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Abstract:
This paper deals with the significance of ring-swords and ring-sword pommels in the
Gotlandic society during the Merovingian (early Vendel) period and how it is conveyed in
graves and geographic distribution. These finds are rare and often interpreted as symbols of
higher power and status such as warlords. By examining the geographic distribution and
burial context it is possible to identify areas which may have acted as power centers. The
results show that ring-swords are sparsely distributed, found in rich graves and located in
areas with continuity.

Omslagsbild: Guld- och granatprydd ringsvärdsknapp från ett vendeltida ringsvärd från
Vallstenarum på Gotland, SHM 6295. Bild från Statens historiska museum.

1. Inledning
1.1.

Introduktion

Föreliggande studie handlar om vendeltida ringsvärd och ringsvärdsknappar från Gotland.
Den vendeltida tidsepoken sträcker sig mellan ca 500 - ca 800 e.Kr. och har fått sitt namn
efter båtgravfältet vid Vendel kyrka i Uppland. Ringsvärd är svärd vars svärdsknapp
dekoreras av en ring, dessa ringar är ofta stora och fastmonterade. Antalet fynd är få då inte
alla krigare får ringsvärd utan endast utvalda personer (Steuer 1987:220). Ringsvärd har
tidigare djupgående studerats på andra platser där Vendel, Valsgärde och Sutton Hoo är de
mest berömda gravarna. En djupgående studie och tolkning av ringsvärdsfynden från Gotland
saknas, därför syftar denna studie till att ge ny och djupgående information om Gotlands
maktkultur och centrala platser i hopp om att bidra till de redan existerande tolkningar om
ringsvärd och deras sociala betydelse. Fler mikrostudier av ringsvärd skulle behövas då de
fångar upp lokala variationer för att förhindra en fortsatt generaliserande tolkning av
fenomenet som utgår från de ovanligt rika båtgravarna i Vendel, Valsgärde och Sutton Hoo.
Dessa gravar anses tillhöra eliter och kungar men vidare studier av andra gravar med
ringsvärd har inte genomförts. Detta bidrar till ett antagande att ringsvärd endast tillhört eliten
och kungar. Gotlands förutsättningar och samhälle skiljer sig från fastlandet (Andrén
2011:232) då det har närliggande kommunikationer till omkringliggande landområden. Enligt
Nerman (1919:3) är Gotland rikare på fynd från järnåldern än något annat svenskt område,
detta menar han är på grund av att Gotland varit rikare befolkat i förhållande till landmassan.
Den stora mängden fynd beror även på att gravundersökningar på Gotland bedrivits i större
utsträckning än på fastlandet.
Några arkeologer som ägnat sig åt vendeltida forskning är Knut Stjerna (1903), Oscar
Montelius (1924), Birger Nerman (1969), Birgit Arrhenius (1970 & 1985), Heiko Steuer
(1987) och Anne Nørgård Jørgensen (1999) m.m. Det råder alltså ingen brist på tidigare
forskning om vendeltid men många har fokuserat på de rikare gravkontexterna som Vendel,
Valsgärde och Sutton Hoo eller producerat omfattande fyndkataloger och typologier. Nerman
har katalogiserat och sammanfattat större delen av vendeltida fynd från Gotland.

1.2.

Syfte

Syftet med studien är att förstå ringsvärdens roll i det gotländska samhället och hur det
framkommer i gravkontexter och geografiskt läge.

1.3.




Frågeställningar

I vilken gravkontext förekommer ringsvärd och ringsvärdsknappar på Gotland?
Vilken roll spelar dessa gravar och gravfält i sina närområden och för Gotland som
helhet?
Vilken roll har ringsvärd och ringsvärdsknappar i Gotlands maktkultur?

1.4.

