samhörighet gentemot varandra så innebär det att det att de uppfattar sig
olika mot andra kollektiva samhällen.
Externa relationer: Medlemmarna i den kollektiva enheten som har interna relationer, innehar
även externa relationer med andra kollektiva enheter. Detta innebär att medlemmarna i ett
samhälle kan ha sociala relationer med andra samhällen, där externa relationer utgörs av
släktskap, vänskapsband/allians, ideologiska värdegemenskaper eller innehar en varubyteshandel med varandra. Samhällena bildar då en inkludering gentemot varandra och det
enskilda samhället kan då ej avgränsas (Burström 1991 s.38–39).
I min undersökning kan dessa två dimensioner av samhällsmodellen vara till god användning,
eftersom båda kan visa på vad för slags relationer det förekom inom ett område. T.ex. kan
man titta på ett enskilt gravfält och se vilka gravtyper som dominerar. Det kan vara att en
enda gravtyp utgör majoriteten av gravfältet, och därmed tolkas som att människorna inom
detta samhälle utgjorde en homogen grupp i ett socialt nätverk där det förekom bara interna
relationer och på det sättet avgränsade andra samhällen. Men visar gravfältet däremot på två
eller flera olika gravtyper som dominerar, så kanske det kan tala för att flera olika gårdsamhällen delade på gravfältet och hade externa relationer med varandra, vare sig det var i
form av släktskap, vänskapsband eller av ekonomiska skäl.

8.3.

Avgränsa samhällen

Att avgränsa samhällen under forntiden kan vara svårt, men möjligt, speciellt om man
undersöker gravfält och dess olika gravtyper. Dessa kan vissa på aspekter på territoriella
gränser men även hur enskilda samhällen var integrerade i större sociala nätverk. Enskilda
samhällen kan förknippas med ett specifikt territorium som de anser ha rätt till och något som
de delar gemensamt. Samtidigt utgör enskilda samhällen sociala system som i sin tur ingår i
flera överlappande sociala system (Burström 1991 s.33).
För denna undersökning kan detta vara ett bra perspektiv att se utifrån, eftersom detta kan visa
på om olika gravtyper i de sex gravfälten representerar enskilda samhällen, och om resultatet
visar på liknande gravtyper inom gravfälten, kan det visa på ett integrerad socialt nätverk som
Mats Burström talar om. Visar det på många skillnader mellan de sex olika gravfälten så kan
ta det tala för att dessa gravfält representerade sex helt olika by-samhällen.
Om man betraktar gravar som materiella uttryck för identitetsklassifikationer kan ett
utbredningsmönster bli meningsfullt. Invånarna i ett samhälle måste betraktas som subjekt
vilka hade särskilda avsikter med vilka gravar och former som skulle byggas enligt vissa
bestämda regler (Burström 1991 s. 34, 139).
Hansson talar i likhet med Burström att gravtyperna kan reflektera territoriella medel i ett
socialt system inom ett samhälle, men även reflektera en hierarkisk ordning inom samhället,
samtidigt som hela gravfältet kan representera olika bosättningar (Hansson 1998 s. 58, 60).
Skillnader i gravarnas utformning kan spegla skillnader mellan sex skilda by-samhällen. En
ovanlig gravtyp kan antas representera en högre klass i samhället. Gravtyperna kan användas
som ett komparativt medel för att sättas emot varandra och sedan se vad dem kan representera
och ifall dem speglar ett territorium.
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8.4.

Betydelsen av plats i landskapet

Peter Skoglund (2005) föreslår en intressant modell om gravmonumentens placering i
landskapet som han använde sig av i sin avhandling: Vardagens landskap – lokala perspektiv
på bronsålderns materiella kultur.
(Skoglund 2005 s.191) förklarar att vissa gravar ligger placerade centralt inom en större
sammanhängande yta, medan andra gravar ligger placerade i kanten av höjder och han
bestämde sig för att systematisera iakttagelserna och definiera dem utifrån tre kategorier (Se
bild nedan): 1. Lutning – innebär att man utan någon fysisk ansträngning kunnat gå runt
monumentet och lättillgänglig från alla håll. 2. Sluttning – är en lutning som är väldigt stor att
det varit fysiskt ansträngande att komma nära monumentet från detta håll. 3. Brant – att det
förekommer en kraftig lutning, och är ett område man normalt undviker att röra sig i.

(Skoglund 2005 s.193). Medgivande för bildanvändning av Peter Skoglund.

Skoglund förklarar i dessa avseenden, att gravmonument som ligger placerade i en lutning
eller sluttning har en central plats på höjdryggar eller på en större sammanhängande yta och
dem förhåller sig annorlunda till gravar med en placering invid sluttningar och branter. De
monument som ligger placerade i sluttningar t.ex. kan ibland tala om vad för slags relation
graven har till landskapet runt omkring sig. Monumenten kan ha en ospecificerad orientering
där den syns från alla håll man betraktar den och får då en tydlig relation till den plats den är
placerad samt landskapet runt om kring graven. Gravmonumenten kan även ha en specificerad
orientering där den är tydligt exponerad mot en specifik riktning och plats, och då får graven
en tydlig relation till en plats som ligger belägen bortanför graven och gravfältet. Detta gör att
monumentet får en stark relation till en avlägsen plats i landskapet den är riktad mot och
skapar samtidigt en svagare relation till självaste gravplatsen och närområdet den är belägen
på, därför att den vänder sig bort från gravplatsen och närområdet (Skoglund 2005 s. 191–
195).
Skoglund betonar modellens karaktär, att de tre kategorierna inte går att definiera exakt och
utgår ifrån personliga erfarenheter. Han utgår specifikt efter rösens placering. Men likaväl, är
det en intressant modell att använda sig av i min undersökning, för att se hur de olika
gravtyperna, ligger exponerade i landskapet. Flera av gravarnas placering i mina
undersökningsområden varierar också, och dem skulle möjligtvis säga något, ifall dem har en
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central plats i gravfältet och landskapet runtomkring sig, eller om dem verkar orientera sig
bort mot en annan plats i landskapet.

8.5.

Kosmologi

Anders Andrén (2014) skriver i boken, Tracing old norse cosmology: the world tree, middle
earth, and the sun from archaeological perspectives, att treuddar på grund av dess distinkta
form kan representera världsträdet Yggdrasil. Världsträdet är beskriven i sagorna som ett stort
träd med tre rötter som sträcker sig till andra världar, har en krona och en trädstam. Tresidiga
stensättningar i likhet med Yggdrasil, har tre sidor och ibland en central sten i mitten av
graven. Det har tidigare hittats spår av stolphål i mitten av treuddar som undersökts i
Skandinavien, och i dessa stolphål kan det varit en trästolpe i mitten av treudden som ska
speglat världsträdet. Vidare poängterar Andrén, att treuddar på grund av dessa låga antal och
speciella distinkta form, demonstrerar att de representerades som ett speciellt monument i tid
och rum. Treuddar kan även varit startpunkter och fokuset, innan gravtyperna anlades, och
fungerat som en slags rituell/ religiös startpunkt. Detta på grund av att de undersökta
treuddarna i Skandinavien har visat sig ofta vara lite äldre än dem närliggande gravtyperna
(Andrén 2014 s.50–52). Runt 120 treuddar har undersökts i Skandinavien och ca 65 procent
av treuddarna har innehaft kremerade ben och fynd. Men ca 35 procent av de undersökta
treuddarna innehåller inga kremerade ben eller fynd, utan varit tomma. Däremot hittades det i
flera av de tomma treuddarna, spår av härdar och kol. Frågan blir då skriver Andrén, om
treuddar huvudsakligen använts som gravar eller om dem använts i form av kulturella
strukturer (Andrén 2014 s.53).
I Skandinavien är treuddar tydligt kopplade till järnålderns kremerings gravsed eftersom dem
förekommer på platser där kremerings seden praktiserades. De treuddar som innehåller
begravningar är också alla kremeringsgravar och är daterade mellan 200 e.Kr. och 1050 e.Kr.
(Andrén 2014 s.54).
Anders Andrén argumenterar treuddens mening och funktion utifrån fyra kontexter,
kosmologisk, rituell, social och territoriell kontext:
Inom en kosmologisk och rituell kontext kan ett förslag ges om treuddens betydelse och
mening. Det är att treuddar förekommer som den enda treudden på gravfälten, där den ligger
på en höjd eller centraliserad plats i gravfältet, och kan genom detta föreslås, att vara
centrumet för gravfältet, eller fokuset av kremerings ritaluen som förekom på platsen. Denna
treudd kan då haft ett riktigt träd, träpåle eller rest sten som fungerat som en representation av
världsträdet, vilket användes till kremerings ritualen (Andrén 2014 s.56–57).
Inom en social kontext, kan det föreslås att i de treuddar där det hittats kremerade ben och
gravfynd, kan treudden markerat en person som var förbunden med idéer och hade kunskap
om världsträdet, kunskap om människan och världens öde efter Ragnarök. Alltså kan
treuddarna markerat religiösa specialister som hade en kunskap om världen. Detta argument
har tolkats utifrån vissa speciella föremål som hittats bland gravfynden, och ett av dessa fynd
som hittats i flera treuddar, är järnringar med hängsmycken som liknar Tors hammare
(Andrén 2014 s.58).
Inom en territoriell kontext, kan treuddar ses, som att de markerats på gravfälten som en
representation av en gård, flera sammanhållna gårdar, en enhetlig by-samhälle. På flera platser
i Skandinavien förekommer det flera treuddar på en och samma gravfält. Dessa kan då kanske
representera flera gårdar eller byar som använde gravfältet samtidigt (Andrén 2014 s.59–61).
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Med hjälp av dessa kontexter Andrén (2014) för fram, kan jag i min uppsats försöka
undersöka ifall dessa kontexter kan appliceras på någon eller flera av treuddarna som
förekommer bland de sex olika gravfälten.

9. Metod
I denna undersökning använder jag mig av en komparativ metodanalys som används i studier
där jämförelser av olika fenomen och objekt undersöks. Den komparativa metoden innehar
två typer av komparativa studier som man kan använda sig av. Dessa typer är: Beskrivande
studier och Förklarande studier.
Beskrivande studier lägger fokuset på deskriptiva syften som beskriver objekt och händelser,
inom det fält man undersöker. Denna studie använder sig även av komparativa typologier.
Med komparativ typologi delas olika fenomen/objekt i grupper utifrån dess olika egenskaper
(Denk 2002 s.8).
Genom att dela in gravfältens olika typer av gravar i olika grupper och tidsperioder kan
likheter och skillnader sedan identifieras.
Med denna indelning inom den komparativa typologin kan sedan en mer systematisk
beskrivning användas, eftersom man minskar på komplexiteten av underlaget. Därför är
typologier viktigt för komparativa analyser. Den komparativa typologin har två olika typer
man använder sig av: Nominella typologier som enbart delar in enheter i olika grupper och
Ordinala typologier som även de delar in enheter i grupper men rangordnar även grupperna
(Denk 2002 s. 8-10).
I min undersökning använder jag mig av tabeller som visar gravfältens olika gravtyper, där de
ställs emot varandra för att få en överblick över hur många gravar det ligger på varje gravfält.
Detta är den nominella typologin där gravarna delas in i grupper beroende på olika gravtyper
och datering. Vad gäller den ordinala typologin så framgår detta i analysen att
undersökningen bygger på flera mindre tabeller där varje gravtyp ställs emot varandra från
respektive gravfält, för att tydligare se skillnader och likheter. Tabellerna utgörs av en
rangordning som sorterar gravarnas form, storlek, placering och antal. Att det används tabeller
som hjälpmedel för undersökningen är ett bra verktyg som hjälper till att systematisera
undersökningen på ett enklare sätt.
Medan beskrivande studier används till att dela in olika fenomen/objekt i grupper och sedan
konstanter att det finns likheter och skillnader mellan dem, går förklarande studier längre och
ställer frågor som varför dessa likheter och skillnader finns. Dessa förklaringar är förankrade i
de teorier man använder sig av i undersökningen (Denk 2002 s.12). I denna uppsats kommer
jag att förklara mina observationer med hjälp av de teorier jag redogjort för i kapitel 8.

9.1.

Kartor

Kartorna i min studie är en del av min metod, eftersom dem är viktiga och användbara
redskap, som jag har användning för, eftersom dem hjälpt mig att lokalisera gravarna och
identifiera vart dem ligger placerade på gravfälten. Utan kartorna hade det varit svårt att
upptäcka gravarna, och det hade tagit en enorm tid att lokalisera dem på egen hand. Utan
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kartorna hade det även varit svårt att beskriva gravarnas lokalisering på de olika gravfälten för
läsaren. Med hjälp av kartorna och de numreringar som återges i kartorna på respektive
gravfältskarta, kan jag på ett enkelt och tydligt sätt, förklara vart respektive gravtyp ligger
placerade på gravfälten.
Kartorna av gravfälten som används i denna undersökning, är äldre inventerings kartor från
1930-talet som är gjorda av Sven Lindblad, Thorsten Petersson, Jan-Erik Anderbjörk och Erik
Floderus. Dessa kartor är hämtade ifrån, Topografiska Arkivet – Kulturarvscenrum, Smålands
Museum.

9.1.1. Lilla Fjäll-gravfältet

Karta 1. Upprättad juli 1939 av S. Lindblad och T. Petersson.

17

Albion Rexhepi

9.1.2. Ingelstad-gravfältet

Karta 2. Upprättad i juli 1931 av Erik Floderus.

9.1.3. Västenhaga-gravfältet

Karta 3. Upprättad den 31 juli – 3 augusti 1937 av S. Lindblad och Th. Petersson.
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9.1.4. Orraryd-gravfältet

Karta 4. Upprättad av företaget Hugin Munin, i uppdrag av Smålands museum. Topografiska Arkivet Smålands Museum, Box Nöbbele Flg.22 (2018).

9.1.4.1.

Orraryd-gravfältet

Karta 4.1. Del av hela Orraryd-gravfältet. Albion Rexhepi 2018.
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9.1.5. Telestad-gravfältet

Karta 5. Upprättad augusti 1939 av S. Lindblad och Th. Petersson.

20

Albion Rexhepi

9.1.6. Skir-gravfältet

Karta 6. Upprättad i juli 1931 av Erik Floderus. Kompletterad i oktober 1939 av J.E. Anderbjörk.
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10.

Analys

10.1. Generell Datering
Inleder analysen med att visa en tabell (se Fig.2.) med generella dateringar som ges för de
olika gravtyperna i Värend. Denna generella datering modell, använder sig Mats Burström
(1991) i sin avhandling, vilket är en omfattande undersökning över Värends olika gravfält, på
grund av att så många gravfält och gravtyper används i Burströms undersökning. Av den
orsaken att majoriteten av gravfälten i Värend inte är undersökta, kan en generell datering
modell vara bra att ha som underlag. Syftet med denna modell är inte att återge exakta
dateringar av gravtyperna, utan avser under vilken period de olika gravtyperna sannolikt är
anlagda. Denna generella datering modell utgår ifrån andra undersökta gravar som undersökts
runt om i Sverige, och ges således en grov generell datering, eftersom flera av gravtyperna har
en lång kronologiskt tidsspann och betyder inte att en gravtyp representerar en specifik
period.

Fig.2. Denna figur visar generella dateringar av gravtyperna eftersom de flesta gravtyper har en kronologisk
spännvidd som sträcker sig längre bak i tiden och är svåra att datera. Avsikten med dessa generella dateringar
är inte att ge exakta tidsunderlag utan används som ett verktyg för att få en enklare förståelse över vilken
tidsperiod gravtyperna sannolikt anlagts. T.ex. har rösen och högar ett långt kronologiskt tidsspann, men de
rösen som ligger ensamma eller i smågrupp på ett gravfält dateras generellt till bronsåldern och högar som
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ingår i stora grupper som ligger belägna på ett gravfält dateras generellt till yngre järnåldern (Burström 1991
s.65).

10.2. Gravtyper
Gravtyperna i denna uppsats omfattar 9 gravtyper sammanlagt.
Vissa av gravtyperna förekommer som en dominerade gravtyp på gravfältet och kan tala för
att detta var ett specifikt folk i en by som anlade denna gravtyp. Andra gravtyper förekommer
i låga antal, och kan tala för att dessa var speciella gravar ämnade för vissa personer som hade
ett stort inflytande inom en gård eller by. Andra gravformer förekommer som ensamliggande,
eller ensamliggande bland en dominerande gravtyp på gravfältet och talar kanske för en rituell
grav eller en person av speciell status.
Dessa olika gravtyper kan i sin tur, eventuellt återge en bild av vilka människor i byarna som
begravdes i dem olika gravtyperna och hur den sociala strukturen såg ut och genom att
använda den generella dateringsmodellen kan det återges en tolkningsbild av när dessa
gravtyper på respektive gravfält anlades.

10.2.1. Högar/jordblandade rösen
Högar förekommer i ovala och runda former. Denna gravtyp kan vara byggda med enbart
material som jord, men kan även vara av typen jordblandade-rösen, vilka är högar blandade
med jord och sten. Generellt så har högar ett långt tidsspann som sträcker sig från
senneolitikum till den senare perioden av yngre järnålder (Burström 1991 s.90–94).

Lilla
Fjällgravfältet
Antal:
26
Diameter:
5-12m
Höjd:
0,5-1,3m

IngelstadSkirgravfältet gravfältet
5+28
8-35m
1-6m

40
4-16m
0,3-1,5m

Orrarydgravfältet

Telestadsgravfältet

Västenhagagravfältet

0
0
0

6
7-12m
0,7-1,5m

24
5-8m
0,6-1,2m

Tab. 1. Tabellen visar likheter och skillnader mellan högarna på de olika gravfälten (Fmis 2004, 2004, 2008,
2008, 2008, 2009).

Högarna på de olika gravfälten skiljer sig både i antal och storlek vilket Tab. 1 visar. Skirgravfältet har flest högar, medan Lilla Fjäll-gravfältet och Västenhaga-gravfältet har ungefär
lika många. Ingelstad-gravfältet och Telestads-gravfältet har minst högar till antal och
Orraryd-gravfältet har inte några allts. Totalt finns det ca 129 högar bland alla gravfälten som
innehar denna gravtyp, och utgör ca 20 procent av totalt 638 gravar som finns anlagda på alla
gravfälten. Gravtypen är den andra mest anlagda gravtypen bland alla gravfälten.
Högarna på Lilla Fjäll-gravfältet, Skir-gravfältet, Ingelstad-gravfältet och Västenhagagravfältet visar på en mer homogen gruppering eftersom högarna bland dessa gravfält ligger
relativt tät intill varandra och bildar en slags territoriell avgränsning, där de tar upp en stor yta
av gravfälten (Se karta 1, 2, 3 och 5 av gravfälten).
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•
•
•
•

•

Lilla Fjäll-gravfältet har 75 registrerade gravar varav 26 av dem är högar och utgör ca.
34 procent av den totala mängden gravar. (Den andra mest anlagda gravtypen på
gravfältet).
Ingelstad-gravfältet har 130 registrerade gravar och ca 33 av dem är högar och utgör
ca 25 procent av den totala mängden gravar. (Den andra mest anlagda gravtypen på
gravfältet).
Skir-gravfältet har 110 registrerade gravar och 40 av dem är högar och utgör ca. 36
procent av den totala mängden gravar. (Den mesta anlagda gravtypen på gravfältet)
Telestads-gravfältet har 27 registrerade gravar och 6 av dem är högar och utgör ca. 22
procent av den totala mängden gravar. (Den andra mest anlagda gravtypen på
gravfältet). Telestad-gravfältet har tidigare haft fler högar. Thorsten Petersson (1942
s.13) skriver att det ska funnits 19 högar på gravfältet.
Västenhaga-gravfältet har 90 registrerade gravar och 24 av dem är högar och utgör ca.
27 procent av den totala mängden gravar. (Den andra mest anlagda gravtypen på
gravfältet).

Fig. 3 och 4. Högar vid norra delen av Lilla Fjäll-gravfältet (se karta 1). Bilder av Albion Rexhepi 2018.

Fig. 5 och 6. Bilden till vänster visar hög nr 1 på Telestad-gravfältet (se karta 5). Bilden till höger visar hög nr 4
(höger sida) och hög nr 1 (vänster sida) på Telestads-gravfältet. Bilder av Albion Rexhepi 2018.
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Fig. 7 och 8. Bilderna till vänster visar hög nr 27 och bilden till höger visar hög 62, Skir-gravfältet (se karta 6).
Bilder av Albion Rexhepi 2018.

Fig.9. Högar i mitten av gravfältet på Västenhaga-gravfältet (se karta 3). Bild av Albion Rexhepi 2018.