Teori

Den teoretiska utgångspunkten i föreliggande studie är att det finns en social differens och
maktkultur i samhället som kan påvisas genom en social analys utifrån gravkontexten,
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fyndsammansättningen och den geografiska utbredningen. Nedan presenteras de begrepp som
utgör studiens teoretiska grund.
Makt: Vad som tolkas som makt i förhistorisk tid bör modifieras och preciseras. Callmer
(1997:15) förklarar att den aristokratiska kulturen måste ses i ett maktperspektiv och att den
makt som förknippas med våra aristokratiskt präglade miljöer inte kan ses oproblematiskt,
eller som något heltäckande system. De strukturerna som de ingick i inte var en maktapparat
av sentida totalitär modell. Han menar att äldre tidens makt snarare bildade öar i ett hav av
ickemakt.
Jakobsson (1992:172) skriver om formell och informell makt där den formella synen på makt
innefattar våld eller hot om våld, eller ägande av produktionsmedel och kamp om överskottet.
Informell makt menar han förstärks genom influenser, inflytande och värderingar. Makt ur
detta perspektiv innefattar förmågan att transformera den sociala strukturen och den centrala
frågan blir inte varifrån makt kommer utan hur makt nyttjas och hur den legitimeras. Frågan
är om det var krigaren som var makthavare, eller om det var makthavaren som var krigare.
Kultur: Begreppet kultur kommer att användas då maktstrukturen är delar av en kultur och att
det därför förekommer lokala och regionala variationer (Callmer 1997:16). Detta
framkommer vid jämförelse av Gotlands och fastlandets olika gravskick under vendeltid. Men
även begreppet kultur behöver preciseras då kultur ofta används som ett paraplybegrepp som
representerar en mängd olika saker beroende på kontext.
Denna studie kommer använda sig av en etnologisk tolkning genom Ehn & Löfgrens
(2014:9f) kulturbegrepp. De lyfter fram mänskligt beteende, hur människor skolas in och blir
delaktiga i en gemenskap. Kultur är både omedvetet inbyggt i vardagen, och aktiv då man
genom nya erfarenheter och ifrågasättandet av dominerande föreställningar omformar
människors tänkande och livsstilar. Detta kan leda till att motkulturer uppstår. Symboler och
riter används ofta för att markera kollektiva identiteter och för att främja sammanhållning.
Studien återknyter till termen maktkultur för att påvisa och förklara hur eliten under vendeltid
brukat landskapet och hur det är synligt i det arkeologiska materialet.
Aktör & agens: Individer kan betraktas som aktörer genom handlingar som svärdsdeponering
med medveten baktanke eller agens, detsamma gäller när de monterar eller avlägsnar
svärdsringar eller tar svärden ur bruk genom deponering eller gravläggning (Fischer, Soulat &
Fischer 2013:111f).
Hodder & Hutson menar att agens snarare är ett paraplybegrepp då det har olika innebörd
beroende på den tolkande individen. Deras definition är att materiell kultur inte bara existerar,
den är skapad av någon och skapad med syftet att göra något, alltså att ha en aktiv roll. Därför
är materiell kultur inte en passiv återspegling av samhället utan skapar snarare samhället
genom dess handling och sociala agens. De menar att syftet inte borde vara att identifiera
”stora män” och ”stora kvinnor” utan istället se materialet som en produkt av en individ eller
grupp av individer och inte som en produkt av ett socialt system.
Materiell kultur kan inte agera självständigt utan kan endast agera inom ett meningsfullt
ramverk i ett samhälle. Materiell kultur agerar och påverkar människor och är social,
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handlingen kan endast existera inom ett socialt ramverk av trosföreställningar, koncept och
tendenser.
Aktörer fyller inte förutbestämda roller och agerar utifrån sitt manus, om det hade varit så
skulle materiell kultur inte behöva användas för att förmedla social position. Istället används
materiell kultur för en variation av saker, som kulturell symbolism för att skapa nya roller,
omdefiniera existerande roller och för att förneka existensen av andra. Individer med högre
status kan manipulera materiell kultur för att skapa och ombilda samarbete av makt och
dominans (Hodder & Hutson 2003:6ff).

1.5.

Metod

Analogier: Analogier kommer användas i denna studie, som Callmer påpekar säger sällan
undersökningarna i sig tillräckligt om komplexa sammanhang som relaterar till det verkliga
livet, vad som är betingat av mytologiska och religiösa föreställningar och vad som inte är det.
Det är därför nödvändigt att söka analogier som kan jämföras med de arkeologiska
iakttagelserna (Callmer 1997:16). Denna studie kommer använda sig av analogier med
prakthjälmar från Vendel och Valsgärde, torslundaplåtar från Öland samt Beowulf-dikten för
att visa hur maktkulturen på Gotland under vendeltiden kan tolkas.
Gravanalys: Gravanalyser av samtliga gravar utförs för att fastställa huruvida materialet
påträffats i depåer, kremering- eller skelettgravar samt under vilka omständigheter fynden
påträffats och utgrävts.
En analys av fyndsammansättningen utförs för att utskilja huruvida det rör sig om liknande
gravgåvor i samtliga gravar eller om det finns markanta skillnader. Materialet delas upp i fyra
kategorier, gravfältet, kyrkan, ringsvärd och övriga fynd, sedan görs en sammanställning av
materialet för en jämförande analys och tolkning.
Genom att analysera ringsvärden och ringsvärdsknapparnas utsmyckning, ornamentik och val
av material samt de andra gravgåvorna bör det framkomma huruvida individen var av hög
status som kan liknas med en kung och därför inte i behov av ett ringsvärd. Eller om individen
var av låg status och därmed inte ansågs värdig ett ringsvärd eller andra gravgåvor.
Utbredningsanalys: Denna studie innefattar en utbredningsanalys av ringsvärden och
ringsvärdsknapparnas geografiska läge på Gotland och en mikroanalys av fyndplatsernas
närområden.
Som verktyg för att undersöka eventuella storskaliga geografiska mönster används kartor från
lantmäteriet och fmis (riksantikvarieämbetets fornsök). Vid mikroanalysen av fyndplatsernas
närområden används fmis.