Vad gäller storleken så har Ingelstad-gravfältet de största högarna bland alla gravfälten, varav
två av högarna är 28m och 35m i diameter, vilket är betydligt större än de resterande högarna
bland dem olika gravfälten. Skir-gravfältet har de näst största högarna varav dem största på
gravfältet är ca 16m i diameter. Lilla Fjäll-gravfältet och Telestads-gravfältet har ungefär lika
stora högar med dem största högarna som är ca 12m i diameter. Västenhaga-gravfältet har de
minsta högarna, där dem största är ca 8m i diameter. Analysen visar även att de stora högarna
på Ingelstad-gravfältet har den högsta höjden, vilket skiljer sig betydligt, tillskillnad från dem
resterande gravfälten med högar. Höjden på högarna bland de andra gravfälten skiljer sig
däremot inte i stor omfattning, eftersom dem flesta högar har en höjd på 1,2–1,5m. De mindre
högarna på Ingelstad-gravfältet har också en liknande höjd som högarna på dem andra
gravfälten.
En intressant teori för vem som låg i den största högen på Ingelstad-gravfältet, sägs vara Kung
Inge eller Ingel, varav varför högen fått namnet Inglinge hög. Floderus (1950) redogör för att
kungshögar är nära knutna till Ynglingaätten, vars ätt hade högen som sitt gravskick fram tills
1000 e.Kr. och han knyter ann namnet Inge-Ingel till att denne kung ska varit en som tillhört
Ynglingaätten. Enlig sagoforskningen så ska Sveakonungar av Yngligaätten i Uppsala regerat
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under 500-talet och begravts i de stora Uppsala Kungshögarna, och dessa högar har
undersökts och visat sig vara från 500 e.Kr. Floderus betonar med denna förklaring, att
möjligen kan då Inglinge-hög också anlagts under denna tid, eftersom denna hög är stor, sägs
varit en tingshög och att en Konung varit begravd i den (Floderus 1950 s.20–24).
Denna datering som Floders (1950) föreslår för Inglinge hög, är en rimlig datering eftersom
högen inte undersökts, får man då utgå ifrån andra stora högar som undersökts och givits
dateringar.
Den andra stora högen, precis söder om Inglinge hög (grav nr 56, se karta 2) skulle även
kunna dateras till folkvandringstid, eftersom högen är nästan sammanbyggd med Inglinge
hög, och ger en uppfattning om att dessa två stora högar har en relation till varandra. Hög nr
56 har enligt gamla uppgifter blivit plundrat före 1600-talets slut. Plundrarna försökte gräva
sig ner och leta efter skatter men lämnade en djup nedgrävning på toppen som blivit avsevärt
avtrubbad. Högen sägs varit nästan lika hög som Inglinge hög innan toppen blev avtrubbad.
(Floderus 1950 s.10), (Kjellmark 1932–1944 s.19 Östra Torsås socken). Att hög nr 56 sen
tidigare varit nästan lika hög som Inglinge hög, ger ytterligare ett tecken på att den kan varit
anlagd under folkvandringstid.
De två mindre högarna, grav nr 82 och 95 (se karta 2), kan föreslås att dem också kan dateras
till folkvandringstid. Detta för att dessa två mindre högar och dem två stora högarna ligger i
en relativt placerad rak linje, intill varandra. Detta ger ett tecken på att dessa fyra högar har en
koppling till varandra och kanske representerar en kungafamilj eller släkte. Därav varför de
mindre högarna, nr 82 och 95 kan kanske dateras till folkvandringstid också.

Fig.10. Inglinge Hög, nr 37, Ingelstad-gravfältet. Bilder av Albion Rexhepi 2018.

26

Albion Rexhepi

Hög nr 2 (se karta 2), norr om Inglinge-hög undersöktes och öppnades 1931. Under högen
hittades anlagda stenar en närmast rund struktur och kantlagda stenar som bildade en ingång. I
graven hittades brända ben och gravgods som visar på att den döde kan varit en kvinna.
Gravgodsen bestod av små glaspärlor, remslöja av järn, beslag till träskrin och smycken av
brons. Det intressanta fyndet var ett spänne i form av en fågel. En lös ring återfanns mellan
klorna och näbben på fågelspännet. Fyndet dateras till ca 700–800 e.Kr. Ett liknande spänne
har hittats i Björkö, Mälaren som också dateras till samma tid. Denna typ av fågel och
symbolik kan tillhört Odenskulten, vilket skulle tala för att kvinnan i hög nr 2 var en person
av speciell position i samhället (Floderus 1950 s.17–19).
Detta skulle också möjligen tala för att majoriteten av högarna förutom dem stora, på
Ingelstad-gravfältet, tillhör sen vendeltid - vikingatid. Eftersom det inte undersöktes fler högar
på Ingelstad-gravfältet får jag utgå ifrån att dem mindre högarna kan eventuellt dateras till
700–800 e.Kr. Vad gäller dateringen av högarna på de andra gravfälten, så får den generella
dateringen stå som grund, eftersom att inga högar på dem andra gravfälten undersökts. Men
ska tilläga att det finns andra högar som ligger belägna på andra gravfält som varit undersökta
i Värend. Svanberg (2003 b) skriver att det gjorts undersökningar på flera gravfält i Värend
och flera av högarna som undersökts, varav fynd hittats, har kunnat dateras till slutet av
vendeltid - vikingatid, mellan 750–1100 e.Kr. (Svanberg 2003 b s. 220–240).
Dateringarna Svanberg visar på, och den datering Floderus angav för hög nr 2, får då fungera
som grunddateringar för högarna som ligger belägna på de sex gravfälten.

10.2.2. Rösen
Rösen har ett långt tidsspann som sträcker sig från senneolitikum till yngre järnålder. Rösen
som har en stor diameter och som uppträder vanligtvis som ensamliggande, tillsammans med
några få andra rösen, eller där dem är tydligt exponerade i krönläget dateras generellt till
bronsåldern. De rösen som uppstår i stora grupper och uppträder på gravfält är i regel
sannolikt anlagda under yngre järnåldern (Burström 1991 s.68–69), (Lagerås et al. 2000 s.94).

Lilla
IngelstadSkirFjällgravfältet gravfältet
gravfältet
Antal:
4
1
0
Diameter:
8-27m
8-11mm
0
Höjd:
0,3-2,7m
0,6m
0

Orrarydgravfältet

Telestadsgravfältet

Västenhagagravfältet

6
7-12m
0,8-1,2m

0
0
0

2
8-16m
1m

Tab. 2. Tabellen visar likheter och skillnader mellan rösen på de olika gravfälten (Fmis 2004, 2004, 2008, 2008,
2008, 2009 ).

Rösen förekommer på fyra av gravfälten se Tab.2. Skir-gravfältet och Telestad-gravfältet
saknar denna gravtyp.
Orraryd-gravfältet har sex rösen vilket gör den till det gravfält som har flest rösen, men Lilla
Fjäll-gravfältet har det största röset som är ca 27m i diameter och 2,7m hög. Västenhagagravfältet har två rösen varav ena ligger på en höjd vid kanten av en bergshöjd. Ingelstadgravfältet har ett förmodat röse, men som inte syns så tydligt, och utgörs idag av en gravrest.
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Rösena på Lilla Fjäll-gravfältet är troligen byggda under bronsålder. Det stora röset (grav nr
30, se karta 1) kan kanske dateras till äldre bronsålder eftersom den är ca 27m i diameter, och
stora rösen byggdes generellt under äldre bronsålder. Hansson (1999) understryker att stora
rösen som har en diameter över 20m och ligger på höjdlägen ska generellt dateras till äldre
bronsålder, medan mindre rösen som inte ligger på utmärkande krönlägen, kan generellt
dateras till yngre bronsålder (Hansson 1999 s.30)
Röse nr 46 på Lilla Fjäll-gravfältet ligger på den sydöstra sidan, och ligger ca 15m ifrån det
stora röset, och kan kanske dateras till yngre bronsålder eftersom den är under 20 m i diameter
och ligger mer i mitten av höjdryggen än vad det stora röset, som ligger några meter ifrån en
lutning. Men båda dessa rösen kan betraktas från nästan alla riktningar och ger inga tecken på
att dem verkar orientera sig mot någon specifik plats. De resterande två rösena syns inte så bra
idag eftersom dem är svårt skadade och en av dem utgörs av en rest bara (Fmis, Växjö 111:1
2008). Ingen av rösena på Lilla Fjäll-gravfältet är undersökta, men det finns några rösen inom
Hovshaga området, nära Lilla Fjäll-gravfältet som har undersökts och visat sig vara från
bronsåldern. T.ex. undersöktes ett röse år 1979 som var 12m i diameter (RAÄ 127:1), och låg
i sydost riktning, ca 1km ifrån Lilla Fjäll-gravfältet. Det hittades brända ben, bronsfragment
och keramik. Röset gavs en datering till yngre bronsåldern (Åstrand 2011 s.15, 19).

Fig. 11. Röse nr. 30, Lilla Fjäll-gravfältet. Bilder av Albion Rexhepi 2018.
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Fig.12. Röse nr 46 framför och det stora röset nr 30 i bakgrunden – Lilla Fjäll-gravfältet. Bild av Albion
Rexhepi 2018.

På Ingelstad-gravfältet finns ett förmodat röse (grav nr 40, se karta 2) från bronsåldern. Under
mitten av 1800-talet gjordes det några undersökningar av Ingelstad-gravfältet och vid röset
hittades en bronsdolk som dateras till 1400 f.Kr. (Floderus 1950 s.11–12). I samband med
detta fynd, gavs röset en datering till äldre bronsåldern.
De sex rösena på Orraryd-gravfältet har en datering till ca. 2000–500 f.Kr. Rösena är i likhet
med dem fyra högarna på Ingelstad-gravfältet, placerade i en relativt rak linje parallellt till
varandra (se karta 4 och 4.1). Vad detta kan tolkas som, är att de personer som blev begravda i
rösena på Orraryd-gravfältet, tillhörde möjligtvis en lokal högmannaklass familj eller släkte.
Detta är även något ovanligt förekommande i Värend, att människor under bronsåldern anlade
flera rösen i en sådan formation, utifrån min kunskap.
Vanligtvis brukar rösen från bronsåldern inte ligga så tät placerade intill varandra och inte för
att nämna igen, i en linje, eftersom dem är vanligtvis placerade som ensamliggande och när
dem uppträder i grupper ligger dem inte så nära varandra, utan är spridda ifrån varandra med
några meters avstånd. En tanke kan vara att rösena är anlagda under äldre-yngre järnålder,
eftersom högar har generellt en datering till järnålder och förekommer oftare i denna typ av
formation.
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Fig.13. Bild på de sex rösena som ligger i linje på en liten höjd på Orraryd-gravfältet (Grav nr 3–8, se karta
4.1.). Runda fyllda stensättningar väster om rösena. Bild av Albion Rexhepi 2018.

Röse 34 som ligger på toppen av berget på Västenhaga-gravfältet (se karta 3), ligger ensamt
och är placerad i en sluttning (se grav nr 34, karta 3). Den ser ut att vara orienterad mot en
plats och röset kan ej ses från alla riktningar, tillskillnad från de andra rösena på dem olika
gravfälten, som är mer centrerade i landskapet och kan ses från nästan alla riktningar. Röset
vid Västenhaga-gravfältet riktar sig mot Väst-Sydväst, och syns tydligast ifrån dessa
riktningar, vilket verkar vara rösets framsida. Man kan också se den ifrån en nordvästriktning,
men inte lika tydligt. Röset syns inte från den östra delen av gravfältet. Dessa iakttagelser kan
appliceras utifrån Peter Skoglunds modell, som beskrivs i kapitel 8.4., eftersom röset på
Västenhaga-gravfältet ligger ensamt i en sluttning av bergshöjden och verkar riktar sig mot en
specifik plats. Detta säger möjligtvis något om rösets roll i landskapet (se Fig.14 nedan).
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Fig. 14. Röset på bergshöjden, Västenhaga-gravfältet (grav nr 34, se karta 3). Bilder av Albion Rexhepi 2018.

Röse nr 34 på Västenhaga-gravfältet kan vara riktad mot någon av de fossila åkermarker som
presenteras i Fig.15. nedan. Röset är tydligast riktad mot Bergunda 138:1 som ligger ca 20002200m ifrån gravfältet, Bergunda 80:2 ligger ca 500m ifrån gravfältet och har en nordnordvästlig riktning vilket gör att tydligheten blir svårare. Bergunda 23:1 ligger ca 100m ifrån
gravfältet i sydlig riktning och kan ses någorlunda tydligt.

Fig. 15. Bakgrundskarta med tre markerade fossila åkermarker samt Bergunda-gravfältet. (Fmis 2018-12-05)
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10.2.3. Domarringar
Domarringar är en gravtyp i form av lagda eller resta stenar som formar en rund/oval krets.
Denna gravtyp förekommer främst i de västra och centrala delarna av Sverige. I Småland
uppträder domarringar och treuddar oftast tillsammans och kan haft ett samband med
varandra. Domarringar har i regel sju eller nio stenar, men det förkommer även fler stenar i
kretsen, vilka är vanligare i Skåne och Bohuslän (Burenhult 2000 s.255–257).

Lilla
Fjällgravfältet
Antal:
0
Diameter:
0
Höjd:
0

Ingelstadgravfältet

Skirgravfältet

Orrarydgravfältet

Telestadsgravfältet

Västenhagagravfältet

0
0
0

6
6-14m
0,3-1m

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Tab. 3. Tabellen visar likheter och skillnader mellan domarringar på de olika gravfälten (Fmis 2004, 2004,
2008, 2008, 2008, 2009), (Tomtlund 1977).

Skir-gravfältet är det enda gravfältet med registrerade domarringar. Men domarringarna finns
inte längre eftersom dem plockades bort 1970 efter att undersökningar utfördes.
Domarringarna fanns lokaliserade på Skir RAÄ 21:1 som är en del av det stora gravfältet
RAÄ 19:1 (Skir-gravfältet).
En rapport om dessa domarringar skrevs 1977 av Jan-Erik Tomtlund – Fornlämning 21,
Gravfält. Vendeltid – Vikingatid. Skirs Prästgård, Växjö Stad, Småland. I rapporten redogörs
de sex domarringarna, vilka har benämningarna A 87, A 88, A 90, A 91, A 107 och A 112.
Nedan redogörs de sex domarringarna och vad som hittades i dem:
•

•
•
•
•
•
•

Domarring A 87, hade en diameter på 6m och 9 stenar bildade kretsen, vilka hade en
längd på 0,3–0,7m. I denna domarring hittades kol, brända ben och ca 80 pärlor av
glas och glasfluss. De flesta av pärlorna var av blått glas med inläggningar av vitt och
rött glas. Övriga pärlor var av ljusgrönt glas med ornamentik och två röda
glasflusspärlor hade strutformiga strukturer.
Domarring A 88, hade en diameter på 11m och 11 stenar bildade kretsen, vilka hade
en längd på 0,5–0,9m. I denna domarring hittades enbart brända ben och kolbitar.
Domarring A 90, hade en diameter på 14m och ca 10 stenar bildade kretsen, vilka
hade en längd på 0,6–1,1m. Här hittades endast brända ben.
Domarring A 91, hade en diameter på 7,5m och ca 10 stenar bildade kretsen, vilka
hade en längd på 0,5–0,9m. I denna domarring hittades brända ben, kolbitar,
glasflusspärlor, glaspärlor, sländtrissa av sandsten och ett fågelspänne av brons.
Domarring A 107, var en ovalformad domarring med en diameter på 6x7m och 7
stenar som bildade kretsen, vilka hade en längd på 0,5–0,9m. Här hittades brända ben
och kolbitar.
Domarring A 112, hade en diameter på 5m och ca 10 stenar bildade kretsen, vilka
hade en längd på 0,6–0,8m. här hittades brända ben, kolbitar och en kniv av järn.
Samtliga domarringar dateras till vendeltid – vikingatid. Ska tilläga att det även
undersöktes flera anläggningar som brandgropar, härdar, en rund stensättning,
oregelbunden stenpackning i form av en oval stensättning och det hittades flera olika
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fynd bland dessa anläggningar. Flera av dem här anläggningarna gavs också en
datering till vendel - vikingatid (Tomtlund 1977 s.4–26).

Fig.16. Bild på domarring A 107 efter avtorvning. A 88 :s stenkrets i förgrunden (Tomtlund 1977 s.23).
Medgivande för bildanvändning av Riksantikvarieämbetet 2018.

Fig.17. vänster och Fig.18. höger, visar bilder på domarringar A 87, A 88, A 90, A 91 efter avtorvning.
(Tomtlund 1977 s. 12, 18). Medgivande för bildanvändning av Riksantikvarieämbetet 2018.
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10.2.4. Resta Stenar
Många resta stenar som registreras som enskilda, har sannolikt ingått i andra gravtyper
ursprungligen, som domarringar och andra stenkretsar, men även utgjort som hörnstenar till
andra gravar. De flesta resta stenar, ligger i kombination med kvadratiska/rektangulära
stensättningar, högar och runda stensättningar (Burström 1991 s.70), (Hansson 1998 s.53).
Resta stenar har en lång kronologisk spännvidd som sträcker sig från bronsåldern till
järnålderns slut. Denna gravtyp är oftast regionalt betingade, där t.ex. resta stenar i
Mälardalen är generellt daterade till äldre järnåldern, medan i sydligare Sverige dateras de
generellt till yngre järnåldern (Burenhult 2000 s.254).

Antal:
Längd:
Bredd:
Tjocka:

Lilla
Fjällgravfältet
3
1,3-1,8m
0,3-0,4m
0,2-0,3m

Ingelstadgravfältet

Skirgravfältet

Orrarydgravfältet

Telestadsgravfältet

Västenhagagravfältet

10
0,5-2m
0,4-0,5m
0,2-0,35m

15
0,5-2,3m
0,5-1,5m
0,4-1m

0
0
0
0

1
1,2m
1m
0,6m

0
0
0
0

Tab. 4. Tabellen visar likheter och skillnader mellan ensamliggande resta stenar på de olika gravfälten (Fmis
2004, 2004, 2008, 2008, 2008, 2009), (Karta 2, 6).

Resta stenar förekommer på fyra av gravfälten, men Orraryd-gravfältet och Västenhagagravfältet saknar denna gravtyp, se Tab.4.
Lilla Fjäll-gravfältets resta stenar förekommer som ensamliggande. Fig.19. nedan i texten,
visar en omkull fallen rest sten, och finns inte registrerad på kartan över Lilla Fjäll-gravfältet,
men den ligger placerad till vänster om en oval stensättning grav nr 27 och treuddarna grav nr
24–25 (se karta 1). Den omkullfallna resta stenen ligger ca 2 meter ifrån treuddarna och den
ovala stensättningen, och ger ett snabbt intryck av att den inte tillhör en annan gravtyp,
eftersom den ligger en bit bort. Men möjligheten finns att den kan en gång tiden utgjorts, som
en av hörnstenarna till treuddarna eller den ovala stensättningen, av den orsaken att dessa
gravtyper kan förekomma med hörnstenar.
En annan av de resta stenarna på Lilla Fjällgravfältet, är en stående rest sten, grav nr 43 (se
karta 1) som ligger placerad vid den sydöstra delen av gravfältet nära vägen, ca 3–4 m höger
om dem ovala/runda stensättningarna. Denna resta sten ger inget intryck av att den skulle
tillhört någon annan gravtyp, eftersom den ligger relativt långt bort ifrån dem ovala/runda
stensättningarna. Men ska tilläga att detta gravfält ursprungligen var större, och omfattade
området öster om gravfältet. Det finns en väg där emellan och troligen så fanns det fler gravar
som låg placerade vid denna del av gravfältet, innan vägen byggdes. Så det finns en
sannolikhet att denna stående resta stenen ingått i en annan gravtyp (Fmis, Växjö 111:1 2008).
Vad gäller dateringen av de resta stenarna på Lilla Fjäll-gravfältet, så är den osäker, eftersom
det finns inga tydliga tecken som skulle förklara ifrån vilken period dem kan vara anlagda.
Men Burström (1991 s.70) föreslår exempelvis att enskilda resta stenar i Värend ska ges en
datering till äldre järnålder. Burenhult (1991 s.133) betonar däremot att generellt så dateras
resta stenar belägna på gravfält i södra Sverige till yngre järnåldern. Jönsson & Nylén (2006)
är i likhet med Burström, att resta stenar i Värend är bland de vanligare gravformerna som
förekommer under äldre järnålder- (Jönsson & Nylén 2006 s.88–89).
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Fig. 19. Bilden åt vänster visar en omkull fallen rest sten – Lilla Fjäll-gravfältet. Fig.20. Bilden åt högar visar
en stående rest sten, grav 43 - Lilla Fjäll-gravfältet (se karta 1). Bilder av Albion Rexhepi 2018.