2. Bakgrund
2.1.

Ringsvärd i gravkontext

Stjerna hävdar att svärd borde erhålla det högsta värdet och därför också vara det bästa arvet.
Denna tolkning grundar han i den fiktiva Beowulf-dikten, som beskriver Beowulfs svärd som
prytt med en guldring som visat att svärdet varit en dyrbarhet och förnämt (Stjerna 1903:114).
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För att klargöra termen ’ringsvärd’ hänvisar jag till Montelius, han beskriver dessa som svärd
med ring på fästet och termen ’ringknapp’ anser han vara svärdsknappar med stora fasta
ringar som uppkom på 500-talet (Montelius 1924:1-18). Under 500-talets början är ringen
liten och lös, det rör sig snarare om två små lösa ringar som är sammanlänkade. På 500-talets
slut fram till 600-talets slut blir ringen ofta ornerade och större tills ringen sitter fast (Stjerna
1903:115). Montelius ansåg att den lilla rörliga ringen bör haft en praktisk egenskap, dock har
ingen användning för ringen hittats och när ringen blir större anses den endast inneha ett
dekorativt syfte (Montelius 1924:18ff). Den sociala och politiska rollen ringen hade kan
representera en praktisk egenskap.
I den fiktiva Beowulf-dikten benämns hjältesällskapet som ring-daner (v. 99-131) och kungar
kallas för ringutdelare och ringskatternas vårdare (v. 30-64, 335-67, 984-1017). Ringarna i
Beowulf-dikten är inte enbart ämnade för vapen och det framgår inte i vilken kontext dessa
ringar givits eller mottagits. I striden mot Grendels mor gör det legendariska svärdet Hrunting
ingen skada, Beowulf hittar dock ett ringsvärd på marken som han lyckades dräpa henne med
(v. 1520-1570). Beowulf-dikten antyder att ringsymboliken kan ha varit symboliskt viktig.
Alla krigare får inte ringsvärd enligt Steuer, utan endast utvalda personer. Ledare av kunglig
rang innehar inga ringsvärd, men följet av krigare har däremot ringsvärd. Dessa krigsföljen
består av individer med olika bakgrunder och ställningar, individen i Vendel grav XI och I
samt Valsgärde grav 8 och 7 bör tolkas som personer av hög rang (Steuer 1987:220-226)
utifrån deras rika gravmaterial.
Ringsvärdsfynd anses inte vara vanligt förekommande fynd (Ambrosiani 1983:24) och
Steuer’s forskning visar detta tydligt då endast ett ringsvärd påträffats av 80 gravar på
Schretzheim gravfält i Tyskland (Steuer 1987:206f).
Depåfynden nästintill upphör helt på 550-talet e.Kr. och gravar börjar uppträda i en stor
mängd. Denna gravfyndsrikedom sträcker sig till 800-talet e.Kr. med en nedgång på 700-talet,
vilket förklaras med att gravarna då var under helt flat mark. Vid år 550 e.Kr. blir
fyndsammansättningen i gravarna även rikare (Nerman 1919:5).
Nørgård Jørgensen (1992:10-29; 166) har gjort en kronologisk studie av vapenset där de
vendeltida ringsvärden visar sig vara som mest aktiva mellan 560/570-620/630 e.Kr. vilket
innebär att ringsvärdsfenomenet hade sin höjdpunkt i 50-60 år. De typiska vendeltida
vapengravarna upphör på kontinenten vid 720 e.Kr. Gotlands vapengravar fortsätter dock lite
längre. Nørgård Jørgensen listar den typiska gravsammansättningen för denna tidsepok
uppdelat i sex kategorier:
1. Offensiva vapen: spatha, saxsvärd (scramasax), lans, och spjut. En lans ingår i varje grav.
2. Defensiva vapen: där sköld ingår och i vissa fall en hjälm.
3. Långdistansvapen: pilspetsar.
4. Personlig utrustning: där knivar, dekorerade bältespännen, kammar och spelpjäser ingår.
5. Hästmundering: som under denna fas är extra praktfullt utformade.
6. Verktyg: saxar.
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Angående gravsammansättningar hävdar Bergqvist att de tveeggade svärden inte påträffas i
”vanliga” gravar, utan i dem påträffas eneggade saxsvärd. De tveeggade svärden anses vara
praktvapen precis som ringsvärd och påträffas långt ifrån i alla gravar. Bergqvist menar att det
är därför det eneggade saxsvärdet också förekommer i gravar med praktsvärd, då han menar
att det är det eneggade svärdet som utgjort det egentliga stridsvapnet.
Vidare anser han att fyndkombinationen med ringsvärd, praktbetsel och jättesköld, som ofta
påträffas i vendeltida gravar, tyder på att det rör sig om en uppsutten bondearistokrati med en
övervakande roll snarare än krigisk funktion där de stoltserar vid parader och hövdingabesök.
Vapnets tänkta syfte avgör konstruktionen och valet av material när ett svärd tillverkas, det
finns en avsikt att göra svärdet lämpligt för ett bestämt behov och en bestämd avsikt. Svärd
försedda med utsirningar och guldinläggningar har ett rent dekorativ syfte och inkräktar inte
på vapnets krigiska funktion. Även skölden menar Bergqvist är rent dekorativ då den är både
stor och tung (Bergqvist 1993:39ff).
Fischer, Soulat & Fischer skriver att vendeltidens nya tonvikt på svärdsdelarnas prestige kan
tolkas som ett sökande efter ny symbolisk ordning och stabilitet i ett nytt samhälle med nya
regler. På kontinenten påträffas ofta gravar med endast svärdsbladen trots att tillbehören
skulle bevaras väl om de fanns vid deponering, därför kan andra delar än svärdsbladet
cirkulerat hos den ”levande” materiella kulturen. Svärd integrerades endast i
begravningsritualen efter ett övervägande. De presenterar två olika tolkningar: första
tolkningen är att vissa svärdsdelar överfördes till andra objekt för att betona en viktig
symbolisk subordination. Ett exempel är Valsgärde 7 och Sutton Hoo där svärdsringen blivit
överförda till dryckeshorn och sköld, kanske för att vittna om en specifik händelse som
besegring av en fiende vilket lett till att denne förlorat sin rätt till makten och därmed fått sin
politiska symbol borttagen, alltså svärdsringen. Med förutsättningen att drickande var en
offentlig ritual som utfördes framför en större folkmassa som förstår svärdsringens betydelse,
skulle öldrickande ur dryckeshornet agera som ett minnesfirande event. Den andra tolkningen
är att konkurrerande krigsledare ville reducera ting som var kopplade till social status och
politisk legitimitet. Eliten sökte begränsa antalet symboliska svärdsdelar som svärdsringar,
och tingens värde ökade med rariteten (Fischer, Soulat & Fischer 2013:111f).

Figur 1 Bild på sköldbeslag från
Vallstenarum (SHM 6295). En så kallad
Vendelkråka (vendelörn) med två
granatinlägg. Bild: historiska.se

Fyndsymbolik har även studerats för dekorelement som
förekommit tillsammans med ringsvärdsfynd. Ambrosiani
har uppmärksammat dekoren av fynden i Sutton Hoograven som innehåller en prakthjälm, ett svärd med
guldcloisonnéhandtag, en sköld med en ring och fågel- och
drakmotiv. Dessa fågelfigurer (se figur 1) har även
påträffats i Mälarområdet, i södra Skandinavien och på
Gotland vilket påvisar ett kontaktnät mellan dessa
områden. Skölden i Vendel I, Valsgärde 7 och i Sutton
Hoo har samma fågelmotiv. Ambrosiani anser att många
av de symboler som påträffas på objekt i skelettbåtgravar
kan bli associerade med kunglighet och samhällsskiktet
direkt under kungen. Vendelkråkan kan tolkas som en
5

speciell symbol då den kan tolkas tillhöra Odin. Utformningen av fågeln visar att den snarare
föreställer en rovfågel, troligen en örn (Ambrosiani 1983:26f). Därför hänvisas den till som
vendelörn framöver.
Arrhenius skriver om cloisonné-inlägg och granaters betydelse. Cloisonné innebär att en yta
är helt täckt av celler varav varje cell löds på plats individuellt, varje cell har en beläggning
som bakgrund, ofta används guldfolie för att ge granaten bättre färg och glans (se figur 19).
En granat är inte en specifik mineral utan snarare ett samlingsord för ett flertal mineraler. Den
granatsort som ofta används under vendeltid är en så kallade karbunkel. Karbunkeln har en
röd färg och det finns en variation av denna granat som skiftar i färgstyrka. Karbunkeln fick
sitt namn efter ”glödande kol” just för att den glänser som eld men påverkas inte av elden.
Granatkonst påträffas först på högstatusföremål som halsband, armringar, broscher för män
och vid ett senare skede påträffas de på kvinnosmycken, vapen och hästmundering. Broscher
och svärd med granatinlägg anses symbolisera individens samhällsstatus, ofta anses det vara
en kunglig status. Svärd med granatinlägg verkar ha ett frankiskt ursprung och de kan tolkas
som tecken på ett kontaktnät och diplomatik mellan områden på en kunglig nivå snarare än
genom handelskontakter (Arrhenius 1985:25; 79; 196f).

2.2.

Ringsvärd på prakthjälmar och torslundaplåtar

Steuer (1987:200ff) förklarar att det finns ett antal olika typer och utformningar av hjälmar.
Grupp tre som han kallar för den nordiska kamhjälmen är den utformningen som fått mycket
uppmärksamhet genom att de påträffats i de rika båtgravarna i Valsgärde, Vendel och i
Uppsala. Det finns dock fler bevarade hjälmar på fastlandet och på Gotland. De nordiska
hjälmarna är inte lämpade för strid i sin utformning och kan därför tolkas som att de haft en
symbolisk funktion i att förmedla ägarens rang och ställning.

Figur 2 Prakthjälm från Vendel XIV (SHM 9785). Tolkning av pressbleck på orginalhjälmen. Bild: historiska.se, redigerad av
författaren.
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I den fiktiva Beowulf-dikten beskrivs visirhjälmar som en del av krigarens standardrustning
(v. 301-34). Enligt Almgren härstammar prakthjälmarna från de romerska hjälmarna. Hjälmen
som påträffades i Vendel XIV och hjälmarna på krigarna som syns på pressbleckens bilder
har en dekoration, visiret, som motsvarar de hjälmar som kejsare eller generaler bar i Rom (se
figur 2) (Almgren 1983:13). Det finns en omtvistad tolkning om att gamla hjälmar och gamla
traditioner lever kvar i familjerna i vendeltidens Sverige vars förfäder tjänat i Roms arméer
men Ambrosiani (1983:25) tvivlar på denna tolkning då fyndsammansättningen ser ut att höra
till samma produktion. Vidare menar han att eftersom hjälmen i Vendel XII har en mindre
storlek som är anpassad för ett barn eller ungdom bör hjälmen ses som personlig snarare än ett
arvegods.
Prakthjälmen från Vendel XIV (se figur 2) har pressbleck som visar en procession där
krigarna bär ett ringsvärd, en lans och en sköld, torslundaplåten visar däremot en procession
där endast den första individen bär ett ringsvärd men att den andra individen bär ett svärd utan
ring (se figur 3). Stjerna tolkar detta som att den första krigaren som bär ringsvärdet är den
främste kämpen (Stjerna 1903:114ff). Det kan tolkas som att den första individen som bär
ringsvärdet är ledaren och den nästkommande individen som saknar ring i sitt svärd är en
vanlig lågrankad krigare. Det kan vara som i den fiktiva Beowulf-dikten, att
ringsvärdsbäraren är den främste kämpen och hjälten, alltså att den individen är av högre
status.

Figur 3 Prakthjälm från Vendel XIV (SHM 9785).
Tolkning av pressbleck på orginalhjälmen. Bild:
historiska.se

Steuer skriver att det råder en allmän tolkning
bland forskare om att ringarna representerar en
förbindelse mellan krigare, vapensonsskap,
svärdbrödraskap och anknytning till ett hemligt
sällskap. Bäraren av ringsvärd kan tolkas som
ledande anhängare till kungar eller andra av hög
rang och att ringsvärdet visar förbundet mellan
följesledare och följesman där följesmannen är
underordnad följesledaren. Han tolkar bilderna på
prakthjälmarna från Vendel som att krigarna
frivilligt har kommit till kungen och svurit sin
trohet, och att dessa bilder representerar en
frivillig underkastelse (Steuer 1987:203ff; 226).