På Ingelstad-gravfältet förekommer det 10 resta stenar:
1. Två av dem ligger på toppen av högar. Den ena resta stenen ligger på toppen av
Inglinge hög, grav 37, och den andra ligger på toppen av den fjärde högen, grav nr 95,
söder om Inglinge hög.
2. Grav nr 4 är en oval stensättning som har en liggandes rest sten vid ena spetsen.
3. Grav 9 är en stenssättning som har en liggandes rest sten vid norra ändan.
4. Grav nr 16 är en skeppsformad stensättning som har en liggandes rest sten vid norra
ändan.
5. En rest sten grav 48, ligger på marken mellan två högar, grav nr 43 och 44.
6. Rest sten grav nr 78 ligger nära en hög grav nr 71.
7. Rest sten grav nr 87 ligger mellan en oval stensättning/skeppsformad stensättning.
8. Grav nr 90 är en hög som har två resta stenar liggandes intill den.
(Se karta 2).
Sex av dem resta stenarna har sannolikt ingått i andra gravtyper där de utgjorts som
hörnstenar och topp stenar (se punkt 1–4 och 7 ovan).
De resterande fyra resta stenarna, ligger intill eller mellan högar (se punkt 5, 6 och 8 ovan).
Dessa resta stenar kan legat på toppen av någon av högarna innan, eftersom dem ligger så tät
intill högarna. Möjligtvis har de välts av naturliga eller onaturliga orsaker.
Utifrån dessa grunder, kan det föreslås att ingen av de resta stenarna på Ingelstad-gravfältet
förekommer som egna ensamliggande gravtyper, utan alla resta stenar på gravfältet har
sannolikt ingått i andra gravtyper. Men dessa grunder utgör inga säkra belägg, av den orsaken
att dem baseras utifrån observationer, och det finns ingen korrekt information som talar för att
de resta stenarna på Ingelstad-gravfältet inte kan räknas som egna gravtyper eller vice versa.
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Fig.21. Resta stenar på Ingelstad-gravfältet. Uppe vid vänster sida visas två resta stenar, varav ena står på hög
nr 95 och den liggande resta stenen är den som tillhört grav nr 87. Nere vid vänster sida visas en stående rest
sten på Inglinge hög. Bilden till höger visar den resta stenen som ingår i grav nr 9 eller 16 (svårt att tyda exakt),
se karta 2). Bilder av Albion Rexhepi 2018.

Skir-gravfältet har 15 registrerade resta stenar som förekommer som stående och liggandes.
Gravfältet har bland de minsta och största resta stenarna. De resta stenarna på Skir-gravfältet
verkar markera en plats av gravfältet, eftersom majoriteten av dem ligger placerade vid mitten
av gravfältet, mellan skeppsformade stensättningar nr 71 och 79 (se karta 6).
Fyra av dem resta stenarna vid mitten av gravfältet är stående resta stenar (grav nr 73, 74, 75
och 76, se karta 6). De ger ett intryck av att dem formar en slags stenkrets eftersom dem
ligger placerade i en halv cirkulär formation (se Fig.22. nedan). Vad denna observation kan
visa på, är däremot svårt att svara på. Men de resta stenarna kan en gång i tiden utgjorts som
en domarring. Detta med tanke på att domarringar funnits vid den södra delen av gravfältet,
som tidigare undersöktes, men som togs bort.
Problemet med denna ide, är att de domarringar som undersöktes 1970 hade en stenkrets i
form av stora klump stenar, medan ”denna förmodade domarring” (dem fyra resta stenarna i
mitten av gravfältet) bildar kretsen i form av resta stenar. Detta kan visa på att det förekom
olika traditioner i hur domarringarna byggdes inom Skir. Men detta är bara en spekulation och
ingen konkret fakta som kan styrkas.
Dessa fyra stående resta stenar verkar inte heller bestå som stenar till andra gravtyper vid
första intrycket. Men samtidigt så ligger de resta stenarna nr 73 och 74 nära en förmodad rund
stensättning nr 72 (se karta 6). Detta är däremot en möjlighet att de två resta stenarna nr 73
och 74 kan utgjort som en del av en kantkedja till en fylld rund stensättning, eftersom det
förekommer att vissa runda fyllda stensättningar (bland de största) som har kantkedja med
stenar som är ca 1.2m långa och vissa av dessa stenar är hällformade och kantställda (Fmis,
Växjö 19:1 2008). En problematik med detta förslag är att den förmodade runda
stensättningen nr 72, är inte fylld och stensättningens krets stenar, varken liknar eller har så
stora kretsstenar som dem runda fyllda stensättningarna på Skir-gravfältet.
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Fig.22. Bilderna visar de fyra stående resta stenarna, grav nr 73, 74, 75 och 76 på Skir-gravfältet (se karta 6).
Bilder av Albion Rexhepi 2018.

Några andra resta stenar som förekommer på gravfältet är, grav nr 78, 80, 84 som ligger vid
mitten av gravfältet och grav nr 63 förekommer vid den norra delen av gravfältet (se karta 6).
Den resta stenen nr 78 ligger vid nästan kanten av en höjdrygg och den resta stenen nr 80
ligger i mitten av höjdryggen, ca 4 m ifrån skeppsformad stensättning nr 79. De här två resta
stenarna verkar inte ingått i någon annan gravtyp, eftersom dem ligger lite avskilt, med några
meters mellanrum ifrån andra gravar. De här två resta stenarna är sannolikt anlagda som egna
enskilda gravar. Grav nr 63 kan möjligen också räknas som en egen gravtyp, eftersom den
ligger i mitten mellan högar och runda stensättningar med ett mellanrum på ca 3-7m och visar
inga tecken på att den kan tillhört andra gravtyper.
Ett problem uppstår däremot med denna observation. Det är att den resta stenen grav nr 63
inte ligger placerad på mitten av gravfältet, där majoriteten av dem resta stenarna förekommer
vanligtvis. Den ligger placerad vid högarnas och dem runda stensättningarnas ”plats”.
Den resta stenen nr 63 ligger närmast bland dem runda stensättningarna, specifikt de fyllda.
Flera av dem fyllda runda stensättningarna innehar en kantkedja av resta stenar, som tidigare
nämnts. Möjligheten finns att den resta stenen tidigare utgjort som en av krets stenarna till
någon av dem runda fyllda stensättningarna (se karta 6). Men eftersom det inte finns några
tidigare källor som visar på detta, så får denna resta stenen nr 63 räknas som en egen gravtyp.
Den resta stenen nr 84 ligger placerad vid den södra ändan av en förmodan stensättning nr 83
(se karta 6). Det finns en annan rest sten vid den norra ändan av denna stensättning också,
som inte finns registrerad på karta 6 över Skir-gravfältet. Troligtvis har denna stensättning
tidigare varit en skeppsformad stensättning, eftersom det finns två resta stenar vid ändorna av
denna stensättning. Om man ser på karta 6 så ser den ut att bilda en oval spetsig form med en
längd på ca 18-20m, vilket kan tolkas som att den då tidigare varit en skeppsformad
stensättning. Denna stensättning ligger även i anslutning till den skeppsformade
stensättningen nr 79. Sannolikt har då den resta stenen nr 84 och den oregistrerade resten
ingått i stensättningen nr 83 som troligen varit en skeppsformad stensättning.
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Utifrån dessa observationer och tankar som beskrivits beskrivit ovan om de resta stenarna på
Skir-gravfältet, visar analysen att majoriteten av dem, inte tillhört andra gravtyper och räknas
som egna gravtyper som markerade en bit av gravfältet, förutom nr 84 och den oregistrerade
resta stenen som troligen ingått i en annan grav. Analysen visar på att det möjligen fanns en
närbelägen gård vid gravfältet som hade resta stenar som sitt gravskick. Vad gäller dateringen
av dessa resta stenar som utgör egna gravar, så är den osäker. Möjligtvis kan de dateras till
yngre järnålder, eftersom det undersöktes flera anläggningar som brandgravar i den sydligaste
delen av gravfältet (Se tidigare information på delkapitel 10.2.3. Domarringar).
Anläggningarna som undersöktes innehade brända ben och fynd som kunde dateras till
vendeltid-vikingatid.
Burenhult (1991 s.133) understryker också att resta stenar som ligger placerade på gravfält, är
oftast markeringar för brandgravar. Detta skulle innebära att de resta stenarna på Skirgravfältet har fungerat som markeringar till brandgravar under yngre järnåldern. Men den
generella daterings modellen talar för att de skulle vara anlagda under äldre järnålder.
Telestad-gravfältet innehar endast en förmodan rest sten, som ligger vid den norra delen av
gravfältet, nära kanten av höjdryggen. Denna resta sten finns inte med på karta 5 över
Telestad-gravfältet, men ligger några meter norr om det jordblandade röset grav nr 2 (se karta
5). Förutom det jordblandade röset, så ligger det inte andra gravar nära den, och ger ett intryck
av att graven är en egen ensamstående grav. Att det är den enda resta stenen, talar möjligtvis
för att den är anlagd under äldre järnålder. Men som nämnts innan under analysen, är att
gravfältet har använts som en åker, där odling skett under en lång tid. Idag används den som
betesmark. Så tillskillnad från andra gravfält, så är denna väldigt dåligt bevarad, vilket
försvårar observationen av gravarna på Telestad-gravfältet och därmed deras datering.
Sannolikt har det funnits fler anlagda gravar på gravfältet och denna resta sten ingick då
möjligtvis i en annan gravtyp. Men denna tanke kan inte bevisas av den orsaken att det inte
finns någon hittat tidigare information i denna studie som talar för det. Utifrån observationer
och analysen visar den resta stenen däremot att den utgör en egen grav och att den
förekommer som den enda resta stenen på gravfältet talar för att den var anlagd under äldre
järnålder.

Fig.23. Bilderna visar den förmodade resta sten på Telestad-gravfältet. Bilder av Albion Rexhepi 2018.
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Samtliga gravfält har sammanlagt 29 registrerade resta stenar och utgör ca 5 procent av totalt
613 registrerade gravar på alla gravfälten som undersöks i denna studie. Analysen har visat på
att de resta stenarna är troligen mindre i antal än vad som finns registrerad på kartorna och
Riksantikvarieämbetets Fmis, i den aspekten att flera av dem resta stenarna på de olika
gravfälten inte kan räknas som egna gravtyper, eftersom de sannolikt ingått i andra gravtyper.
Men de resta stenarna som analysen visat på utgör egna gravtyper, kan varit anlagda för
personer som tillhört en speciell position i en gård eller by. Denna hypotes är däremot
problematisk eftersom det finns inga säkra teorier eller information som i denna studie som
skulle visa på att resta stenar var anlagda för personer av speciell status inom en gård eller bysamhälle.
Analysen visar att dateringen för de resta stenarna som utgör egna gravtyper är osäkert. Men
de resta stenarna får en datering mellan äldre järnåldern och yngre järnålder. Däremot kan de
resta stenarna på Skir-gravfältet, dateras med lite mer säkerhet till yngre järnålder.

10.2.5. Tresidiga stensättningar - Treuddar/Triangulära stensättningar
Tresidiga stensättningar dateras generellt från 500 f.Kr. – 1050 e.Kr. och under denna period
ändrades gravformen. Triangulära stensättningar byggdes med raka sidor (Äldre järnålder)
och oftast stora krets stenar, och sedan började treuddar byggas (Yngre järnålder) med mer
konkava och starkt böjda sidor (Riksantikvarieämbetet 2014 s.60), (Andrén 2014 s.54–55).
Treuddar är tresidiga stensättningar som förekommer i olika fornlämningsmiljöer och dem
som förekommer på gravfält uppträder oftast som ensamliggande eller i smågrupper. Denna
gravtyp karaktäriseras av den tresidiga formen, men det finns variationer i byggnadsmaterial
och detaljutformning (Burström 1991 s.78–79). Treuddar är generellt tomma och kan fungerat
som rituella gravar som anlades för personer med en hög status i ett samhälle (Hansson 1998
s.60–62).

Antal:
Längd i
sida:
Höjd:

Lilla
Fjällgravfältet
4
8-11m

Ingelstadgravfältet

Skirgravfältet

Orrarydgravfältet

Telestadsgravfältet

Västenhagagravfältet

0
0

2
7m

8
8-15m

1
13m

1
13m

0,3-0,4m

0

0,2-0,3m

0,2-0,4m

0,3m

0,2m

Tab. 5. Tabellen visar likheter och skillnader mellan tresidiga stensättningar på de olika gravfälten (Fmis 2004,
2004, 2008, 2008, 2008, 2009).

Tresidiga stensättningar förekommer på alla gravfälten förutom Ingelstad-gravfältet. De är
väldigt få och har en speciell konstruktion, vilket enligt Hansson (1998 s.60) kan tyda på att
de begravda personerna i treuddarna tillhörde en högre samhällsklass.
På Lilla Fjäll-gravfältet förekommer det fyra treuddar som är fyllda. Två av treuddarna nr 11
och 24 (se karta 1) har gropar i mitten av dem. Treudd nr 11 ligger placerad i mitten bland
högarna som omger treudden i form av en halvcirkel. Denna treudd har en centraliserad
placering bland en dominerande gravtyp och kan haft en koppling till högarna. Detta gäller
även treudd nr 69 (se karta 1), som ligger placerad vid mitten, vänster sida om de runda/ovala
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stensättningarna. Detta skulle möjligtvis tala något om treuddarnas rituella betydelse och
centraliserade startpunkt, som Andrén (2014) argumenterar för, på teorikapitlet.
Treuddarna nr 24 och 25 (se karta 1) på Lilla Fjäll-gravfältet, ligger placerade nära varandra
mellan högarna och de ovala/runda stensättningarna. Dessa två treuddar kan möjligtvis vara
representationer av två olika byar som gick ihop, och började dela på gravfältet och därmed
satte treudd nr 24 och 25 som markeringar av en förbundenhet kanske.
Det har tidigare nämnts i analysen att ovala/runda stensättningar och högar kan representera
olika gårdar, och just dessa två treuddar kan i likhet med de förslag Andrén (2014) som nämns
i kapitel 8.5., kanske kan argumenteras för att treuddarna nr 24–25, var uttryck för ett nytt
sammanhållet samhälle som gått ihop. Detta skulle förklara Burströms (1991) teori om
externa relationer, som talar för att medlemmar inom ett kollektivt enhetssamhälle har sociala
relationer med andra kollektiva enheter.

Fig.24. Treudd nr 24 och 25, Lilla Fjäll-gravfältet (se karta 1). Bild av Albion Rexhepi 2018.
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Fig.25. Treudd gravnummer 49, Lilla Fjäll-gravfältet (se karta 1). Bilder av Albion Rexhepi 2018.

Orraryd har åtta tresidiga stensättningar, varav sju av dem är treuddar, och en är en ofylld
triangulär stensättning. De tresidiga stensättningarna ligger placerade utspritt gå gravfältet
men ligger intill dem fyrsidiga stensättningarna. Möjligtvis har dessa två gravtyper en
koppling till varandra.
Den triangulära stensättningen nr 32 (se karta 4.1.) ligger placerad vid mitten av gravfältet,
bredvid en rund fylld stensättning och fyrsidiga stensättningar. Detta talar för att denna
triangulära stensättning var anlagd under yngre järnålder, snarare än äldre järnålder.
De tresidiga stensättningarnas placering, skulle möjligtvis tala att för dem fungerat som
rituella strukturer som hade en koppling till dem fyrsidiga stensättningarna, vilka kan tolkas
representerade flera gårdar. Den andra hypotesen är att de tresidiga stensättningarna
representerade personer av speciell betydelse inom gårdarna (fyrsidiga stensättningarna).

41

Albion Rexhepi

Fig.26. Treudd (grav nr 39, se karta 4.1.) placerad vid nästan mitten av gravfältet, precis väster om de fyrsidiga
stensättningarna – Orraryd-gravfältet. Bilder av Albion Rexhepi 2018.

En av treuddarna (grav nr 1) på Orraryd-gravfältet, ligger placerad på en höjd jämte en
skeppsformad stensättning (grav nr 2, se karta 4.1.). Båda dessa gravtyper har en
representation vad gäller makt och status, samt är bland de största gravarna av sin typ som
återfinns på gravfältet.
Att de ligger intill varandra är svårt att avgöra vad det kan betyda, men båda gravtyperna visar
på att de personer som varit anlagda i dessa gravar, kan tillhört eliten av by-samhället,
eftersom dem ligger på en höjd och är bland dem största gravarna av sin typ.
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Fig.27. Treudd (grav nr 1, se karta 4.1.), norr om rösena på Orraryd-gravfältet. Bild av Albion Rexhepi 2018.

På telestad-gravfältet ligger det en fylld treudd (grav nr 5, se karta 5), som är strukturerad med
svagt insvängda sidor och är kraftigt övertorvad. Den ligger placerad nära den största högen
(grav nr 1).
Gravfältet har tidigare använts som en åkermark och idag som en betesmark. Många andra
gravar har säkert tidigare varit anlagda där, men försvann i samband med odling. Detta gör att
det blir svårt att veta ifall det en gång i tiden låg andra gravtyper runt treudden. Men ett
förslag kan ges, och det är att det kan ligga en person i treudden och att inga andra gravtyper
låg nära denna grav.
Detta förslag talar för att treudden inte placerades bland många andra gravtyper av vissa
orsaker, och denna treudd har då inte fungerat som en kulturell struktur och startpunkt innan
gravar anlades av människor från en gård eller by. Kanske var det en person som blev
begraven i treudden, som tidigare var bosatt i Telestads gamla by-samhälle, och denna person
var eventuellt en präst som möjligtvis hade en kunskap om den gamla nordiska religionen och
livet. Detta skulle i så fall antyda att det var en viktig person inom by-samhället. Andrén
(2014) understryker att de människor som begravts i treuddar, kan tidigare varit präster eller
personer med en viss kunskap och relation till gudarna och världsträdet Yggdrasil (s. 58).
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Fig.28. Treudd gravnummer 5, Telestad-gravfältet (se karta 5). Bilder av Albion Rexhepi 2018.

Skir-gravfältet har två treuddar. Treuddarna har inte kunnat lokaliseras under
fältobservationen, eftersom det varit fullt med vegetation, löv och kvistar på större delen av
gravfältet. Men det står i Riksantikvarieämbetets beskrivning att de här treuddarna ska vara
fyllda och ligger placerade i den nordvästra delen av gravfältet, men är kraftigt skadade och
något osäkra. På grund av att treuddarna inte kunde lokaliseras, blir det problematiskt att få en
tolkningsbild utav dem.
Karta 6 över Skir-gravfältet visar inte heller vart de kan ligga placerade. Därför förs det inte
några grundläggande argument eller slutsatser på dessa två treuddar senare under diskussions
kapitlet. Det enda som kan hjälpa till att skapa en analys utav dessa två treuddar, är att
Riksantikvarieämbetet skriver att treuddarna ligger väster om gravfältet. Utifrån kartan och
fältobservationer, så förekommer det både högar och runda stensättningar i den nordvästra
delen av gravfältet. Detta visar på som flera av dem andra treuddarna på gravfälten, är att dem
ligger placerade bredvid högar och runda stensättningar.
Västenhaga-gravfältet har en fylld treudd vid södra delen av gravfältet, där den ligger inträngd
mellan högar, och är synlig till en viss del. Denna treudd visar på som flera andra treuddar på
gravfälten, att den ligger mellan högar och skulle kunna representera en form av ritual i
samband med uppförandet av högarna.
Samtliga tresidiga stensättningar på gravfälten kan ges en generell datering till yngre järnålder
eftersom dem ligger i kombination till andra gravar som högar och runda/ovala stensättningar
som har en generell datering till yngre järnålder. Hållans Stenholm (2012 s.140) understryker
att tresidiga stensättningar är oftast anlagda under vendeltid-vikingatid. Men det finns ett fåtal
som dateras till folkvandringstid och romersk järnålder. Treuddar uppträder även ofta bland
höggravfält från vikingatid. Svanberg (2003 b) redogör i sin avhandling att majoriteten av de
tresidiga stensättningarna som undersökts i de gamla småländska folklanden, har ej haft spår
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av fynd eller begravningar, men dem som har haft gravgods och ben, har kunnat dateras till
800–1050 e.Kr.
Svanbergs och Hållans Stenholms redogörelse och den generella dateringsmodellen
tillsammans med observationer, visar på att de tresidiga stensättningarna på gravfälten som
undersöks i denna studie, troligen var anlagda under yngre järnåldern, specifikt vikingatid.