Även Ambrosiani menar att ringsvärden haft en
symbolisk betydelse då det var på ringen individen avlagt sin ed (Ambrosiani 1983:24).
Denne kung eller krigsgruppledare har haft syftet att samla manskap, möjligen för en specifik
kamp eller ett speciellt korståg och därefter har ringen använts som ett tecken på deras allians.
Avlägsnandet av ringen innebär att den svurna plikten är avslutad eller uppsagd (Steuer
1987:226). Detta skulle möjligen betyda att alliansen blivit uppsagd.

7

3. Analys av gotländska gravar

Figur 4 Topografisk karta över Gotland. Markeringarna visar de aktuella fyndplatserna, markeringar av författaren. Karta:
©Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.
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3.1.

Materialintroduktion och källkritik

De gravar som behandlas i denna studie är begränsade till Gotlands vendeltid och gravar som
innehåller ringsvärd, ringsvärdsknappar eller svärdsring. Studien behandlar sammanlagt tolv
fynd på sju olika gravfält (se figur 4). Tre av dessa gravfält; Barshalder i Roes, Endre backe
och Sanda, innehöll två svärdsringar vardera.
Det har inte påträffats en större mängd ringsvärd, ringsvärdsknappar eller svärdsringar i
Sverige, men en ovanligt stor koncentration har påträffats på Gotland vilket möjliggör en
representativ tolkning av materialet. Steuer (1987:232ff) listar sammanlagt 17 fyndplatser
med ringsvärd, ringsvärdsknappar och svärdsringar i Sverige, men detta innebär inte att de
representerar 17 fynd utan det kan förekomma ett flertal svärdsringar på samma fyndplats.
Stjerna (1903:115) menar att det finns 20 ringsvärd i Sverige. Det är rimligt att fler exemplar
har påträffats sedan Stjerna gjorde denna sammanställning och det är även viktigt att ha i
åtanke att alla ringsvärd ännu inte påträffats.
Individerna i gravarna har inte osteologiskt könsbedömts, men tolkas som manliga
krigargravar utifrån gravgåvorna då vapen och stridsutrustning oftast tolkas som en manlig
gåva, alla mansgravar innehåller dock inte vapen vilket gör könsbedömning utifrån gravgåvor
problematiskt (Nerman 1919:8). Därför används könsneutrala benämningar i denna studie.
Gotlands gravskick är under denna tid främst kremeringar (Rundkvist 2012:312), men det
förekommer även skelettgravar. Gravfälten är alla belägna på grusig mark med mer eller
mindre utgrävda grustäkter. Gravfältens läge kan vara intressant att notera då Orrling (1970:9)
menar att grusåsar ansetts vara mark utan värde för forntidens människor och därför lämpat
sig som begravningsplats. Men dess höga läge bör ha en roll i gravfältens placering.
Samtliga gravfält i denna studie ligger i nära anslutning till en kyrka, utom Barshalder gravfält
i Grötlingbo. Andrén (2011:232ff) anser att många av de första träkyrkorna på Gotland
uppfördes på initiativ av enskilda hushåll på storgårdar eller i vissa fall genom förhandling
mellan flera gårdar. En annan teori som Andrén argumenterar emot är att initiativet till
kyrkorna skulle ha kommit från sockenkollektiv. Ordet socken anser grupper av människor
snarare än territorier, Andrén menar att kyrkornas placering till stor del bestämdes av
hushållen vid de gårdarna som gav namn åt socknarna.
Den källkritik som bör uppmärksammas är att majoriteten av information är från äldre källor
då detta material huvudsakligen påträffats eller grävts ut i slutet av 1800-talet och början av
1900-talet. En vidare problematik är att stora delar av dessa gravfält under sena 1800-talet och
tidiga 1900-talet även utsatts för omfattande gravplundring (Gustafson 1905:1; Rundkvist
2003:16).
Vid ett fåtal tillfällen har informationen som anges i rapport från utgrävning eller litteratur
tryckta av individer som närvarat vid utgrävning inte överensstämt med den information som
finns tillgänglig på SHM (se kap 4.5. Lau, Lilla Bjärge SHM 18703:32). Information om
SHMs hela samling finns idag inte uppladdad på deras sökfunktion MIS (Statens historiska
museums sök i samlingarna funktion), SHM skriver som följande: ”480 000 föremålsposter i
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databasen. Databasen innehåller ca 21 % av museets totala samlingar”, detta möjliggör ett
materialbortfall eftersom MIS varit en viktig funktion i mitt materialsökande.

3.2.

Endre

Figur 5 Terrängkarta som visar Endre och omkringliggande fornlämningar. Gravfält markerat med en svart stjärna.
Redigerad av författaren. Karta: ©Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.

Gravfält: Endre backe gravfält består av grus- och kalkstensmark på mindre åsryggar, vissa
delar av gravfältet har blivit skadat av större och mindre grustag. Gravfältet som ligger väster
om Endre består av 204 fornlämningar (RAÄ-nummer 42:1; 42:2) i den VNV-ÖSÖ delen av
gravfältet och ytterligare 44 fornlämningar i den NV-SÖ delen av gravfältet. De gravfält som
ligger öster om Endre består av116 fornlämningar (RAÄ-nummer Endre 23:1). Det är troligt
att det angränsande gravfältet (RAÄ-nummer Endre 63:1) som består av 37 fornlämningar
tillsammans utgjort ett stort gravfält. Gravfältet söder om Endre (RAÄ-nummer 2:1)
innehåller 11 fornlämningar och är belägen närmast Endre och Endregårda (fmis).
Kyrkan: Fmis listar 6 gravfält i Endre och i anknytning till kyrkan. Gravfältet Endre backe är
nära beläget kyrkan i Endre, som i figur 6 är markerad med ett svart kors. Det är således
möjligt att Endre varit en storgård under järnåldern och vid ett senare skede namngett
Endregårda. Då ett stort antal gravar i de närliggande gravfälten påträffats är det troligt att
denna plats haft en viktig social roll
där en större mängd individer under en
lång tid har brukat platsen.

Endre backe SHM 484:35-36
Ringsvärd: Två ringsvärd (se figur 6)
påträffades på Endre backe gravfält i
två olika gravar, dock saknas
fyndkontext för dessa då de har
medtagits från Gotland år 1827
(SHM). Nerman skriver att en
dåvarande pastorsadjunkt i Skåne år
1826 utförde en antikvarisk resa till
Gotland där han bland annat insamlade
fornsaker, inventerade fornlämningar

Figur 6 Bild på ringknappar. Fig. 48 visar SHM 484:35, Fig. 49 visar
SHM 484:36. Bild: Montelius 1924:25f. Bildfigur 48 kommer
benämnas som ”A” och bildfigur 49 kommer benämnas som ”B”.
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och utförde olagliga gravundersökningar. De övriga fynden som tros komma från samma grav
är brandskadade vilket indikerar att detta bör vara en brandgrav (Nerman 1962:74).
Ringsvärden beskrivs som följande: Ring och bygel har gjutits i ett stycke, och båda ringarna
är av förgylld brons med djurornamentik (Evison 1967:95; Menghin 1983:315; Montelius
1924:24ff).
Övriga fynd: Enligt SHM ska det även påträffats ett järnsvärd, mässingsfibulor, silverringar,
lerkärl och Nerman (1962:74) nämner ett bronsbeslag till betsel och sköld.

Endregårda SHM 3775
Ringsvärd: En svärdsknapp (se
figur 7) påträffades vid
grushämtning, tillsammans med
bränd jord, benbitar samt bitar av
en lerkruka.
Fyndsammansättningen är rik men
brandskadad. Detta bör alltså
tolkas som en kremeringsgrav.
SHM beskriver svärdsknappen på
detta sätt ”Brandskadad och
fragmentarisk svärdsknapp med
Figur 7 Bild på Svärdsknapp med trolig anordning för svärdsring (SHM
trolig anordning för svärdsring.”
3775). Bild: historiska.se
Det är alltså inte helt säkert att
denna svärdsknapp haft en tillhörande ring. Graven var belägen på Endre backe gravfält.
Övriga fynd: I graven påträffades även en järnskena som möjligen kan tillhöra en hjälm, en
järnkniv, 10 pilar, ett tveeggat järnsvärd, hästmundering, en sköldbuckla med handtag, två
fyrkantiga smycken med fyra drak- eller fågelhuvudsirater vardera, en djurhuvudformig
spännbuckla, kanten av en lerkruka, bit av mörkblått glas som troligen kommer från ett kärl
och två andra ihopsmälta glasbitar (SHM).

3.3.

Grötlingbo, Roes SHM 8480

Gravfält: Rundkvist (2003:12ff) skriver att gravfältet ligger på en del av Burgsviks
sandstenformation, där ett tunt lager med kalksten ligger ovanpå sandstenen och på lagret med
kalkstenen ligger en blandning av grus och grusig sand. Sandstenen har grävts ut sedan 400talet e.Kr och den långvariga och periodvis intensiva utgrävningen av sten har påverkat
gravarna på Barshalder negativt. Själva gravfältet är 2 km långt och uppdelat i sju sektioner.
Gravfältet har genom tiden utsatts för omfattande gravplundring, men större delen av fynden
har hamnat i museisamlingar.
SHM 8480 påträffades troligen på RAÄ-nummer Grötlingbo 54:1 som består av ca 1000
fornlämningar eller Grötlingbo 45:1 som innehållit 10 borttagna gravar (fmis).
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En försiktig uppskattning
av det totala antalet gravar
på Barshalder är minst
6600 och gissningsvis har
minst 600 gravar anlagts
per århundrande på
gravfältet. En av Gotlands
huvudvägar är lokaliserad
utmed gravfältet och
spridningen av romerska
gravar indikerar att denna
väg anlades redan under
200-talet e.Kr.

Figur 8 Terrängkarta som visar Roes och omkringliggande fornlämningar. Gravfält
markerat med en svart stjärna. Redigerad av författaren. Karta: ©Lantmäteriet 2011.
Medgivande I 2011/0094.

Folkvandringstida och
vendeltida gravar är
koncentrerade på
Barshalders norra halva i
sektion 1, 2, 3 och 5 men
med en koncentration i
sektion 1 och 2 som ligger
nära centrala Grötlingbo
söder om kyrkan, där
återfinns även den
närmaste storskaliga
bosättningen.
Vendeltidens
kulturlandskap visar sig
dock vara problematisk
och återfinns oftast vid
kända vikingatida
områden. Detta kan
indikera att vendeltida och
vikingatida
boplatsmönster liknar
varandra.