10.2.6. Skeppsformade stensättningar
Skeppsformade stensättningar har en kantkedja av lagda stenar, oftast i form av klumpstenar.
Skeppssättningar är däremot gravar som är formade att likna skepp med kantkedja av resta
stenar. Båda skeppsgravarna som ligger anlagda på stora gravfält dateras generellt till yngre
järnålder. Kronologin är däremot osäker, eftersom gravtyperna har använts från bronsåldern
fram till yngre järnåldern och den kronologiska skillnaden mellan skeppssättningar och
skeppsformade stensättningar blir svåra att fastställa. Men de dateras generellt till yngre
järnålder eftersom dem flesta ligger på stora gravfält tillsammans med andra gravar från yngre
järnåldern (Burström 1991 s.84–85).

Antal:
Längd:
Bredd:
Höjd:

Lilla
Fjällgravfältet
0
0
0
0

Ingelstadgravfältet

Skirgravfältet

Orrarydgravfältet

Telestadsgravfältet

Västenhagagravfältet

2+26
10-21m
4-10m
0,3-1m

3
17-22m
8-9m
0,2-0,7m

25
4-18m
2-7m
0,1-0,4m

0
0
0
0

15
7-11m
2-3,5m
0,1-0,2m

Tab. 7. Tabellen visar likheter och skillnader mellan skeppsformade stensättningar på de olika gravfälten (Fmis
2004, 2004, 2008, 2008, 2008, 2009).

Ska tydliggöra först, med varför det står plus 26 under kolumnen antal för Ingelstadgravfältet, se Tab.7. Enligt Riksantikvarieämbetet så finns det endast två registrerade
skeppsformade stensättningar på Ingelstad-gravfältet. Men utifrån gammal information från
Floderus (1950), Kjellmark (1932–1944), kartan över Ingelstad-gravfältet, samt egna
observationer, så visar det på att det förekommer betydligt fler skeppsformade stensättningar.
Troligen är det så att flera av dem skeppsformade stensättningarna på Ingelstad-gravfältet
registrerats som ovala stensättningar, eftersom formen för dessa två gravtyper är lika.
De skeppsformade stensättningarna på Ingelstad-gravfältet utgör ca 21 procent av dem 130
registrerade gravarna som finns på gravfältet, vilket gör dem skeppsformade stensättningarna,
till den andra mest anlagda gravtypen på Ingelstad-gravfältet. Detta visar på en tradition av att
anlägga skeppsformade stensättningar och skeppet verkar varit en viktig symbol för
människorna inom by-samhället.
År 1931 undersöktes flera gravar på Ingelstad-gravfältet och en av gravarna var en mindre
skeppsformad stensättning som låg nära kanten av vägen intill Hembygds Stugan (se grav nr
109, karta 2). I grav nr 109, hittades brända ben som troligen lagts dit efter att kroppen bränts
på en annan plats. Det hittades även ett järnföremål som är obestämbart, och det kan varit en
manlig person som begravdes i denna grav och troligen anlades denna skeppsformade
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stensättning i slutet av vikinga-tiden, eftersom gravgodset var skyggt. Under inflytande av
kristendomens framträdande i norden, blev det att gravgodsen i slutet av vikingatid blev
ytterst sparsamt (Floderus 1950 s.16).
Ingelstad-gravfältet har två stora skeppsformade stensättningar. Den ena ligger väster om
Inglinge-hög (se grav nr 46 karta 2 och Fig.30.). Skeppsformade stensättning nr 18 (se karta 2
och Fig.29. nedan) ligger precis norr om Inglinge hög och har troligen varit den största
skeppsformade stensättningen på gravfältet, men blev sannolikt kapad när Inglinge hög
anlades. Förslaget att den skeppsformade stensättning nr 18 blev kapad när Inglinge hög
byggdes, talar för att den då anlades före Inglinge-hög. Stora skeppsformade stensättningar
som förekommer i ett lågt antal på gravfält brukar ges en generell datering till äldre järnålder.
Detta talar starkt för att de två skeppsformade stensättningarna har anlagts under äldre
järnålder då Inglinge-hög dateras till folkvandringstid. Knut Kjellmark understryker att de
stora skeppsformade stensättningar på Ingelstad-gravfältet liknar dem i Gotland som generellt
dateras från bronsåldern till äldre järnåldern (Kjellmark 1932–1934 s.16).

Fig.29. Skeppsformad stensättning nr 18, Ingelstad-gravfältet (se karta 2). Troligen kapad när Inglinge Hög till
höger byggdes. Bild av Albion Rexhepi 2018.

Fig.30. Skeppsformad stensättning nr 46, Ingelstad-gravfältet (se karta 2). Bild tagen av Albion Rexhepi.
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Det finns ett flertal andra mindre skeppsformade stensättningar på Ingelstad-gravfältet och
dem förekommer i ett stort antal och flera av dem ligger nära eller intill varandra, tillskillnad
från de stora skeppsformade stensättningarna som ligger placerade med ett mellanrum på ca
20m ifrån varandra. Som nämndes innan, så gjordes det 1931 en undersökning av
skeppsformade stensättning nr 109, och den dateras till Vikingatid. Detta kan möjligen tala för
att alla de mindre skeppsformade stensättningarna på Ingelstad-gravfältet, eventuellt kunna
vara anlagda under vikingatid. En annan tanke som talar för att de mindre skeppsformade
stensättningarna är från senare perioden av yngre järnålder, är för att dem ligger tät intill
andra gravtyper, som småhögar, ovala stensättningar och runda stensättningar som generellt
dateras till den senare perioden av yngre järnålder. Dessa gravtyper bildar grupper och kan då
ges en generell datering till yngre järnåldern.

Fig.31. Skeppsformad stensättning nr 51, Ingelstad-gravfältet (se karta 2). Bild av Albion Rexhepi 2018.

På Skir-gravfältet finns det tre registrerade skeppsformade stensättningar som ligger på den
södra sidan av gravfältet och har ett mellanrum på ca 10-25m ifrån varandra (se grav nr 71, 79
och 85, karta 6). De skeppsformade stensättningar är anlagda vid nästan kanten av en
höjdrygg, vilket är perfekta platser att anläggas för att synas från långt håll. Detta ger en bra
synvidd till de som åskådade dem tre skeppsformade stensättningarna från långt håll och
förstärker deras monumentalitet. Att alla tre skeppsformade stensättningarna är stora och
ligger placerade på en bra plats på gravfältet där dem syns bra, visar på att de personer som
begravdes i dessa gravar, hade en stark position i samhället som kanske blickade mot ett
samhälle de var ifrån. De skeppsformade stensättningarna på Skir-gravfältet visar tecken på
att dem orienterar sig mot en plats i väst. Om det är så att de orienterar sig mot väst, så skulle
det kunna vara någon plats i Telestad. Möjligtvis orienterar sig dem mot en by vid Telestad,
vilket skulle inte vara så otänkbart, med tanke på att det är ca 2–3 km ifrån Telestad till Skir.
Vad gäller dateringen så kan dessa skeppsformade stensättningarna möjligen dateras till
vendel-vikingatid på grund av att tidigare undersökningar av andra gravtyper gjordes vid
södra gravfältet som visade på att dem var anlagda under yngre järnåldern.
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Fig.32. Bild på skeppsformad stensättning nr 79, Skir-gravfältet (se karta 6). Bild av Albion Rexhepi 2018.

Fig.33. Bilden till vänster visar den skeppsformade stensättningen nr 71, Skir-gravvfältet. Fig.34. Bilden åt
höger visar den skeppsformade stensättningen nr 85, Skir-gravfältet (se karta 6). Bilder av Albion Rexhepi 2018.

Tab. 4. visar att Orraryd-gravfältet har flest skeppsformade stensättningar bland alla
gravfälten och dem varierar avsevärt i storlek. De 25 skeppsformade stensättningarna på
Orraryd-gravfältet utgör ca 14% av dem 181 registrerade gravarna som finns på gravfältet.
Detta är ingen stor procentandel, men likaväl är dem skeppsformade stensättningarna ändå
den tredje mest anlagda gravtypen på Orraryd-gravfältet. Skeppsformade stensättningarna är
en grav mindre än dem fyrsidiga stensättningar som förekommer på gravfältet. Detta visar på
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att människorna inom de närliggande gårdar och by-samhället hade en stark tradition och
koppling till skeppet. En annan punkt att iaktta är att de skeppsformade stensättningarna kan
varit begränsade åt specifika människor inom samhället och varit reserverade åt handelsmän,
soldater eller andra personer av en högre samhällsklass (Björk 1998 s.81–82).

Fig.35. Bilden till vänster visar en skeppsformad stensättning - Orraryd-gravfältet (grav nr 23, se karta 4.1.).
Fig.36. Bilden till höger visar en skeppsformad stensättning (grav nr 2, se karta 4.1,) norr om rösena på
Orraryd-gravfältet. Bilder av Albion Rexhepi 2018.

Västenhaga-gravfältet har 15 skeppsformade stensättningar varav flertalet är skadade på
grund av grustäkt och åkerodling. Dessa 15 skeppsformade stensättningar utgör ca 16 procent
av dem 90 registrerade gravarna. Skeppsformade stensättningen är den tredje mest anlagda
gravtypen på gravfältet. Detta är ingen stor procent andel heller, men det finns sex olika
gravtyper på gravfälten, och skeppsformade stensättningar är den tredje mest anlagda, vilket
visar på som Ingelstad-gravfältet och Orraryd-gravfältet, att skeppet var en viktig symbol för
människorna i dessa områden och att det förekom en tradition av att anlägga skeppsformade
stensättningar.
En intressant iakttagelse att tilläga, är att de skeppsformade stensättningarna på Västenhagagravfältet och Skir-gravfältet, tillskillnad från de andra gravfälten med denna gravtyp, ligger
placerade på en specifik plats, söder på gravfältet och dem ligger placerade tillsammans i en
grupp. Detta förekommer inte bland de andra gravfälten, eftersom majoriteten av dem
skeppsformade stensättningarna på de andra gravfälten, ligger placerade mer utspridda och
ligger i kombination till andra gravtyper.
Det kan vara så att människorna med en koppling till skeppet inom byarna markerat en
speciell plats med skeppsformade stensättningar på Västenhaga-gravfältet och Skir-gravfältet,
vilket ger ett intryck att gravtypen avgränsat sig från de andra gravtyperna. De skeppsformade
stensättningarna på Västenhaga-gravfältet är även placerade på en mer plan mark än vad dem
andra gravtyperna på gravfältet, som ligger placerade på högre höjder.
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Fig.37. Bilden visar tre skeppsformade stensättningar på Västenhaga-gravfältet. Bilder av Albion Rexhepi 2018.

10.2.7. Fyrsidiga stensättningar – Kvadratiska och rektangulära
Fyrsidiga stensättningar är gravtyper som förekommer främst som kvadratiska och
rektangulära, men det finns även en annan variant, som kallas för fyruddar, som har konkava
och insvängda sidor precis som treudden (Hållans Stenholm 2012 s.145). Kvadratiska och
rektangulära stensättningar har generellt olika dateringar. Kvadratiska stensättningar
förekommer generellt under äldre järnålder, medan dem rektangulära stensättningar som
förekommer på gravfält kan generellt ges en datering till yngre järnålder (Burström 1991
s.65), (Nilsson 1990 s.135–136). Det finns även argument för att fyrsidiga stensättningar kan
även ses som ett koncept av dödshus, kultbyggnader eller att de använts i form av
gränsmarkeringar (Floderus 1950 s.8), (Jörgensson 2013 s.20).

Antal:
Längd i
sida:
Höjd:

Lilla
IngelstadSkirOrraryd- Telestad- VästenhagaFjällgravfältet gravfältet gravfältet gravfältet
gravfältet
gravfältet
0
8
0
26
0
2
0
3x6-2x4m
0
5x40
3x2m
10x7m,
4x4-6x6m
0
0,3m
0
0,1-0,35m
0
0.2m

Tab.8. Tabellen visar likheter och skillnader mellan rektangulära stensättningar på de olika gravfälten (Fmis
2004, 2004, 2008, 2008, 2008, 2009).
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Tre av gravfälten har fyrsidiga stensättningar, medan Lilla Fjäll-gravfältet, Skir-gravfältet och
Telestad-gravfältet saknar denna gravtyp, se Tab.8.
På Ingelstad-gravfältet förekommer det både kvadratiska och rektangulära stensättningar som
ligger utspridda på flera delar av gravfältet, men majoriteten av dem är rektangulära.
De fyrsidiga stensättningarna på Ingelstad-gravfältet ligger placerade nära högar,
skeppsformade stensättningar och ovala/runda stensättningar, vilket visar på att denna gravtyp
inte verkar avgränsa sig bort från en specifik gravtyp eller flera.
Under år 1931 gjordes det undersökningar av de fyrsidiga stensättningarna grav nr 3 och 5 (se
karta 2). Grav nr 3 och 5 var brandgravar och de döda måste ha bränts på en annan plats
eftersom det saknades kol i gravarna. Det hittades fynd, men var ytterst sparsamt. Det hittades
pärlor av glas som var i olika färger samt en järnkniv. Gravarna daterades till vikingatid.
Andra fyrsidiga stensättningar undersöktes också, och det visade sig att flertalet av dem, hade
i söder en tydlig markerad ingång med två kantställda stenar. Möjligtvis kan detta
representera ett dödshus, där den döde bodde (Floderus 1950 s.8, 14).

Fig.38. Fyrsidig stensättning nr 5, Ingelstad-gravfältet. Bilden tagen av Erik Floderus. Medgivande för
bildanvändning av Vitterhetsakademin.

Fig.39. Bilden ovan visar rektangulär stensättning, grav nr 93, Ingelstad-gravfältet (se karta 2). Bild av Albion
Rexhepi 2018.
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Fig.40. Bilden nedan visar rektangulär stensättning grav nr 93 i förgrunden (se karta 2). Bild av Albion Rexhepi
2018.

Orraryd-gravfältet har flest registrerade fyrsidiga stensättningar, varav 18 är kvadratiska
stensättningar och 8 av dem är rektangulära stensättningar och är den andra mesta anlagda
gravtypen. Majoriteten av dem ligger placerade på den östra sidan av gravfältet, där dem
markerar en specifik plats av gravfältet (se karta 4.1.).
De fyrsidiga stensättningarna på Orraryd-gravfältet förekommer i relativt stort antal, ligger
nära varandra, markerar en plats på gravfältet och är den andra mest anlagda gravtypen. Vad
detta visar på är att det fanns en tradition av att anlägga denna typ av gravar, men även att
dem tillhört möjligtvis tillhört en elit vid Orraryd, som begravdes i fyrsidiga stensättningar.
Hansson (1998) föreslår att fyrsidiga stensättningar varit anlagda åt personer som tillhörde en
högre samhällsklass, eftersom dem förekommer i ett lågt antal inom hela Värend. En annan
punkt är att de fyrsidiga stensättningar på Orraryd-gravfältet kan vara anlagda under yngre
järnålder eftersom dem förekommer i stort antal och ligger placerade nära varandra.
En av de mer intressanta fyrsidiga stensättningarna på Orraryd-gravfältet är en rektangulär
stensättning som har en kantkedja i mitten av stensättningen, vilket formar istället två
kvadratiska stensättningar, och ger ett intryck av att den var konstruerad för två begravda
personer. Möjligtvis representerar den ett dödshus för två (se grav nr 36 karta 4.1. och
Fig.41.).
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Fig.41. Rektangulär stensättning (grav nr 36, se karta 4.1.), ligger placerad i mitten av Orraryd-gravfältet.
Bilder tagna av Albion Rexhepi.

En intressant iakttagelse under fältobservationerna av Orraryd-gravfältet, var att flera
kvadratiska och rektangulära stensättningar, var näst intill sammanfogade eller låg intill
varandra. Fig.42. nedan visar en kvadratisk stensättning som ser ut ha en ingång, och precis
nordväst om den ligger en rektangulär stensättning. Att dessa två fyrsidiga stensättningar
ligger så nära varandra, ger flera bilder av vad detta kan betyda och ha för mening, eftersom
de kan representera möjligtvis förbundenhet.
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Fig.42. Kvadratisk stensättning med en ingång i förgrunden. Precis nordväst om den, ligger en rektangulär
stensättning. Dessa gravar ligger placerade i den östra delen av Orraryd-gravfältet (grav nr 40–41, se karta
4.1). Bild av Albion Rexhepi 2018.

Fig.43. Rektangulär stensättning (grav nr 17, se karta 4.1.) precis söder om rösena på Orraryd-gravfältet. Bild
av Albion Rexhepi 2018.

På Västenhaga-gravfältet finns det två fyrsidiga stensättningar, varav ena grav nr 9 ligger på
den nordöstra sidan av gravfältet och den andra grav nr 26 (se karta 3) ligger mellan två högar
nr 21 och 29.
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Grav nr 9 (se Fig.44. nedan), är en rektangulär stensättning som ligger placerad bland andra
stensättningar med avvikande form och tre högar. Men denna rektangulära stensättning ligger
lite avskilt ifrån de andra gravtyperna, och ser ut att vara ensamliggande i den benämningen.

Fig.44. Rektangulär stensättning nr 9, Västenhaga-gravfältet (se karta 3). Bilder tagna av Albion Rexhepi 2018.

Grav nr 26, är också en rektangulär stensättning. Denna fyrsidiga stensättning, ligger placerad
mellan två högar (grav 21 och 29, se karta 3), och verkar vara sammansatt mellan dessa högar.
Detta ger ett intryck av att den rektangulära stensättningen har en koppling och bestämd
avgränsning till högar nr 21 och 29. Som nämndes ovan i början av texten under detta
delkapitel, så föreslår (Floderus 1950) och (Jörgensson 2013 s.20) att fyrsidiga stensättningar
kanske kan använts i form av dödshus eller kulthus. Kanske var då denna rektangulära
stensättning ett dödshus för två, för de begravna personerna i högarna.
Vad gäller dateringen för de två fyrsidiga stensättningarna nr 9 och 26, så är den osäker för
grav nr 9, eftersom graven ligger mer avskilt från andra gravar och ligger mer ensamt.
Möjligen kan grav nr 9 dateras till äldre järnålder, men detta är ytterst tveksam, eftersom den
ändå ligger inom området där högar förekommer som generellt dateras till yngre järnålder.
Den andra fyrsidiga stensättningen, grav nr 26, kan dateras till yngre järnålder på grund av att
den ligger sammansatt mellan två högar, varav högar har generellt en datering till yngre
järnålder.

10.2.8. Ovala stensättningar – Ofyllda/fyllda
Ovala stensättningar är i regel ofyllda inom Värend och är anlagda med en kantkedja av lagda
stenar. Men det förekommer även fyllda ovala stensättningar i Värend. Oftast har ovala
stensättningar i kortändorna större stenar, vilka ibland kan vara resta. Vissa ovala
stensättningar kan även ha en större sten i mitten av en eller båda långsidorna. Dessa kan
ibland vara resta. Ovala stensättningar har generellt en datering till yngre järnålder (Burström
1991 s.86-88). Ovala stensättningar förekommer generellt i kombination med runda
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stensättningar och dem är till stor del oftast knutna till stora gravfält i Värend (Burström 1991
s.106-108).

Antal:

Lilla
Fjällgravfältet
27

Längd:
Bredd:
Höjd:

5-10m
4-8m
0,3-1m

Ingelstadgravfältet

Skirgravfältet

Orrarydgravfältet

Telestadsgravfältet

Västenhagagravfältet

96 minus
26
3-8m
1,5-4m
0,3-1m

13

0

0

0

5-10m
4-7m
0,2-0,7m

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Tab. 10. Tabellen visar likheter och skillnader mellan ovala stensättningar på de olika gravfälten (Fmis 2004,
2004, 2008, 2008, 2008, 2009).

Tab.10. visar att Lilla Fjäll-gravfältet, Ingelstad-gravfältet och Skir-gravfältet har gravtypen
ovala stensättningar, medan resterande tre gravfälten saknar denna gravtyp. Sammanlagt
förekommer det 110 ovala stensättningar på alla gravfälten och utgör tillsammans ca 17
procent av totalt ca 638 gravar som finns på alla gravfälten. Detta visar på att detta är den
tredje mest anlagda gravtypen bland gravfälten.
Vill även tydliggöra här med varför det står minus 26, under kolumnen antal för Ingelstadgravfältet på Tab.10. Det är för att enligt Riksantikvarieämbetet Fmis, så finns det 96
registrerade ovala stensättningar. Men utifrån gammal information från Floderus (1950),
Kjellmark (1932–1944), kartan över Ingelstad-gravfältet, samt egna observationer, så visar det
på att det förekommer mindre ovala stensättningar i antal. Troligen är det så att flera
skeppsformade stensättningar registrerats som ovala stensättningar och vice versa, och är
svåra gravtyper av att fastställa, eftersom formen för dessa två gravtyper är lika. Men denna
undersökning utgår att det finns mindre ovala stensättningar och fler skeppsformade
stensättningar än det som finns registrerat på Riksantikvarieämbetets Fmis beskrivning, på
grund av att flera ovala stensättningar på Ingelstad-gravfältet har en avlång och spetsig form,
vilket ger en bild av att dem istället var representationer av mindre skeppsformade
stensättningar. Andrén (2014 s.50) understryker att distinkta spetsiga ovala stensättningar kan
varit byggda för att symbolisera skepp.
Lilla Fjäll-gravfältets har 27 ovala stensättningar som ligger främst i kombination med runda
stensättningar, på den sydöstra delen av gravfältet, där dem verkar ha markerat ett specifikt
område av gravfältet.
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Fig.45. Bilden visar oval stensättning nr 41 på Lilla Fjäll-gravfältet (se karta 1). Bild av Albion Rexhepi 2018.