Det finns teorier om att en hamn finns vid Burgsviken vid Barshalder, men ingen hamn har
ännu påträffats (Rundkvist 2003:12ff; 60; 110).
Kyrkan: Gravfältets närmaste kyrka, markerad med ett svart kors i figur 8 är belägen i
Grötlingbo. Vanligtvis tenderar kyrkan att vara belägen nära gravfält som haft en central roll i
samhället. Det är sannolikt att en storgård har legat där den närmaste storskaliga bosättningen
påträffades i nära anslutning till Grötlingbo. Men att Barshalder gravfält och dess närområde
haft en viktig central roll i samhället under järnåldern är rimligt med tanke på dess storlek,
12

långa kontinuitet och dess närhet till vattendrag och den eventuella hamnplatsen. Rundkvist
(2012:315) listar Barshalder gravfält som en klassisk fyndplats för vendeltidsforskningen.
Ringsvärd: Två svärdsringar (se figur
9) påträffades i ett grustag på
Barshalder gravfält (se figur 8)
tillsammans med stora kremerade
benfragment från människa med en
totalvikt på 110 gram. Denna grav
bör därför tolkas som en
kremeringsgrav.
Gravkontexten är oklar enligt SHM,
men Montelius och Rundkvist menar
att det rör sig om en och samma grav
(Montelius 1924:22; Rundkvist
2003:110).

Figur 9 Bild på en svärdsring (SHM 8480). Bild: historiska.se

Övriga fynd: I graven påträffades även ett svärd, en sköldbuckla, en del av sköldhandtaget, ett
lerkärl, en liten klump av grönt glas samt hästmundering (SHM). Rundkvist (2003:110f)
skriver att det har rört sig om tre olika set av fynd men att de alla anses tillhöra samma grav.
Han listar även en lansspets och en kniv.

3.4.

Halla

Figur 10 Terrängkarta som visar Halla och Roma och omkringliggande fornlämningar. Gravfält markerat med en svart
stjärna. Redigerad av författaren. Karta: ©Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.
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Gravfält: Broa gravfält (RAÄ-nummer Halla 48:1) har genom tiden blivit utsatt för
gravplundring. Under 1800-talet var det vanligt att man samlade ihop fornsaker som blivit
upplöjda, men själva gravkonstruktionen ägnades liten eller ingen uppmärksamhet då det inte
ansågs lönsamt. De ting som togs tillvara på ansågs värdefulla vid försäljning, vissa fynd
skickades in till SHM för inlösen men en stor mängd såldes till antikvitetshandlare eller
privatsamlare då det ofta ansågs mer lönsamt. En hel del gravar i gravfältets SO del har blivit
förstörda under bygget av Gotlands järnväg på 1870-talet, och en mängd gravar har även
förstörts vid nyodling, nybygge och vägkonstruktion. Fynd har påträffats vid grushämtning då
gravfältet är beläget på grustäkter, vissa gravar har varit synliga ovan jord men majoriteten
har varit flatmarksgravar. Detta har lett till att ett flertal flatmarksgravar ovetandes blivit
bortplöjda och att många av de synliga gravarna utsatts för plundring. Orrling (1970:8ff; 70)
skriver att en vetenskapligt planerad utgrävning för att kartlägga gravfältets begränsningar
aldrig förekommit, och att den första sakkunniga utgrävningen ägde rum år 1875.
Dokumentationen från utgrävningen var sparsam både i beskrivning av föremål och fyndplats.
Gravfältet och dess omkringliggande område anses ha använts och bebotts sedan stenåldern
då en stenyxa påträffats i Broa-området. Det finns lämningar från två odaterade husgrunder ca
200m NO om gravfältet och 20 bildstenar i det närliggande området. Gravfältets kontinuitet
spänner sig över ca 900 år.
Enligt fmis kan gravfältet (RAÄ-nummer Halla 48:1) eventuellt vara större men då gravfältet
är så pass skadat är det svårt att avgöra. Gravfältet skärs av en nedlagd järnvägslinje i söder
och en större landsväg i väster. Gravfältet består av 202 stensättningar. Det närliggande
gravfältet (RAÄ-nummer Halla 46:1) är delvis undersökt och består av 186 fornlämningar,
varav 120 borttagna flatmarksgravar som huvudsakligen är daterade till järnålder (fmis). Då
Halla 48:1 är skadat och anses vara större än det som är synligt idag är det inte omöjligt att
dessa två gravfält en gång varit sammanlänkade. Rundkvist (2012:315) listar Broa gravfält
som en klassisk fyndplats för vendeltidsforskningen.
Kyrkan: Gravfältet ligger som figur 10 söder om kyrkan i Halla (markerad med ett svart kors).
Halla har varit en storgård under järnåldern och vid ett senare skede namngett Hallegårda. Två
gravfält med ett stort antal gravar med lång kontinuitet finns i Högbros närområde vilket
indikerar att platsen brukats under en längre tid och därför kan tolkas som en central plats.

Halla SHM 12291

Figur 11 Bild på en isolerad ring från ett ringsvärd (SHM 12291). Ringen är
brandskadad. Bild: historiska.se
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Ringsvärd: En svärdsring (se
figur 11) och 33 gram ben som
troligen kommer från en häst
påträffades vid anläggande av
en trädgård.
Fyndsammansättningen är rik
men fynden är brandskadade,
därför bör graven tolkas som en
kremeringsgrav.