Skir-gravfältet, och Ingelstad-gravfältet visar också på att deras ovala stensättningar och
runda stensättningar oftast ligger i kombination till varandra. Däremot så ligger flera av
Ingelstad-gravfältets ovala stensättningar lite mer utspridda, och ligger i kombination med
flera andra gravtyper, speciellt högar.
Vad gäller storleken, så visar tab.10 på att Lilla Fjäll-gravfältet och Skir-gravfältet har ungefär
lika stora ovala stensättningar, vars bredd är också liknande. Ingelstad-gravfältet har generellt
mindre ovala stensättningar i storlek. Men alla gravfältens ovala stensättningar varierar i
storlek och vad det kan bero på, är problematiskt, eftersom det kan bero på flera företeelser.
Ett antagande är att ovala stensättningar representerar gårdar, och varje gård hade olika
traditioner, för när dem ovala stensättningarna byggdes. Ena gården byggde eventuellt stora
ovala stensättningar av speciella orsaker, medan en annan gård byggde mindre ovala
stensättningar.

Fig.46. Bilden till vänster visar oval stensättning, grav nr 66, Skir-gravfältet (se karta 6). Bild av Albion Rexhepi
2018.
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Ingelstad-gravfältet har flest ovala stensättningar bland gravfälten, där denna gravtyp är
dominerande på gravfältet, vilket möjligtvis karakteriserar en homogen gruppmänniskor som
representerar flera gårdar eller möjligen en enhetlig-by, som anlade dessa gravar på Ingelstadgravfältet.

Fig.48. Liten oval stensättning. Möjligen grav nr 10 som visas på kartan över Ingelstad-gravfältet. Bild av
Albion Rexhepi 2018.

Lilla Fjäll-gravfältet visar på att ovala stensättningar är den mest anlagda gravtypen, vilket
skulle indikerar på att de tillhörde en mindre gård eller flera, eftersom de är mindre till antalet
än Ingelstad-gravfältets ovala stensättningar. Skir-gravfältets ovala stensättningar är den
tredje mest anlagda gravtypen på gravfältet och dem i kombination med runda stensättningar
och högar. De ovala stensättningarna på Skir-gravfältet kan representera en gård.
Avslutar med en betoning, att de ovala stensättningarna på Lilla Fjäll-gravfältet, Ingelstadgravfältet och Skir-gravfältet, kan utifrån analysdiskussion och generella daterings modellen,
datera de ovala stensättningarna till yngre järnålder, eftersom dem ligger placerade på stora
gravfält, uppträder i grupp och ligger i kombination med andra gravtyper som runda
stensättningar och högar, vilka generellt dateras till yngre järnålder. Och enligt analysen har
det visat sig att högar, treuddar, skeppsformade stensättningar kan vara anlagda under
specifikt vikingatid.
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10.2.9. Runda Stensättningar – Ofyllda/fyllda
Runda stensättningar har en lång kronologisk spännvidd som sträcker sig från senneolitikum
till yngre järnåldern. Så att ge en exakt datering kan vara svårt, speciellt om de inte är
undersökta. Men generellt så ges runda stensättningar som är belägna på gravfält i stora
grupper en datering till yngre järnålder. Detta talar generellt för övertorvade stensättningar i
grupper. Runda fyllda stensättningar som är ensamliggande eller uppträder i små grupper (2-4
st.) kan ges en generell datering till bronsålder/äldre järnålder, ifall dem inte har närliggande
gravtyper med annan datering (Burström 1991 s.80). En annan teori är att runda fyllda
stensättningar som ligger belägna nära bronsåldersrösen kan dateras till bronsåldern ifall
stenmaterialet är i lika dimensioner som rösena, ca 0,2–0,4m L. (Lagerås 2000 s.95).

Lilla
Fjällgravfältet
Antal:
11
Diameter:
3-5m
Höjd:
0,2-0,3m

IngelstadSkirgravfältet gravfältet
10
4-7m
0,3-0,4m

37
4-10m
0,2-0,6m

Orrarydgravfältet

Telestadsgravfältet

Västenhagagravfältet

116
3-11m
0,1-0,4m

19
3-7m
0,2-0,4m

48
2-7m
0,1-0,3m

Tab. 11. Tabellen visar likheter och skillnader mellan runda stensättningar på de olika gravfälten (Fmis 2004,
2004, 2008, 2008, 2008, 2009).

Tab.11. visar att runda stensättningar uppträder på alla gravfälten. Det finns ca 638 gravar
sammanlagt, och 241 av dem är runda stensättningar och utgör ca 38 procent av den totala
mängden gravar. Detta är en stor procentandel eftersom det finns 9 gravtyper sammanlagt
denna undersökning utgår ifrån, och runda stensättningar tar upp så stor procentandel av den
totala mängden gravar. Denna analys visar emot Burström (1991 s.86, 96, 103) som hävdar att
det är ovala stensättningar som uppträder främst i Värend och att dem representerar Värend.
Lilla Fjäll-gravfältet har 11 runda stensättningar som ligger anlagda på gravfältet och utgör ca
14 procent av sammanlagt 75 registrerade gravar som finns registrerade av gravfältet. De
runda stensättningarna är den tredje mest anlagda gravtypen på Lilla Fjäll-gravfältet. Alla de
runda stensättningarna ligger placerade på den sydöstra delen av gravfältet i kombination med
ovala stensättningar, och genom det avseendet verkar dem markera en plats på gravfältet,
tillsammans med ovala stensättningar. De runda stensättningarna representerar möjligtvis en
mindre gård, eftersom dem förekommer i ett lågt antal.
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Fig.49. Bilden visar rund stensättning grav nr 37 på Lilla Fjäll-gravfältet (se karta 1). Bild av Albion Rexhepi
2018.

Ingelstad-gravfältet har 10 runda stensättningar och utgör ca 8 procent av sammanlagt 130
registrerade gravar på gravfältet, vilket visar på att det den fjärde mest anlagda gravtypen på
Ingelstad-gravfältet. De runda stensättningarna ligger utspridda på gravfältet bland andra
gravtyper och markerar inte någon specifik plats. Ingelstad-gravfältets runda stensättningar,
tillskillnad från Lilla Fjäll-gravfältet, har ingen markerad plats på gravfältet och därmed
avgränsar sig inte från andra gravtyper. De kan i likhet med Lilla Fjäll-gravfältet möjligen
representera en mindre gård.

Fig.51. Rund stensättning, Ingelstad-gravfältet. Gravnr? Osäkert, Men möjligtvis grav nr 60 (se karta 2). Bild av
Albion Rexhepi 2018.
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Skir-gravfältet har 37 runda stensättningar och utgör ca 33 procent av sammanlagt 110
registrerade gravar på gravfältet. Denna gravtyp är den andra mest anlagda gravtypen på
gravfältet.
35 av dem runda stensättningarna är fyllda med jord och kanlagda stenar i mitten, och två av
dem är ofyllda. De runda fyllda stensättningarna har en storlek på ca 4-8m i diameter, och de
ofyllda runda stensättningarna har en storlek på ca 8-10m i diameter.
Detta visar på att två olika traditioner av att anlägga runda stensättningar förekom vid Skir.
Antigen var det så att de runda fyllda stensättningar tillhörde en större gård eller flera gårdar
inom Skir, och dem två ofyllda stensättningarna tillhörde möjligen en familj på en liten gård.
Ett annat argument är att de olika runda stensättningarna tillhör olika tidsperioder, vilket då
visar på att traditionen av att anlägga runda stensättningar ändrades i form av struktur, efter en
viss tidsperiod. Men dessa runda stensättningar ligger placerade på den norra delen av
gravfältet nära varandra, och ligger i kombination till högar och ovala stensättningar som
dateras till yngre järnåldern, enligt den generella dateringsmodellen.

Fig.52. Till vänster visas bild på en skadad ofylld rund stensättning, grav nr 7, på Skir-gravfältet (se karta 6).
Fig.53. Till höger visas bild på en fylld stensättning, grav nr 68, på Skir-gravfältet (se karta 6). Skir-gravfältet.
Bilder av Albion Rexhepi 2018.

Orraryd-gravfältet har 116 runda stensättningar och det finns ca 181 registrerade gravar på
gravfältet, vilket visar på att dem runda stensättningarna utgör ca 64 procent av det totala
antalet gravar. Alltså är denna gravtyp totalt dominerande på gravfältet och talar för att
gravtypen möjligen tillhörde en homogen grupp människor inom ett by-samhälle som hade
denna gravtradition.
Ska även tilläga, att på Orraryd-gravfältet finns det runda fyllda stensättningar, som ligger
nära rösena, och vissa av dem ligger tät intill rösena (se grav nr 9-15 karta 4.1. och Fig.54.
nedan). Eftersom rösena är daterade till bronsåldern, så kan det föreslås att dessa runda fyllda
stensättningar som ligger intill rösena, skulle kunna vara anlagda under bronsåldern också?
Stenmaterialet är ungefär lika stora som rösena. Lagerås et.al (2000) föreslår att om runda
fyllda stensättningar ligger placerade nära rösen från bronsåldern och har stenmaterialet i lika
dimensioner kan dem av den orsaken dateras till bronsåldern.
Ett dilemma uppstår med denna tanke. Det är att denna teori krockar med argumentet som
skrevs, om att rösena på Orraryd-gravfältet kanske kan vara anlagda under yngre järnåldern.
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Problemet med detta förslag är att alla runda stensättningarna på Orraryd-gravfältet fyllda,
och dem förekommer i ett stort antal och ligger utspridda över nästan hela gravfältet nära
andra gravtyper och det talar enligt den generella daterings modellen för att dem är ifrån
yngre järnåldern. Denna datering är mer sannolik och som analysen får utgå ifrån.

Fig.54. Runda fyllda stensättningar åt vänster, rösen åt höger på Orraryd-gravfältet (se karta 4.1.). Bild av
Albion Rexhepi 2018.

De runda fyllda stensättningar varierar i storlek, varav 65 av dem är ca 3-5m i diameter, 41 av
dem är ca 6-8m i diameter och 10 av dem är 9-11m i diameter. De runda fyllda
stensättningarna är även anlagda i små och stora grupper över hela gravfältet (Se karta 4) och
vad detta tyda på är svårt att tolka, men möjligtvis representerade dem runda fyllda
stensättningarna en homogen grupp människor, som bestod av flera olika familjer och gårdar
som hade den gravtyp som sin gravtradition, men samtidigt förekom det olika traditioner vad
gäller hur stora stensättningarna skulle vara.

Fig.55. Runda fyllda stensättningar, vänster om nästan mitten av Orraryd-gravfältet (grav nr 50-52, se karta
4.1.). Bilder av Albion Rexhepi 2018.
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Telestad-gravfältet har 19 runda stensättningar och utgör ca 70 procent av det totala antalet
registrerade gravar som finns på gravfältet. Detta är en väldigt stor andel. Flertalet av dem är
övertorvade med talrika stenar på ytan, men det förekommer även ofyllda runda stensättningar
på gravfältet. Nedan visas en Fig.56. på en rund stensättning, vars stenkrets jag markerat med
pilar. Denna runda stensättning ligger mellan treudden grav nr 5 och en hög grav nr 1 (se
karta 5).

Fig.56. Bilden visar en rund stensättning som ligger på Telestad-gravfältet. Bild av Albion Rexhepi 2018.

Västenhaga-gravfältet har 48 runda stensättningar och utgör ca 53 procent av sammanlagt 90
registrerade gravar som finns på gravfältet. Detta gör gravtypen till den mest anlagda
gravtypen på Västenhaga-gravfältet. De flesta runda stensättningarna, ligger placerade vid den
sydöstra (se bild nedan på grav nr 64) och nordöstra (se nästa sida, bild på grav nr 5) delen av
gravfältet, där dem generellt ligger placerade nära eller intill skeppsformade stensättningar
och högar. De kan föreslås representera en liten homogengrupp av människor inom ett
enhetlig by-samhälle.

Fig.57. Rund stensättning Västenhaga-gravfältet (se grav nr 64, karta 3). Bild av Albion Rexhepi 2018.
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Fig.58. Bilden ovan visar rund stensättning, grav nr 27 och bilden nedan visar i förgrunden år höger rund
stensättning nr 22 och väster om den rund stensättning nr 27 (se karta 3, Västenhaga-gravfältet). Bilder av
Albion Rexhepi 2018.

De runda stensättningarna på respektive gravfält, kan enligt den generella daterings modellen
utgå ifrån att dem är anlagda under yngre järnålder. Detta är för att de ligger i kombination till
andra gravtyper som generellt dateras till yngre järnålder, eller uppträder i stora grupper och
ligger placerade på stora gravfält. Enligt analysen har det också visat sig att högar, treuddar,
skeppsformade stensättningar och att ovala stensättningar kan vara anlagda under vikingatid.
För att dessa gravtyper ligger oftast nära eller i kombination till varandra. Svanberg visar även
på i sin avhandling att det finns några runda stensättningar som undersökts i Värend, i vilka
fynd hittats och kunnat dateras till vikingatid. Men det har även undersökts runda
stensättningar i Blekinge och Listers härad som tidigare var härad i västra Blekinge. Samt
även i Halland och Finnveden har det undersökts runda stensättningar. Dessa runda
stensättningar som hittades inom de ovannämnda småländska områden hittades det fynd som
kunde dateras till vikingatid (Svanberg 2003 b s.174, 199-203, 221-238, 313-323).
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11.

Resultat

Respektive gravfält visar på ett varierande gravskick:
•
•
•
•
•
•

Lilla Fjäll-gravfältet – 6 gravtyper
Ingelstad-gravfältet – 6 gravtyper
Skir-gravfältet – 6 gravtyper
Orraryd-gravfältet – 5 gravtyper
Telestad-gravfältet – 4 gravtyper
Västenhaga-gravfältet – 6 gravtyper

Högar - Fem av gravfälten innehar högar: Lilla Fjäll-gravfältet, Ingelstad-gravfältet, Skirgravfältet, Telestad-gravfältet och Västenhaga-gravfältet. Totalt utgör dessa gravfält
tillsammans 129 högar, ca 20 procent, av totalt 638 gravar på alla gravfälten. Detta visar på att
högar är den andra mest anlagda gravtypen bland gravfälten.
På Skir-gravfältet, är högar den mest anlagda gravtypen. På Lilla Fjäll-gravfältet, Ingelstadgravfältet, Telestad-gravfältet och Västenhaga-gravfältet, är högarna den andra mest anlagda
gravtypen.
På respektive gravfält som innehar högar, visar analysen att högarna ligger generellt nära
varandra och är placerade i stora grupper tillsammans, där de markerar en del av gravfältet.
Högarna ligger oftast nära runda och ovala stensättningar. Möjligtvis representerar högarna
olika gårdar.
Generell datering av högarna: Samtliga högar på respektive gravfält, förutom de två stora
högarna på Ingelstad-gravfältet, dateras till den senare perioden av yngre järnålder
(Vikingatid). De två stora högarna på Ingelstad-gravfältet dateras till den senare perioden av
äldre järnålder-tidig period av yngre järnålder (Folkvandringstid-Vendeltid).
Rösen – Fyra av gravfälten innehar rösen: Lilla Fjäll-gravfältet, Ingelstad-gravfältet, Orrarydgravfältet och Västenhaga-gravfältet. Totalt utgör gravfälten tillsammans 13 rösen, ca 2
procent, av totalt 613 gravar på alla gravfälten. Rösen är den åttonde mest anlagda gravtypen.
Alla rösena, förutom röse nr 34 på Västenhaga-gravfältet, ligger placerade på relativt
centraliserade platser, där de kan iakttas från nästan alla håll. Röse nr 34 på Västenhagagravfältet, ligger placerad vid kanten av en bergshöjd, där den är anlagd i en lutning och kan
inte betraktas från alla håll. den ser ut att rikta sig mot en plats i väst.
Rösena på Orraryd-gravfältet ligger placerade på en liten höjd, och är placerade närliggandes
varandra i en nästan rak linje. Det har diskuterats i analysen, att detta är något ovanligt
förekommande under bronsåldern, att rösen placerades i en sådan formation. Möjligtvis är
detta en familj/släkte som ligger placerade i dem. Men vad det kan betyda är oklart.
Generell datering av rösena: Samtliga rösen ges en generell datering mellan äldre och yngre
bronsålder. Däremot argumenteras det i analysen för att rösena på Orraryd-gravfältet, skulle
kanske kunna dateras till järnåldern.
Domarringar – Denna gravtyp förekommer endast på Skir-gravfältet, som hade 6
domarringar. Domarringar utgör nästan 1 procent av totalt 638 gravar på samtliga gravfält,
och är den minst anlagda gravtypen. Domarringarna togs bort efter att undersökningar och
utgrävningar av dem gjordes 1970.
Generell datering av domarringarna: Vendeltid-vikingatid.
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Resta stenar – Resta stenar förekommer på fyra av gravfälten: Lilla Fjäll-gravfältet, Ingelstadgravfältet, Skir-gravfältet och Telestad-gravfältet. Det finns sammanlagt 29 resta stenar på
gravfälten och utgör ca 4,5 procent av totalt 638 registrerade gravar på alla gravfälten. Detta
är den sjätte mesta anlagda graven.
Dessa resta stenar på gravfälten är osäkra ifall dem kan räknas och ses som egna gravtyper,
eftersom flertalet av dem visar på att de troligen tillhört andra gravtyper. De som kan däremot
räknas som resta stenar i den benämningen att de utgör egna gravar, är dem fyra stående resta
stenarna (grav nr 73, 74, 75 och 76) och tre liggandes resta stenarna (Grav nr 63, 78 och 80)
på Skir-gravfältet. Även den stående resta stenen (Grav nr 43) på Lilla Fjäll-gravfältet kan
räknas som en egen grav. Den andra som är omkull fallen, som ligger ca 2 m vänster om
treuddarna (Grav nr 24–25) är osäker ifall den kan utgöra en egen grav. Den stående resta
stenen på Västenhaga kan också räknas som en egen grav. På Ingelstad-gravfältet kom jag
fram i analysen att fyra av tio resta stenar kan kanske utgöra egna gravar, men är väldigt
osäker.
Möjligtvis visar denna gravtyp att den var begränsad till ett fåtal personer i ett by-samhälle,
men är således svårt att avgöra.
Generell datering av de resta stenarna: Osäker! Äldre järnålder - yngre järnålder.
Ska tilläga att denna gravtyp varit problematisk att analysera och ge en mer fast datering, och
kommer därför inte väljas att tas med i diskussionen längre ned.
Tresidiga stensättningar – Tresidiga stensättningar förekommer på fem av gravfälten: Lilla
Fjäll-gravfältet, Skir-gravfältet, Orraryd-gravfältet, Telestad-gravfältet och Västenhagagravfältet. Det finns sammanlagt 16 tresidiga stensättningar på gravfälten och utgör ca 2,5
procent av totalt 638 gravar på alla gravfälten. Detta är den sjunde mest anlagda gravtypen.
Analysen visar på att tresidiga stensättningar, förekommer bland en eller flera dominerande
gravtyper. De ligger antigen placerade precis intill eller mellan en dominerande gravtyp, eller
mellan flera olika gravtyper. Treuddar identifieras flest bland högar men även runda
stensättningar och ovala stensättningar. Möjligtvis kan de tresidiga stensättningarna ha en
koppling till dessa andra dominerande gravtyper.
Analysen visar även på att tresidiga stensättningar kan använts i form av rituella och religiösa
strukturer. Tresidiga stensättningar kan även varit begränsade åt människor med en speciell
och hög position i en stor gård eller by.
Generell datering av de tresidiga stensättningarna: Senare perioden av yngre järnålder,
vikingatid.
Skeppsformade stensättningar – Denna gravtyp förekommer på fyra av gravfälten: Ingelstadgravfältet, Skir-gravfältet, Orraryd-gravfältet och Västenhaga-gravfältet. Totalt finns 71
skeppsformade stensättningar på de fyra gravfälten som innehar denna gravtyp, och
skeppsformade stensättningar utgör ca 11 procent av 638 gravar på alla gravfälten. Detta är
den fjärde mesta anlagda gravtypen.
På Ingelstad-gravfältet visar analysen att skeppsformade stensättningar på Ingelstad-gravfältet
är den andra mesta anlagda gravtypen. Detta kan möjligen visa på en tradition av att anlägga
skeppsformade stensättningar, eftersom dem förekommer i en relativt stort antal och skeppet
verkar varit av stor betydelse för en närbelägen by. De skeppsformade stensättningarna har
inget begränsad område på gravfältet, där dem markerar en plats, utan ligger i kombination
med andra gravtyper.
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På Skir-gravfältet förekommer det endast tre skeppsformade stensättningar och visar på att
detta var en begränsad gravtyp som möjligen var anlagda för personer som hade en speciell
och stark position i ett by-samhälle. Dessa tre skeppsformade stensättningar ligger placerade
även intill kanten av höjdryggen och ger ett intryck att de verkar orientera sig mot en plats i
väst, möjligtvis mot en by i Telestad.
Orraryd-gravfältets skeppsformade stensättningar utgör den tredje mest anlagda gravtypen på
gravfältet. Detta visar på att människorna inom närliggande gårdar och en by hade en stark
koppling till skeppet. De har ingen markerad område på gravfältet, eftersom dem förekommer
närliggandes rösena, fyrsidiga stensättningar och runda fyllda stensättningar. Majoriteten
ligger däremot mer närliggandes dem fyrsidiga stensättningarna.
Västenhaga-gravfältets skeppsformade stensättningar är den tredje mest anlagda gravtypen.
Analysen visar i likhet med de skeppsformade stensättningarna på Ingelstad-gravfältet och
Orraryd-gravfältet, att skeppet varit en viktig symbol för människorna som hade en stark
koppling till skeppet. De skeppsformade stensättningarna på detta gravfält verkar markera ett
eget område på gravfältet, men vissa av dem ligger nära runda stensättningar.
På samtliga gravfält har de skeppsformade stensättningarna troligen varit begränsade åt
människor som hade en speciell relation till skeppen.
Generell datering av de skeppsformade stensättningarna: Troligen den senare perioden av
yngre järnålder, vikingatid. De två stora skeppsformade stensättningar på Ingelstad är troligen
anlagda under äldre järnålder, och de tre stora skeppsformade stensättningarna på Skirgravfältet har en osäker datering. Men det föreslås att de kan dateras mellan äldre järnålder –
vendeltid.
Fyrsidiga stensättningar – Tre av gravfälten har fyrsidiga stensättningar: Ingelstad-gravfältet,
Orraryd-gravfältet och Västenhaga-gravfältet. Det finns 36 fyrsidiga stensättningar på de tre
gravfälten. Dessa 36 fyrsidiga stensättningar utgör ca 6 procent av 638 gravar som finns på
alla gravfälten sammanlagt. Fyrsidiga stensättningar är den femte mest anlagda gravtypen.
Ingelstad-gravfältet har åtta fyrsidiga stensättningar och dessa gravar ligger placerade vid
flera olika platser på gravfältet och visar därmed på att de inte markerar någon speciellt plats
åt dem själva på gravfältet. Tvärtom så talar analysen för att de möjligtvis skulle vara
begränsade åt speciella människor inom en by i Ingelstad, på grund att dem just ligger
placerade vid olika platser på gravfältet, nära de mer dominerande gravtyperna och
förekommer i ett lågt antal. Analysen visar även på att de fyrsidiga stensättningar troligen var
anlagda under vikingatid, Eftersom tidigare undersökningar under av fyrsidiga stensättningar
på Ingelstad-gravfältet visade på fynd som daterades till vikingatid.
Orraryd-gravfältet har flest fyrsidiga stensättningar bland dessa tre gravfält och fyrsidiga
stensättningar är den andra mest anlagda gravtypen på gravfältet. Analysen visar att fyrsidiga
stensättningar förekommer generellt närliggandes varandra. Vad detta skulle kunna säga är att
de representerade kanske familjer eller släkter som tillhörde en högmannaklass som hade
denna gravtyps tradition. Detta visar även på att fyrsidiga stensättningar kanske var
begränsade åt speciella personer inom en by i Orraryd.
Västenhaga-gravfältet har två fyrsidiga stensättningar som ligger på den norra-nordöstra delen
av gravfältet. Ena (grav nr 26) ligger mellan två högar och visar på att den hade en speciellt
koppling till högarna. Kanske kan använts i form av en symbolik för att två personer som dött
och nu som bor i ett och samma dödshus. Den andra (grav nr 9) fyrsidiga stensättningen ligger
som ensamliggande och talar för att kanske var det en viktig person som var begraven i denna
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grav, eftersom den avgränsar sig. Dessa två fyrsidiga stensättningar ges en datering till yngre
järnålder.
Generell datering av de fyrsidiga stensättningarna: Möjligen vikingatid.
Ovala stensättningar - Analysen visar att det finns sammanlagt 110 ovala stensättningar som
förekommer på gravfälten som innehar denna gravtyp: Lilla Fjäll-gravfältet, Ingelstadgravfältet och Skir-gravfältet. Denna gravtyp utgör ca 17 procent av totalt 638 gravar som
finns på alla gravfälten. Detta är den tredje mest anlagda gravtypen bland alla gravfälten.
De 70 ovala stensättningarna på Ingelstad-gravfältet visar på ett mer homogent gravfält. Det
kan vara så människorna vid en by hade flera eller majoriteten av gårdar som delade på
samma tradition av gravskick och tog gemensamma beslut om vad för gravar som fick
anläggas av dessa människorna i byn.
Alla tre gravfältens ovala stensättningar, Lilla Fjäll-gravfältet, Ingelstad-gravfältet och Skirgravfältet, ligger nära högar och runda stensättningar, men generellt ligger de mer i
kombination till runda stensättningar, där de oftast har ett gemensamt område av gravfältet de
delar på. Detta talar i likhet med Burström (1991) som skriver i sin avhandling att runda
stensättningar och ovala stensättningar brukar generellt ligga i kombination till varandra.
Generell datering av de ovala stensättningarna: Möjligen vikingatid.
Runda stensättningar - Resultatet visar att runda stensättningar förekommer på alla
gravfälten. Det finns 241 runda stensättningar sammanlagt på alla gravfälten. Denna gravtyp
utgör ca 38 procent av 638 gravar som finns på alla gravfälten sammanlagt. Runda
stensättningar är den mest anlagda gravtypen.
Denna gravtyp kan varit en betydande gravtradition som människor använde sig av i Värend
och som de flesta gårdar och by-samhällen hade som sin gravsed.
På Orraryd-gravfältet verkar runda fyllda stensättningar varit en omfattande gravtradition som
människorna inom en närbelägen by använde sig av. Totalt finns det 181 gravar registrerade
på Orraryd-gravfältet och 116 av dem är runda stensättningar. Dessa utgör 64 procent av det
totala antalet gravar som finns anlagda på gravfältet och visar på att denna gravtyp är
dominerande.
Generell datering av de runda stensättningarna: Möjligen vikingatid.
Resultatet i sin helhet visar på att majoriteten av gravtyperna på respektive gravfält är anlagda
under senare perioden yngre järnålder-vikingatid. Medan rösena är anlagda under bronsålder,
domarringar under vendeltid-vikingatid, resta stenar äldre-yngre järnålder, stora
skeppsformade stensättningar under äldre järnålder, och stora högar under folkvandringstid.
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12.

Diskussion och tolkning

12.1. Gravtypernas innebörd
12.1.1. Rösen
Röset (nr 34, karta 3) på Västenhaga-gravfältet som är placerad på bergshöjden, ligger ensam
på höjden och är placerad i en sluttning av denna bergshöjd. Som tidigare nämnts så ser detta
röse ut att vara orienterad mot en specifik plats åt Väst-Sydväst, eftersom röset inte kan ses
från alla riktningar, tillskillnad från de andra rösena på gravfälten, som är mer centrerade i
landskapet och kan betraktas från nästan alla riktningar. Röset på Västenhaga-gravfältet
verkar orientera sig mot någon av de fossila åkermarker som finns markerade i
bakgrundskartan (se Fig.15) under analysdelen, och visar att röset verkar tydligast vara riktad
mot Bergunda 138:1 som ligger ca 2000-2200m ifrån gravfältet. Detta är inget fast argument
att röset riktar sig mot denna plats, utan den kan likaväl orientera sig mot en annan plats
längre bort. Poängen med denna observation, var att den ger ett intryck av att rikta sig mot en
avlägsen plats. Men vilket fall så visar det på att de människor som anlade detta röse, använde
och utnyttjade stora landområden till sitt förfogande. En troligare tanke är att den orienterar
sig mot ett kärnområde av fast bosättningar, där människor brukade stora landskapsområden
för att ta till nya marker för jordbruk.
Skoglund (2005) argumenterar för att rösen under bronsålder byggdes av stenar från
röjningsrösen från stenröjda åkrar, och rösen hade en rumslig koppling till den dåtida
odlingsmarken. Åkrar försköts inom bebyggelseenheten och människorna inom denna enhet
utnyttjade nya landområden som tidigare inte var uppodlade. Medlemmarna inom
bebyggelseenheten strävade säkert av praktiska skäl att minimera dessa flyttningar och tog
nya landområden för odling, nära den åker som för närvarande brukades. Men i vissa fall var
detta inte möjligt och man tvingades utvidga förflyttningarna av åkrarna längre bort, vid en
närbelägen höjdrygg. På denna höjdrygg kunde då ett röse anläggas som låg bortom
bebyggelseenhetens kärnområde (Skoglund 2005 s.195). Detta argument som Skoglund
påpekar, kan möjligen då tala för att röse nr 34 anlades på ett sekundärtområde som orienterar
sig mot ett kärnområde.
Rösena som förekommer på de andra gravfälten, ligger placerade på mer centraliserade
platser där dem kan betraktas från alla håll, och visar inte på att dem orienterar sig mot en
specifik plats. De verkar således ha en ospecificerad orientering och ger intrycket av att dem
har en relation till den plats dem ligger placerade på och landskapet runt omkring sig
(Skoglund 2005).
De sex rösena på Orraryd-gravfältet som är placerade i en linje, har en ytterst intressant
placering och formation av gravar vilket är ovanligt förkommande under bronsåldern. I
analysen nämns det att rösena kanske kan vara anlagda under järnåldern. Nedan nämns tre
argument som kan tala för att rösena kanske var anlagda under järnåldern:
1. En hypotes som nämndes i analysen var att rösena inte är från bronsåldern, utan är
anlagda under äldre-yngre järnåldern, eftersom högar och jordblandade rösen kan
uppträda i sådan formation på gravfält under järnålder.
2. Alla gravarna på Orraryd-gravfältet är byggda av enbart sten och innehåller inte någon
blandning med jord. T.ex. är de 116 runda stensättningarna fyllda av sten samt även
majoriteten av treuddarna är fyllda av sten. Kanske var det så, att det fanns en tradition
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i en närbelägen by vid Orraryd-gravfältet som byggde gravar enbart i sten under
järnåldern.
3. De runda fyllda stensättningarna (nr 9-15, se karta 4.1.) är anlagda intill dem fem
rösena och har ungefär lika stor storlek i diameter och stenmaterialet är i lika
dimensioner. Detta gör att dateringen av rösena på Orraryd-gravfältet blir osäker
utifrån dessa tankar och observationer.
Dessa tre argument kan vara möjliga eftersom det inte gjorts några undersökningar av dessa
rösen. Men ska tilläga att ett röse (Nöbbele RAÄ 4:1 (2)) ca 500 m väster om Orrarydgravfältet, undersöktes 2002, som dateras till yngre bronsåldern, ca 1260–790 f.Kr. (Carlsson
2003 s.4, 26). Så troligen är det så att rösena på Orraryd-gravfältet, anlades under denna
period också. Men eftersom de inte är undersökta, så kan dessa spekulationer ändå utgöra en
möjlighet, att rösena kan varit anlagda under järnåldern.

12.1.2.Högar
Analysen visade på att högar är den andra mest anlagda gravtypen bland alla gravfälten. På
flera av gravfälten utgör högarna en tredje del av den totala mängden gravar. Högarna ligger
oftast placerade intill andra högar samt att dem är placerade i grupper. Högarna markerar
generellt en plats på gravfälten. Möjligtvis representerar högarna olika gårdar.
Resultatet visade att de stora högarna nr 37 och 56 på Ingelstad-gravfältet, kan dateras till
folkvandringstid. De två mindre högarna nr 82 och 95, kan möjligtvis också dateras till denna
period, eftersom dem ligger i en relativt rak linje med de två stora högarna. På detta sättet
visar dessa fyra högar tecken på att dem har en koppling till varandra.
Förutom dessa ovan nämnda, så kan de andra 125 högarna på de fem olika gravfälten som
innehar denna gravtyp, enligt den generella dateringsmodellen samt tidigare undersökta högar
i Värend, dateras till vikingatid.
Vad detta skulle kunna säga, är att antigen fanns det en gård som hade ett gravskick med
högar eller så fanns det flera olika gårdar inom by-samhällena som använde samma gravtyp
när de döda skulle begravas. Det visar på att en tradition av att begrava sina döda i högar
fanns i en stor omfång inom de fem representativa gravfälts byarna (se resultat), samt att det
även visar på en tradition som överlevt i flera tidsperioder. Denna gravtyps tradition har haft
en stark stabilitet, genom flera olika generationsled som visar på att högarna är minnen som
har starka traditioner bakåt i tiden (Jennbert 1988 s.88), (Artelius 2000 s.36-37).
Högarna representerar olika gårdar inom de fem olika representativa gravfältsbyarna (se
resultat), och att de gårdar som använde högar som sin gravtradition, visar samtidigt på det
argument som Burström argumenterar för, vilket är att samhällen var integrerade i större
sociala nätverk där de förknippas med något dem delar gemensamt (Burström 1991 s.33).

12.1.3.Domarringar
Vad kan det betyda att bara Skir-gravfältet har domarringar? Göran Burenhult förklarar att
domarringar kan representera speciella drag inom bebyggelsestrukturen. Detta drag, menar
han visar på socio-ekonomiska system, som kan tolkas som en slags avgränsning, pågrund av
sönderdelning och expansion av närliggande bygder (Burenhult 1991 s.136). Det är mycket
möjligt att domarringarna anlades på Skir-gravfältet på grund av socio-ekonomiska skäl och
domarringarna kanske markerades som en slags revirmarkering, som visade att denna plats
och landskap tillhör ”denna specifika by eller gård”.
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En annan möjlighet, till varför det förekommer bara domarringar på Skir-gravfältet, kan vara
på grund av att en grupp människor från en annan by vid någon av folklanden: Finnveden
eller Njudung, flyttade till Värend och slogs sig ner vid Skir, där de tog sig an ett område för
jordbruk och bildade en gård. Varför denna tanke föreslås, är för att Värend har minst
registrerade domarringar bland de småländska folklanden. Burström betonar att domarringar
förekommer bland alla de tre folklanden, men de ligger främst koncentrerade vid
gränsområdet mellan Finnveden och Njudung, och mer sparsamt i Värend (Burström 1991
s.73).

12.1.4.Skeppsformade stensättningar
Resultatet visade att de skeppsformade stensättningarna utgörs som den fjärde mest anlagda
gravtypen bland alla gravatyper som förekommer på alla gravfälten.
Varför byggdes skeppsformade stensättningar? Tony Björk (1998) förslår att människor
anlade gravmonument som skeppsformade stensättningar, för att skeppet var en symbol som
var menat för en färd till de dödas rike. Skeppsformade stensättningar kan även spegla sociala
fenomen vad gäller status av handel, sjöfart och krigare (Björk 1998 s.81–82). Skoglund
(2008) föreslår också att skeppsättningar kan använts i form av en ritual och symbol för den
döde, som nu kunde färdas till de dödas rike. Skeppet var en speciell symbol och riktiga skepp
användes till krigsföring och handel. Ett annat förslag Skoglund nämner är att skeppsättningar
användes i form av en strategi för monopol, där vissa specifika personer i samhället hade en
förbunden relation av värderingar som kunde relateras till skeppet. Skeppet var en exklusiv
symbol som bara vissa personer i samhället kunde ha anknytning till. På många ställen i
Sverige förekommer skeppssättningar i ett lågt antal och är placerade på ett begränsat område
och kan ses som sällsynta. Denna typ av strategi användes under bronsåldern, men även under
yngre järnåldern när skeppssättningar blev anlagda på begränsade områden i landskapet
(Skoglund 2008 s.398–401).
Det Skoglund (2008) föreslår, kan även tala för att de skeppsformade stensättningarna på
Skir-gravfältet användes i en form av monopolstrategi. Detta är för att de skeppsformade
stensättningarna på Skir-gravfältet förekommer i ett lågt antal, är stora, tar upp en stor plats av
gravfältet, ligger placerade och begränsade vid nästan kanten av en höjdrygg och verkar
orientera sig mot en plats i väst.
Vad gäller dateringen så kan de föreslås en datering till vendel-vikingatid. Däremot är denna
datering väldigt osäker eftersom dem även kan vara anlagda under äldre järnålder. Men varför
det kan föreslås att de tre skeppsformade stensättningarna på Skir-gravfältet kan vara anlagda
under vendel-vikingatid, är för att domarringar som var anlagda på den södra sidan av
gravfältet, blev år 1970 bortplockade efter att undersökningar gjorts av domarringarna. Det
hittades olika fynd bland domarringarna som daterades tillvendel- vikingatid.
Det har tidigare diskuterats att gravtypen skeppsformad stensättning kan representera en elit
av handelsmän och krigare. Den skeppsformade stensättningen kan på grund av det räknas
som en högstatus-grav. Nilsson (1990) skriver att olika gravformer kan representera ett
system av symboler inom den materiella kulturen där gravar har en relation som baseras på
den sociala och ideologiska strukturen inom ett samhälle. Skeppsformade stensättningar är
karakteristiska för Värend och inom denna region förekommer dem i små dimensioner
generellt, men uppträder oftast i relativt stort antal på gravfält. Varför det förekommer mer
dominerande gravtyper på en region som skeppsformade stensättningar, kan vara en följd av
sociala och ekonomiska skillnader (Nilsson 1990 s.13). Detta kan tala för att Värend var
den/eller en av de rikaste och politiskt starkaste regionerna inom gamla Småland. Ingelstad71
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gravfältet, Orraryd-gravfältet och Västenhaga-gravfältet kan representerat byar som varit en
av de rikare och politiskt starkare lokaler inom Värend, eftersom det förekommer ett stort
antal skeppsformade stensättningar på dessa tre gravfält.
12.1.4.1. Maktsfärer
Resultat och diskussionen på min B-uppsats som skrevs år 2018, visade på att skeppsformade
stensättningar och treuddar inte uppträder på samma gravfält vanligtvis.
Att det inte förekommer treuddar och skeppsformade stensättningar på samma gravfält kan ha
sin orsak i att personer som blev begravda i dessa två olika gravtyper, representerar olika
maktsfärer i samhället som uttrycktes på olika sätt, och kanske fanns det restriktioner med vad
för gravar som fick anläggas på ett gravfält (Hansson 1998 s.62).
Denna undersökning visar däremot att detta inte stämmer fullständigt, eftersom fyra av
gravfälten har skeppsformade stensättningar och fem av dem har treuddar. Skir-gravfältet,
Västenhaga-gravfältet och Orraryd-gravfältet har båda gravtyperna och denna tanke kan
speciellt inte appliceras på Orraryd-gravfältet som har 25 skeppsformade stensättningar och 8
tresidiga stensättningar. Dessa tre gravfält har alltså två olika gravtyper som representerar
någon form av maktsymbolik. Så att det skulle finnas restriktioner med vad för gravar som får
anläggas på ett gravfält, visar denna undersökning att det inte stämmer fullständigt.
Däremot är Hanssons förslag samtidigt rimligt, att skeppsformade stensättningar och treuddar
kan varit gravar ämnade för personer av speciellt status i samhället. I vissa by-samhällen
kanske skeppsformade stensättningar och treuddar inte fick förekomma på samma gravfält,
eftersom dem representerade olika maktföreteelser. Flera av gravfälten visar samtidigt att
skeppsformade stensättningar och treuddar inte förekommer på gravfälten, som Lilla Fjällgravfältet och Telestad-gravfältet.
Att flera av gravfälten har båda gravtyperna, samtidigt som andra gravfält visar att dem två
gravtyperna inte förekommer på samma gravfält, är svårt argument att problematisera,
eftersom det kan bero på flera orsaker, och det finns inte tillräckligt med information som kan
svara på detta.

12.1.5.Fyrsidiga stensättningar
På Ingelstad-gravfältet och Orraryd-gravfältet förekommer det flera kvadratiska och
rektangulära stensättningar som ligger intill varandra. Fyrsidiga gravar enligt Floderus (1950)
kan representera någon form av hus för den döde, och då kan kanske dessa kvadratiska och
rektangulära stensättningar som ligger intill varandra, spegla olika familjer som gått ihop eller
att det speglar ett par. En annan tanke, är att de speglar olika kön. Den tanke argumenteras för
att Floderus (1950) undersökte flera fyrsidiga gravar som hade en ingång, samt hög nr 4 som
hade en kvadratisk stensättning med en ingång i, och dessa hade fynd som kan spegla att det
var kvinnor som var begravda i dem. Detta skulle kanske tala för att kvadratiska
stensättningar var byggda för kvinnor och rektangulära för män. Svanberg (2003 a) nämner
också att majoriteten av kvinnogravar brukar inneha pärlor av olika slag. Hansson (1998)
föreslår att fyrsidiga stensättningar varit anlagda åt personer som tillhörde en högre
samhällsklass, eftersom dem förekommer i ett lågt antal inom hela Värend och kan därmed
räknas som en högstatus grav.
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12.1.6.Tresidiga stensättningar
I analysen så beskrev det att Lilla Fjäll-gravfältets har fyra treuddar, som ligger placerade vid
de runda/ovala stensättningarna och högarna (se karta 1). En av treuddarna, nr 11, ligger
placerad mitt bland högarna, och två av treuddarna nr 24–25, är anlagda mellan högarna och
de ovala/runda stensättningarna. Treudd nr 49, är anlagd vid nästan mitten, väster om de
runda/ovala stensättningarna (Se karta 1). Tanken är att högar och runda stensättningar
representerar olika gårdar, och just treuddarnas speciella placering på gravfältet, representerar
den personen av högmanna klassen som kanske bestämde i byn exempelvis. Eller så hade
varje by-samhälle treuddar av religiösa och rituella skäl.
Treudd nr 11 och 49, kan möjligtvis också tala för att dem fungerade som rituella startpunkter
innan andra gravtyper anlades. Andrén nämner ett exempel vid Borre gravfältet i Vestfold, där
högar anlagts i en semicirkel runt en treudd och den kan fungerat som det rituella centrumet
av platsen där högarna byggdes (Andren 2014 s.52, 57–58). Detta förslag skulle även kunna
appliceras på treudden som är anlagd på Västenhaga-gravfältet, där den ligger placerad i södra
delen av gravfältet insprängd mellan högarna. Det är den enda treudden på gravfältet.
Ett annat argument, utifrån ett arkeologiskt och territoriellt perspektiv, är att treuddar i sig
representationer av gårdar eller byar. Att treuddarna har en relation till bosättningar. Många
treuddar i Skandinavien är anlagda ovan andra äldre gravar och kan därmed föreslås och
tolkas som att de personer som anlade treudden, hade nu tagit över gravfältet och därmed ses
som att man tagit över landskapet runt omkring och startat nya bosättningar där. Treuddar kan
vara uttryck för nya grundade bosättningar, där treudden speglar världsträdet i form av bysamhället och dess människor (Andrén 2014 s.60–62). Denna hypotes som Andrén för fram
skulle kanske kunna tala för att vissa av treuddarna på Lilla Fjäll-gravfältet anlades över andra
äldre gravar för att markera ett territorium. Denna hypotes är dock problematiskt i detta fall,
eftersom ingen av treuddarna på Lilla Fjäll-gravfältet eller på de andra gravfälten med
treuddar, har undersökts.

12.1.7.Ovala stensättningar
Ovala stensättningar är den tredje mest anlagda gravtypen bland alla gravfältens gravtyper
och kan därmed räknas i den benämningen att gravtypen är en majoritetsgrav.
Burström betonar att i Värend så uppträder de ovala stensättningarna på de största gravfälten
och dem är knutna till en lokal centra och därmed knutna till en lokal stormannaklass
(Burström 1991 s.145). Burström återger även att flera av dem andra gravtyperna är knutna
till stormannaklasser. Denna studies resultat visar också att ovala stensättningar är placerade
på relativt stora gravfält och majoriteten av dem faller in vid Ingelstad. Men att ovala
stensättningarna skulle representera en lokal stormannaklass, har jag svårt att hålla med om.
Detta skulle innebära att t.ex. ovala stensättningar bara var ämnade åt personer av högre klass
och ingen från en lägre klass fick begravas i denna typ av grav. Problemet med detta argument
som Burström ovan ger, är att den faller in i dimensionen Interna Relationer. Hans argument
talar även för att majoriteten av gravtyperna, om inte alla, var bara ämnade åt den högre
klassen. Att gravarna anlades på gravfält enligt en aristokratisk tradition.
Denna studies analys och resultat, talar emot Burströms argument och visar snarare på
argumentet som Hansson (1998) föreslår, att ovala stensättningar var anlagda för det mer
vanliga folket inom ett samhälle. Däremot så håller jag med Burström att ovala stensättningar
liksom andra gravtyper också användes och anlades på gravfält som en legitimering för
identitetsklassifikationer och markeringar för olika gårdar eller by-samhällen.
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En annan punkt att tilläga om ovala stensättningar är att resultatet visar att denna gravtyp haft
en traditions stabilitet (Artelius 2000) som levt inom de tre olika representativa gravfälts
byarna (se resultat), där dem olika gårdarna som hade ovala stensättningar som sin gravtyp,
troligen ingått i ett större socialt nätverk (Burström 1991).

12.1.8.Runda stensättningar
Runda stensättningar är den mest anlagda gravtypen vilket resultatet visar på, och denna
gravtyp verkar varit en omfattande och betydande gravtradition som användes av dem olika
representativa gravfälts byarna.
Resultatet talar lite emot Burström (1991) som skriver att ovala stensättningar skulle vara den
mest anlagda gravtypen i Värend, eftersom resultatet visade att alla gravfälten innehar runda
stensättningar och denna gravtyp dominerar ganska starkt över alla andra gravtyper som
återfinns på samtliga gravfält, medan de ovala stensättningarna förekom på tre av gravfälten
och utgjordes som den tredje mest anlagda gravtypen, där majoriteten av dem ligger
ansamlade vid Ingelstad-gravfältet. Hansson (1998 s.54) betonar att den gamla bilden som
talar för att det är ovala stensättningarna som dominerar i Värend under yngre järnålder, är
inte helt riktigt, på grund av att ovala stensättningar visat sig dominera mer vid Uppvidinge
distriktet vid den nordvästra delen av Värend, samt i Konga distriktet i sydöstra delen av
Värend.
På flera av gravfälten ligger de runda stensättningarna placerade i flera olika grupper, och
detta kan ha flera aspekter till varför dem är anlagda så. En aspekt kan vara att grupperna
representerar olika familjer som hade den runda stensättningen som sin traditionella gravtyp
och delade denna tradition med andra i den enhetliga by-samhället. På Orraryd-gravfältet
förekommer det 116 runda stensättningar vilket är den dominerande gravtypen på gravfältet
och flertalet av dem ligger placerade runt nästan hela gravfältet i grupperingar. Det kan vara
så att det sammanlagda antalet runda fyllda stensättningarna representerar en homogen grupp
människor som bestod av flera gårdar som hade en likadan gravtradition i en period under
yngre järnåldern, och dessa olika grupper kanske representerar olika familjer eller släkter
inom gårdarna till en by.
Resultatet för runda stensättningar i sin helhet, visar i likhet med högarna och de ovala
stensättningarna, att denna även gravtyps tradition har haft en stark traditions stabilitet
(Artelius 2000) som levt inom alla de sex olika representativa gravfälts byarna, där dem olika
representativa gårdarna som hade runda stensättningar som sin gravtyp, troligen ingått i ett
större socialt nätverk (Burström 1991).

12.2. Interna och externa relationer
Resultatet och diskussionen ovan visar tydligt att det finns ett varierat gravskick som
förekommer på respektive gravfält. Flera av gravtyperna förekommer i ett stort antal, och
dessa olika gravtyper speglar troligen olika gårdar eller mindre byar. Dessa gårdar eller
mindre byar tillhörde troligen en större sammanhållen by nära de olika gravfälten, och
återspeglar också människor som hade olika uppdelningar av landskapet.
Gravtyperna som kommer diskuteras i detta kapitel, har i avsikt att endast ta med dem
gravtyper som kunde dateras till senare perioden av yngre järnålder. Detta har gjorts av
orsaken att studiens syfte fokuserar på att identifiera ifall gravfälten representerade olika byar.
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För att kunna föra en bra diskussion om interna och externa relationer, krävs det då att bara
gravtyperna som kunde dateras till vikingatid endast tas med i detta diskussionskapitel, för att
kunna besvara på syftet och dess frågeställningar.
Dessa gravar är, de tre mest dominerande gravtyperna: högar, ovala stensättningar och runda
stensättningar, och kommer benämnas nedan i diskussionen som majoritetsgravar. Men
samtidigt kommer även tresidiga stensättningar, skeppsformade stensättningar och fyrsidiga
stensättningar, att benämnas som högstatusgravar. Dessa benämningar används för att på ett
enklare sätt kunna förklara syftets andra fokus. Vilket är: Handlar det om skillnader mellan
sex skilda byar som begravt sina döda i olika typer av gravar, eller beror olikheten på sociala
skillnader inom byar?
Om nu de olika majoritetsgravarna representerade olika gårdar inom respektive gravfält, och
respektive gravfält utgjorde ett by-samhälle av gårdar, vad är då skälet till att dessa gårdar
gick ihop och bildade ett större samhälle i form av en by? Jönsson & Nylén (2006) förklarar
att det kan bero på att dessa olika gårdar behövde nya tillgångar av näringsrik jord och
betesmark, och gjorde att gårdarnas markslag grep in i varandra vilket påverkade dem på ett
negativt sätt, och kanske arbetades två olika åkermarker i tvåsäde. Detta medförde med att
människorna på de olika gårdarna, tog ett initiativ om ett gemensamt brukningsrättgräns, och
sammanflyttade bebyggelserna till en större gemensam tomt, där de på ett mer effektivt sätt
kunde strukturera marken. Under yngre järnålder så startade en by-bildningsprocess, där
människor hade behov för uppdelningar av landskapet. Det förekom då en form av nyttjade
eller disposition till marken. Det gjordes avgränsningar av agrara landskap för att markera
rättigheter vad gäller markanvändning. Dessa uppdelningar ledde till att flera gårdenheter
flyttade till en gemensam bytomt (Jönsson & Nylén 2006 s.97, 100).
Denna förklaring som Jönsson & Nylén (2006) återger, framför ytterligare en fråga, vilket är,
vem var det som bestämde inom de olika by-samhällen och hur såg den hierarkiska strukturen
ut?
Jönsson & Nylén betonar att under vikingatid fanns ett socialt system som präglades av olika
lokala eliter, vilka byggdes upp kring släktskap. Eliternas makt användes över grupper och
deras makt grundades och byggdes på beroende-band och allianser. Eliterna hade troligen
också inflytande över religioner, kulturer och upprätthållande lag och ordning på den plats de
styrde. Sannolikt fanns det en hierarki inom detta system, där enskilda storgårdar utgjorde
politiska och religiösa centra i regioner (Jönsson & Nylén 2006 s.99). Burenhult förklarar
också att under yngre järnålder, så förekom en slags kolonisationsutveckling. Samhällena var
strukturerade utifrån en agrar ekonomi och kärnfamiljen som den centrala
produktionsenheten. De olika bygderna tillhörde kanske ätter och släkter med en inre
sammanhållning och tillsammans skapades en lös federation av hövdingasamhällen, där det
förekom varuutbyte och andra produkt behov som snabbt resulterade i att skapa en social
stratifiering (Burenhult 1991 s.137–140).
Det dessa författare ovan reflekterar över, framför desto ytterligare en fråga. Vilka gravtyper
på respektive gravfält som undersöks i denna uppsats, återspeglade vem inom den sociala och
hierarkiska strukturen? Vem var jordbrukarna och vem var eliterna?
Resultatet visar tydligt att runda stensättningar, ovala stensättningar och högar utgör den
största majoriteten av anlagda gravar. De förekommer generellt i stort antal på gravfälten och
kan således representera ”vanliga folket”, medan stora högar som Inglinge hög,
skeppsformade stensättningar, fyrsidiga stensättningar och tresidiga stensättningar kan
representera eliterna. Detta för att resultatet visat på att de förekommer i ett lågt antal och kan
representera högmannaklasser. Hansson redogör för att ovala stensättningar, runda
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stensättningar och högar representerade det ”vanliga folket” eftersom dem förekommer främst
i Värend, medan skeppsformade stensättningar, tresidiga stensättningar, fyrsidiga
stensättningar och stora högar som Inglinge hög anlades för människor med en stark och
speciell position i samhället. Detta för att dessa gravar förekommer i mindre antal och gör
dem till ovanliga gravtyper (Hansson 1998 s.60). Nilsson understryker också att den
varierande formen av gravar som förekommer på gravfälten i Värend, kan bero på
ekonomiska och politiska faktorer. Dessa variationer återspeglar variationer inom den interna
samhällsorganisationen (Nilsson 1991 s.141).
Men resultat visar tydligt på att det förekommit interna relationer, vilket innebär att en grupp
människor inom ett socialt nätverk har fasta sociala relationer, ritualer och traditioner. Den
kollektiva enheten har en fast sammanbunden relation som arbetar som en homogen kollektiv
enhet med gemensamma sociala och ideologiska grunder som därmed också avgränsar och
uppfattar sig olik mot andra kollektiva samhällen (Burström 1991 s.38-39).
Det gravfält som tydligt visar flest tecken på att det förekommit interna relationer, är Orrarydgravfältet. Majoriteten av gravarna som är anlagda på gravfältet, är runda fyllda stensättningar
(ca 116), vilka visar på att dem troligen representerade en homogengrupp människor ”vanliga
folket”, samtidigt som skeppsformade stensättningarna, fyrsidiga stensättningarna och
tresidiga stensättningarna representerade eliten. Det förekommer inga andra majoritetsgravar
på gravfältet förutom runda fyllda stensättningar. Inte på något annat gravfält som undersöks i
denna studie förekommer det så här många runda stensättningar, och där alla är även fyllda.
Varför det förekommer så många runda fyllda stensättningar på Orraryd-gravfältet, kan bero
på ett argument som Burström föreslår. Det är att medlemmar i ett avgränsat samhälle
legitimerade sin identitet genom gravtypernas utformning. Under vikingatid förekom det olika
politiska situationer som skapade ett ökat behov för att markera sin särart (Burström 1991
s.144).
Orraryd-gravfältet är alltså det enda gravfält som visar på ett enhetlig samhälle där det
förekom interna relationer. Men inom denna interna relationen återfinns en intern hierarkisk
system också.
Inom detta hierarkiska system finns de fyrsidiga stensättningarna på gravfältet, som kan
möjligen tillhört flera familjer av högmanna klasser. Tresidiga stensättningarna kan tillhört
enskilda människor med en speciellt anknytning till religion eller utgjorts som rituella
strukturer och skeppsformade stensättningar tillhört en elit av handelsman och krigare. Detta
visar på att det förekom bestämda regler i vad för gravar människorna fick begravas i också.
Svanberg (2003 a) understryker i denna aspekten att under senare perioden av yngre järnålder,
så fanns det en elit som begravdes i vissa typer av gravar bara. Detta var den aristokratiska
traditionens begravningsseder som inte korresponderade med de lokala grav traditionerna.
Eliten hade snarare en aristokratisk begravningstradition som de delade med andra eliter i
Norden, eftersom eliten såg sig själva tillhöra en högre klass (Svanberg 2003 a s.186).
Även Burström och Hansson understryker att gravar måste betraktas som materiella uttryck
för identitetsklassifikationer och människorna (gravarna) inom detta samhälle måste betraktas
som subjekt som hade bestämda regler med vilka gravar och former som fick byggas för
individerna i samhället. Dessa gravtyper kan således alltså spegla territoriella aspekter inom
ett socialt system, samt även spegla en hierarkisk struktur och ordning inom by-samhället
(Burström 1991 s. 42–44, 48–49, 139), (Hansson 1998 s. 58–63).
Om Orraryd-gravfältet talar för att det funnits ett tydligt hierarkisk system inom by-samhället.
Vilka var då dessa eliter? Carlsson (2003) beskriver att under maj-juni månad 2003 utfördes
en arkeologisk undersökning av Orraryds gamla bytomt (RAÄ 55, Nöbbele socken), som
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ligger precis över vägen söder om Orraryd-gravfältet. Kulturlagren visade sig vara från
bronsålder, yngre järnålder och medeltid. Det saknades däremot lämningar efter äldre
järnålder vid undersökningsområdet. Dessa daterings resultat som Carlsson ovan nämner,
talar för att Orraryd-gravfältet, användes under bronsåldern men främst under yngre järnålder
(660–1040 e.Kr. – vendeltid-vikingatid). Från denna tidsperiod hittades en blästerugn, slagg
och järnföremål. Blästerugnen daterades mellan 720–950 e.Kr. Detta indikerar att
järnframställning var omfattande och främst koncentrerad till senare perioden av yngre
järnålder (Carlsson 2003 s.2, 25–28). Burenhult understryker dessutom, att i de småländska
områdena under vikingatid, började järnproducering exploateras i en stor skala.
Järnhanteringens olika led medförde sociala och ekonomiska förändringar i samhället och
vissa klasser inom samhället fick ett övertag och strävan av att kontrollera järnvaran. För utan
järn kan inte skeppsbyggeri bedrivas effektivt och inte heller kan man sko hästar utan järn.
Järnet blev en viktig vara som hade en betydande roll för jordbruket, skeppen, beväpning och
andra viktiga aspekter (Burenhult 1991 s.140–141).
Att det ingen aktivitet ”förekom” vid Orraryd-by vid äldre järnålder denna period, men
aktivitet förekom i högsta grad under yngre järnålder som Carlsson (2003) nämner ovan, är
även en stark indikation på att majoriteten av gravarna på Orraryd-gravfältet är anlagda under
senare perioden av yngre järnålder. Vilket ytterligare styrker förslaget för att det funnits en
socialt system inom Orraryd-bysamhälle, eftersom majoriteten av gravarna förutom rösena
måste anlagts under yngre järnålder.
Undersökningarna kan då alltså tala för att Orraryd-by en viktig plats. Gustav Gunnarsson
skriver i sin kandidatuppsats, Hovet i Hovshaga Kult och samhälle i det förhistoriska
folklandet Värend, att spår av metallhantering/järnproducering på en plats indikerar på att
platsen varit en centralplats av regionalt betydande roll i järnålderkontext (Gunnarsson 2015
s.30).
Om det nu är så att järnproducering förekom i en stor skala inom Orraryd-bysamhälle, så visar
dessa indikationer att det funnits en elit inom detta samhälle, eftersom järn var en värdefull
och viktig råvara som bara vissa människor som eliten kontrollerade och skyddade, medan
andra människor ”vanliga folket” extraherade och arbetade järnet. Denna produktkontroll
måste medfört i att skapa ett mer enhetligt samhälle, med lag och ordning, religioner/ritualer
för att avgränsa sig från andra samhällen och kunna skydda sitt samhälle och sina intressen på
ett mer säkert sätt.
I nästa stycke som börjar med texten Inglinge hög, presenteras det ytterligare argument med
varför Orraryd by-samhälle kan representerat ett samhälle som hade en maktposition inom
Värend, dessutom när denna makt anlände till Orraryds gamla bytomt.
Inglinge hög som sticker ut med sin storlek visar enligt analysen att det kan varit en kung som
varit begraven i denna hög. Detta talar för att denna person hade en betydande roll och makten
låg centraliserade vid Ingelstad. Gustavsson (2015) understryker att Inglinge hög är en stark
indikation på var Värends sannolika maktkärna låg under folkvandringstid. Men denna makt
flyttade troligen sig runt till andra stormannabygder inom Värend. Ingelstadtrakten är en
gammal jordbruksbygd som har rötter från neolitikum och bronsålder. Under medeltid bestod
Ingelstad av 10 hemman, där byns omkringliggande landskap bestod av flera gårdar och
gårdsansamlingar. T.ex. omringas Ingelstad av tre Nöbbele ortnamn som ligger i nordväst,
sydväst och sydost om Ingelstad, och dessa ortnamn indikerar på järnåldersnybyggen
(Gustavsson 2015 s.28–30).
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Om vi går tillbaka till Orraryd-gravfältet, så ser vi att detta gravfält faller in vid Nöbbele
sydost (se bakgrundskarta Fig.1.). Detta gravfält skulle möjligtvis representerat ett samhälle
som var av stor betydelse under yngre järnålder. Nedan förklaras varför utifrån fem argument:
•
•
•
•
•

Under folkvandringstid så fanns maktkärnan vid Ingelstad – Inglinge hög.
Denna makt flyttades periodvis mellan olika stormanna bygder.
Orraryd-gravfältet är det största gravfältet bland gravfälten som undersöks i denna
studie, och att det ligger vid Nöbbele sydost.
Nöbbele ortnamnen indikerar på järnåldersnybyggen, samt att Orraryd-bytomt visat på
att järnhantering och producering förekom vid området.
Järnhantering och producering som förekommer på platser under järnåldern, indikerar
detta att platsen varit en centralplats av regionalt betydande roll i järnålderkontext.

Argumenten ovan visar på ett resultat av att maktkärnan som Gustavsson (2015) talar om, kan
flyttats någon gång under senare perioden av järnåldern till Orraryds gamla bytomt. Det har
tidigare diskuteras i diskussionen att under undersökningen 2003 som gjordes av Orraryds
gamla bytomt, påträffades det lämningar främst från senare perioden av yngre järnålder, men
det fanns inga spår av äldre järnålder. Detta kan visa på att Ingelstad först utgjort som
maktkärnan under äldre järnålder, men denna maktkärna kan flyttats till Orraryd-by senare
under yngre järnålder.
Det finns däremot en problematik med argumenten som talar för att det fanns en elit som
kontrollerade järnet vid Orraryd och blev rika på det, samtidigt blev Orraryd-by en
centralmakts plats. Det finns inga säkra belägg som tydligt visar på att en elit kontrollerade ett
område där exempelvis myr -eller sjömalmsbrytning förekom, för att utvinna järn och sedan
exportera råvaran och produkten. Problemet med detta argument, är att Småland var och är ett
rikt landskaps på malm, vilket gör att malmen inte var en ovanlig råvara att få tag på i
Småland. Men avslutar denna diskussion med att det finns fortfarande en möjlighet till att det
ändå fanns en elit vid Orraryd-bysamhälle som möjligen kontrollerade flera närområden på
malm, genom att skapa ett monopol på områdena och exportera råvaran och järnet.
De andra gravfälten visar däremot tecken på både interna och externa relationer. Externa
relationer innefattar att människorna inom den kollektiva enheten som har interna relationer,
innehar även externa relationer med andra kollektiva enheter, och därmed avgränsar sig inte
från andra samhällen (Burström 1991 s.39).
Ingelstad-gravfältet visar på både interna och externa relationer. Gravfältet innehar 70 ovala
stensättningar, vilket är den mesta anlagda gravtypen och visar tecken på att detta tillhörde en
homogen grupp människor som innehade ett internt relation system. Men samtidigt så visar
Ingelstad-gravfältet även på externa relationer, eftersom gravfältet innehar alla de tre
majoritets gravarna som förekommer bland alla gravfälten, vilka är: högar, ovala
stensättningar och runda stensättningar, vilka också ligger i kombination till varandra.
Ingelstad-gravfältet visar även på att det förekommer en tydlig hierarkisk struktur inom detta
by-samhälle, eftersom det förekommer skeppsformade stensättningar och fyrsidiga
stensättningar som räknas som högstatusgravar. Alla dessa gravar är daterade till senare
perioden av yngre järnålder, förutom de stora skeppsformade stensättningarna och de två stora
högarna. Växjö museum fick under mitten av 1800-talet en samling av fornfynd, vilka
påträffades vid grävning av jorden väster om Inglinge hög. Man tror att det var tre husmän
som utfört dessa utgrävningar och troligen härstammar de gropar som ses idag i flera av de
anlagda gravar från utgrävningarna under mitten av 1800-talet. Fynden bestod av åtta ovala
bronsspännen, ett runt bronsspänne, ett treflikigt bronsspänne, tre sländtrissor, ett
skifferbryne, glaspärlor och bärnstenspärlor. Fynden daterades till ca 800–1050 e.Kr.
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(Floderus 1950 s.12–14). Detta kan visa på att majoriteten av gravarna på Ingelstad-gravfältet
anlagts under vikingatid. Detta i enlighet med fynden som hittades från mitten av 1800-talet
och undersökningarna som gjordes 1931 av flera gravar på Ingelstad-gravfältet.
Telestad-gravfältet är det minsta gravfältet som undersökts i denna studie och varit
komplicerat vad gäller att få en bild av hur stort gravfältet en gång tiden varit och vilka slags
människor som låg dessa gravar. Analysen har inte visat en tydlig bild av hur den sociala
strukturen kan ha sett ut här, tillskillnad från de andra gravfälten som ger en klarare bild.
Åstrand (2004 a) återger dock en kort sammanfattning om Telestad-gravfältet, och betonar att
gravfältet ligger i anslutning till Telestads gamla bytomt (RAÄ 260:1) som ligger på krönet av
Telestadshöjden. Det finns även andra registrerade gravar av yngre järnålderstyp vid detta
höjdparti område. Dessa gravar och Telestad-gravfältet tillsammans, kan spegla en utveckling
där bebyggelsen låg samlad inom ett område på Telestadshöjden, vilket efterhand format
Telestads by (Åstrand 2004 a s. 8, 11). Ska även tilläga att vid Kvarteret Professorn som
ligger vid universitetsområdet, ca 1 km ifrån Telestad-gravfältet, gjordes det arkeologiska
undersökningar år 2000 av en boplats. Där hittades det lämningar efter fyra blästerugnar. Tre
av dem daterades till folkvandringstid och en daterades till vendeltid. Detta område
omfattades av Telestad-by också, vilket var den norra delen av denna bytomts inägor. Större
delen av Teleborgsnäset omfattades av Telestads-by och nämnes första gången år 1311 i
skriftliga källor som Tylastahdae (Jönsson & Nylén 2006 s.9–10,18). Detta talar i likhet med
Orraryd, att Telestad utgjorts som en centralmaktplats, troligtvis under folkvandringstidvendeltid.
Det har undersökts andra lämningar vid Teleborgsområdet som daterats till vendeltid. Dessa
dateringar faller in ganska väl med de dateringar som givits för de undersökta domarringarna
och andra gravlämningar på Skir-gravfältet. Troligen är det så att bebyggelsefasen under
vendeltid startade samtidigt vid Skir och Teleborg och externa relationer har förekommit med
mellan Skir och Telestad. Skir ligger ca 2-3km ifrån Telestad och människorna från dessa
områden kan möjligen haft en pågående relation med varandra.
Telestad-gravfältet har omkring 27 gravar och är som tidigare nämnts, kraftigt odlat och
många fornlämningar har skadats och försvunnit genom flera generationers åkerbruks förlopp,
medan Skir-gravfältet är välbevarad och har omkring 100 gravar. Det kan tänkas att Skir
utgjort en större by än vad Telestad, men dock visar gamla källor av jordeböcker från
medeltidens slut att Skir hade sex gårdar medan Telestad hade 10 gårdar (Jönsson & Nylén
2006 s.14). Ska även tilläga att de lämningar som hittades vid universitetsområdet och som
daterats till folkvandringstid-vendeltid, kan troligtvis inte kopplas direkt till Telestadgravfältet, av den orsaken att gravfältet snarare visar på en datering till yngre järnålder.
Åstrand betonar att varken i Kv. Professorn eller Kv. Universitet visar C-dateringar eller fynd,
på aktivitet under vikingatid. Andra boplatslämningar vid Teleborgsområdet som undersökts,
är inte heller sen tidigare kända att vara från den senare perioden av yngre järnåldern. För att
få en uppfattning av den vikingatida bebyggelsen så får man titta till spridningen av gravarna
från yngre järnålderstyp som ligger samlade på telestadshöjden, vilket innefattar Telestadgravfältet och gravfältet RAÄ 11:1, medan gravar från bronsålder och äldre järnålder snarare
är samlade runt telestadshöjden. Detta pekar på att under yngre järnålder sker en förändring av
gravarna och troligen bebyggelsen, där dem samlades till Telestadshöjden. På krönet av
Telestadshöjden ligger Telestads gamla bytomt och det är rimligt att tänka sig att bebyggelsen
samlades runt denna bytomt (Åstrand 2004 b s.50).
Skir-gravfältet visar på externa relationer inom sitt by-samhälle, eftersom det förekommer
högar, runda stensättningar och ovala stensättningar, som i likhet med Ingelstad-gravfältet,
ligger dessa gravtyper i kombination till varandra och representerar olika gårdar med olika
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gravtraditioner. Däremot är det osäkert vad det rådde för hierarkisk struktur här under yngre
järnålder, eftersom de skeppsformade stensättningarna och dem resta stenarna på Skirgravfältet har osäkra dateringar. Men det har nämnts i resultatet att de kan vara anlagda under
den senare perioden av äldre järnålder vilket skulle innefatta slutet av folkvandringstid och
början på vendeltid.
Lilla Fjäll-gravfältet talar också för att det funnits en extern relations system inom dess bysamhälle, eftersom de tre majoritets gravarna förekommer som visar på olika gravtraditioner
förekom vid olika gårdar. Vad det rådde för hierarkisk struktur inom detta samhälle är svårt
att avgöra, eftersom det förekommer endast gravar som treuddar vilka kan antigen vara
ämnade för någon speciell person eller att dem var anlagda i form av en representation för en
by eller religiösa skäl. Detta gravfält visar inte alltså spår av att det funnits spår av ett socialt
stratifierat samhälle, där en hierarki rådde. Möjligtvis visar Lilla Fjäll-gravfältet på en
pågående bebyggelsefas, som senare kom att bli mer socialt stratifierat.
Västenhaga-gravfältet visar på att en extern relations system förekom inom dess samhälle, där
runda stensättningar och högar förekommer i stort antal som troligen representerade stora
eller flera gårdar. Vad gäller den hierarkiska strukturen så visar Västenhaga-gravfältet i likhet
med Orraryd-gravfältet och Ingelstadgravfältet, att de skeppsformade stensättningarna var
anlagda för högtuppsatta personer, och treudden som ligger mellan högarna på Västenhagagravfältet kan representera antigen en högtuppsatt person eller utgjorts som en religiös/rituell
struktur. Dem två rektangulära stensättningarna på detta gravfält representerade troligen också
personer av hög status inom samhället. Gravfältet visar alltså på en mer socialt stratifierat
samhälle.

13.

Slutsats

Syftet med denna uppsats var att undersöka ifall det, handlar om skillnader mellan sex skilda
byar som begravt sina döda i olika typer av gravar eller beror olikheten på sociala skillnader
inom byar? Uppsatsen frambringade goda resultat och diskussioner, som kunde svara på
syftet.
Resultatet och diskussionen visar att de sex olika gravfälten troligen representerade sex olika
byar, men att det förekom externa relationer inom byarna, vilket visade på att byarna delade
på liknande gravtraditioner, eftersom flera liknande gravtyper förekommer på de flesta av
gravfälten. Olikheten berodde snarare på att det förekom sociala skillnader inom byarna, men
samtidigt visar resultatet och diskussionen att den sociala strukturen inom flera av byarna, var
jämförelsevis lik. Detta visar på att de representativa gravfälts-byarna hade liknande sociala
system som samtidigt visar på ett integrerad socialt nätverk som Burström (1991)
understryker att det funnits inom Värend.
Resultatet och diskussionen visade även på att Ingelstad och Orraryd möjligen haft centrala
maktroller under järnåldern. Ingelstad-gravfältet och Orraryd-gravfältet visar indikationer på
enhetliga grupperingar som möjligen representerade homogena grupp människor inom dess
by-samhällen. Däremot visar Ingelstad-gravfältet på en blandad intern och extern relations
system, medan Orraryd-gravfältet visar på en mer avgränsad intern relations system.

Frågeställningarna som hjälpte till att kunna besvara syftet var:
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1. Vad för gravtyper återfinns på respektive gravfält och vilka gravtyper ligger i
kombination till varandra? Resultatet visar på en varierad och komplex
gravstruktur som förekommer på flera av gravfälten.
2. Vilka gravtyper är ifrån samma tidsperiod och vilka är inte? Majoriteten av de
olika gravtyperna kan dateras till den senare perioden av yngre järnålder, vilka är
högar, runda stensättningar, ovala stensättningar, skeppsformade stensättningar,
fyrsidiga stensättningar och tresidiga stensättningar. Domarringarna kunde dateras
till vendeltid-vikingatid. Resta stenar har däremot en osäker datering, men kan ges
en datering till äldre-yngre järnålder. De två stora skeppsformade stensättningarna
på Ingelstad-gravfältet är troligen anlagda under en period av äldre järnålder. De
tre stora skeppsformade stensättningarna på Skir-gravfältet gavs en datering
mellan äldre järnålder-vendeltid. De två stora högarna, och de två mindre högarna
som ligger i en relativt rak linje jämsides varandra på Ingelstad-gravfältet, gavs en
datering till folkvandringstid.
3. Visar respektive gravfält spår av sociala strukturer inom by-samhällena. Om ja!
Hur såg denna sociala skillnad såg ut, vilka gravtyper tillhörde vem i bysamhället? Ja! Eftersom majoriteten av gravtyperna kunde dateras till den senare
perioden av yngre järnålder, visades det i diskussionen att det möjligen förekom
sociala strukturer inom de olika representativa gravfältens by-samhällen.
Majoritets-gravarna tillhörde möjligen det ”vanliga folket” och högstatusgravarna
tillhörde möjligen en högmanna klass.

81

Albion Rexhepi

14.

Referenser

14.1. Litteraturförteckning:
Andrén, Anders (2014). Tracing Old Norse cosmology: the world tree, middle earth, and the
sun from archaeological perspectives, Lund: Nordic Academic Press.
Artelius, Tore & Riksantikvarieämbetet (2000). Bortglömda föreställningar:
Begravningsritual och begravningsplats i halländsk yngre järnålder (1. [uppl.]. ed., Skrifter /
Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, 36). Stockholm:
Riksantikvarieämbetets förl. Göteborgs universitet - Institutionen för arkeologi.
Burenhult, Göran (1991). Arkeologi i Sverige. 3, Samhällsbyggare och handelsmän. 2.
Omarbetad upplaga. Höganäs: Wiken.
Burström, Mats (1991). Arkeologisk samhällsavgränsning: en studie av vikingatida
samhällsterritorier i Smålands inland. Stockholm: Stockholms Universitet.
Carlsson, Christer (2003). Äldre bytomt Orraryd: särskild arkeologisk undersökning: RAÄ 55:
Nöbbele socken, Växjö kommun. Växjö: Smålands museum.
Björk, Tony (1998). For gods and men to behold – Excavations at an iron age grave-field in
Färlov, 1996–1998. Lund Archaeological Review 4, 1998, pp.67–84.
Denk, Thomas (2002). Komparativ metod: förståelse genom jämförelse. Lund:
Studentlitteratur
Floderus, Erik (1950). Inglinge hög (Upplaga 2, svenska fornminnesplatser 20). Stockholm:
Wahlström & Widstrand.
Gunnarsson, Gustav (2015). Hovet i Hovshaga: Kult och samhälle i det förhistoriska
folklandet Värend. Linneuniversitetet. Kalmar/Växjö.
Gustafsson, Jörgen & Jönköpings Läns Museum. (2013). Fåglabäck – en kvadratisk
stensättning och ett överplöjt gravfält. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk
undersökning av fornlämning 299 i samband med industribyggnation på fastigheten
Fåglabäck 2:6, Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län.
Hansson, Martin (1998). Graves, Grave-fields and Burial Customs – Variation as Theme : A
Discussion of Late Iron Age Grave-fields in the Inland of Småland. Lund Archaeological
Review, 1998(4), s.49–66.
Hansson, Martin (1999). Från renjägare till viking: en arkeologisk historia om södra
Småland. Landen kring sjöarna / redaktör: Lennart Johansson. s.11–55
Hållans Stenholm, Ann-Marie (2012). Fornminnen: Det förflutnas roll i det förkristna och
kristna Mälardalen (Vägar till Midgård, 15). Lund: Nordic Academic Press.
Jönsson, Åsa & Nylén, Alexandra (2006). Kvarteret Prefekten: en boplats från
folkvandringstid och vendeltid: särskild arkeologisk undersökning. Växjö: Smålands museum
Kjellmark, Knut (1932–1944). Värends fornminnen. Växjö: Smålandsposten.
82

Albion Rexhepi

Kronobergs turist- och fritidskansli, & Smålands Museum (1977). Fornlämningar i
Kronobergs län. Växjö: Kronobergs turist- och fritidskansli.
Lagerås, Per., Högrell, Lotta., Skoglund, Peter., Torstensdotter Åhlin, Inger., &
Hamnedaprojektet (2000). Arkeologi och paleoekologi i sydvästra Småland: Tio artiklar från
Hamnedaprojektet (1. [uppl.]. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar Skrifter
No 34). Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Larsson, Lars., Jennbert, Kristina. & Iregren, Elisabeth (1988). Gravskick och gravdata:
rapport från arkeologidagarna 13–15 januari 1988. Lund: Arkeologiska institut, Lunds
univversitet, Rapportserie no.32: Historiska museet. Kristina Jennbert 1988: Gravseder och
kulturformer. I arkeologins gränsland. s.87–99.
Nilsson, Leif (1990). Iron Age Graves Fields in Värend. Grave Forms, Combination Patterns
and Local Features. A Preliminary Analysis. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska
Huseum 1989–1990, New Series Vol 8. s.129–142
Petersson, Thorsten (1942). Fasta fornlämningar i Växjö stad. Växjö: Smålands museum
Riksantikvarieämbetet (2014). Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk
bedömning. Version 4.1. 2014-06-26.
Skoglund, Peter (2005). Vardagens landskap: Lokala perspektiv på bronsålderns materiella
kultur (Acta archaeologica Lundensia. Series in 8o, 49). Stockholm: Almqvist & Wiksell
International.
Skoglund, Peter (2008). Stone ships: continuity and change in Scandinavian prehistory. World
Archaeology, 40(3), s.390–406.
Svanberg, Fredrik (2003 a). Decolonizing the Viking Age. 1. Diss. (vol. 1-2). Stockholm:
Almqvist & Wiksell International.
Svanberg, Fredrik (2003 b). Decolonizing the Viking Age. Vol 2. Death rituals in south-east
Scandinavia AD 800–1000. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Tomtlund, Jan Erik (1977). Fornlämning 21, gravfält vendeltid-vikingatid, Skir prästgård,
Växjö stad, Småland: arkeologisk undersökning 1970. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.
Åstrand, Johan (2004 a). Tretton långhus och en begravning: arkeologi i kv Seglaren, RAÄ
218, Växjö socken, Växjö kommun. Växjö: Smålands museum.
Åstrand, Johan (2004 b). Kv Professorn: en järnåldersboplats vid Växjö universitet: särskild
arkeologisk undersökning: RAÄ 351 : Växjö socken, Växjö kommun, Kronobergs län,
Småland. Växjö: Smålands museum.
Åstrand, Johan (2011). Hovshaga SO Arkeologisk förundersökning. RAÄ 193, 301, 302:1,
403, 404, 405, 406, 407, 408, och 410. Växjö socken, Växjö kommun. Smålands museum.

83

Albion Rexhepi

14.2. Källor
Fig.1. Bakgrundskarta över de sex gravfälten.
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?raa_number=V%C3%A4xj%C3%B6%20
111:1,%20V%C3%A4xj%C3%B6%2019:1,%20Bergunda%2025:1,%20N%C3%B6bbele%2
03:1,%20V%C3%A4xj%C3%B6%2012:1,%20%C3%96stra%20Tors%C3%A5s%201:1&use
_extent=false&use_poly=false&rdo=eq&tab=2&page=1&extent=403642.5588533,6274933.8
782319,534714.5588533,6317429.8782319&layers=Sverige;Fastighetsgr%C3%A4nser;Fornl
%C3%A4mningar%20geometri;Fornl%C3%A4mningar%20symboler;Polygonlager%20f%C
3%B6r%20utritning;Fornl%C3%A4mningar%20markering;OpenLayers_Control_SelectFeatu
re_179_container;&overview=0
Fig.15. Bakgrundskarta över fossila åkermarker i Bergunda socken.
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?raa_number=Bergunda%2025:1,%20Ber
gunda%2023:1,%20Bergunda%20138:1,%20Bergunda%2080:2&use_extent=false&use_poly
=false&rdo=eq&tab=2&page=1&extent=475699.12173454,6298911.9199858,483891.12173
454,6301831.9199858&layers=Sverige;Fastighetsgr%C3%A4nser;Fornl%C3%A4mningar%
20geometri;Polygonlager%20f%C3%B6r%20utritning;Fornl%C3%A4mningar%20markering
;OpenLayers_Control_SelectFeature_179_container;&overview=0
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