Övriga fynd: I graven påträffades även hästmundering, sköldhantag med djurhuvudformiga
fragment, bitar av en hjälm med bevarat ögonskydd (se figur 20), 3 oskadade
djurhuvudformade spännen, 8 spjutspetsar, 9 svärd utöver ringsvärdet, 4 sköldbucklor, smälta
bitar av en grön glasbägare, 7 bitar av spelbrickor av ben m.m. (SHM).

Roma SHM 8729
Ringsvärd: Nedre ringformiga delen av en bronsknapp påträffad i en grav bredvid ett svärd
och sköld (Montelius 1924:22). Graven är tidigare rubbad och bild på ringsvärdet saknas.
Även denna grav var belägen på Broa gravfält. SHM nämner ben som fynd men det
framkommer inte huruvida dessa är kremerade eller inte. Orrling (1970:20; SHM) anser att
denna grav är en skelettgrav.
Övriga fynd: I graven påträffades ett tveeggat järnsvärd som ringknappen tillhört, delar av en
sköldbuckla, bit av en pilspets, en spelbricka av ben och bitar av ett ornerat lerkärl (SHM). I
dokumentationen om SHM 8729 hänvisas man till SHM 8731 som beskriver ytterligare ett
fynd, ett stycke vriden järnten (SHM).

3.5.

Lau, Lilla Bjärge SHM 18703:32

Figur 12 Terrängkarta som visar Lau och omkringliggande fornlämningar. Gravfält markerat med en svart
stjärna. Redigerad av författaren. Karta: ©Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.

Gravfält: Den mellersta och SÖ delen av Bjärges gravfält består av grustäkt. Ett flertal
undersökningar utfördes under 1930-talet i samband med dragning av nya elledningar och
uppsättning av tre nya elstolpar. Gravfältet har ett flertal förstörda anläggningar, och de bäst
bevarade anläggningarna är på krönet och nordvästsluttningen av grusåsen (fmis).
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Gustafson (1905:56f) skriver att det ofta har påträffats
skelett liggandes löst i jorden försedda med enstaka
fornsaker som benkammar, spjutspetsar, pärlor och
knivar. Anledningen är troligen att gravarna blivit
förstörda vid grushämtning och upprivna vid plöjning.
Gravfältet som är beläget söder om Lau (RAÄ-nummer
Lau 7:1) består av 137 fornlämningar. Ytterligare tre
gravfält är belägna norr om Lau, RAÄ-nummer Lau 40:1
vars NÖ, SÖ och mittersta partier är förstörda av grustäkt.
RAÄ-nummer Lau 69:1 bestod av ca 80 fornlämningar
och är troligen det gravfältet som ringsvärdet påträffades
på, men gravfältet är idag borttaget.
RAÄ-nummer Lau 99:1 har undersökts och tagits bort, 38
fornlämningar påträffades och är huvudsakligen daterade
till romersk järnålder och folkvandringstid (fmis).
Kyrkan: Figur 12 visar att gravfälten ligger nära kyrkan
(markerad med svart kors) i Lau. Fmis listar fem
närliggande gravfält norr om Lau och två söder om Lau
(fmis). Ett av gravfälten är huvudsakligen daterad till
romersk järnålder och folkvandringstid vilket indikerar ett
kontinuerligt användande av Laus närområde. Det faktum
att ett större antal gravfält ligger både norr och söder om
Figur 13 Bild på ringsvärd (SHM 18703:32).
Lau indikerar att platsen brukats av ett större antal
Bild: Nerman 1969:52.
individer och därmed kan platsen ses som socialt viktig.
Det är rimligt att en storgård varit belägen i Lau eller Bjärges närområde.
Ringsvärd: Detta fynd listas inte hos SHM vid användandet av mis, men är beskrivet som
”tjock bronssring” i järnålderskatalogen och tolkas som tillhörande svärdsfäste. Nerman
skriver att fyndet är ett ringsvärd (se figur 13). Ringsvärdet påträffades i grav nr 32 som
beskrivs som en avlång stensättning innehållandes brända ben, det är oklart om benen tillhört
människa eller djur men graven bör tolkas som en kremering. Svärdsfästet är ornerat med
djurornamentik i stil II (Nerman 1975:22; SHM).
Övriga fynd: I graven påträffades även hästmundering där ett stämpelornerat rembeslag av
brons som liknar fyndet vid Vendel, ca 20 järnfragment av svärd, spjut, fragment av
spelbrickor av ben och 39 fragment av ornerad benkam (SHM).

3.6.

Sanda, Sandegårda SHM 7480

Gravfält: Sandegårda gravfält är uppdelat i två sektioner men är troligtvis ett större
sammanhängande gravfält. RAÄ-nummer Sanda 175:1 består av 64 fornlämningar i flack
grusmark. Gravfältets SÖ del är skadat av dikesgrävning. RAÄ-nummer Sanda 36:1 består av
307 fornlämningar i flack grusmark. Dessa två gravfält är separerade av en väg, och det är
rimligt att dessa två gravfält en gång varit sammanlänkade (fmis).
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Figur 14 Terrängkarta som visar Sanda och omkringliggande fornlämningar. Redigerad av författaren. Karta:
©Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.

Kyrkan: Gravfälten som figur 14 visar ligger i nära anslutning till kyrkan i Sanda (markerad
med ett svart kors). Det är möjligt att Sanda varit en storgård under järnåldern och också
namngett Sandegårda. Fmis visar att det finns en större mängd gravfält i Sandas närområde
där minst 8 kan ha tillhört en eventuell storgård i närområdet, vilket kan indikera att området
varit en viktig plats med lång kontinuitet som brukats av en större mängd individer. Vilket av
dessa gravfält ringknapparna påträffades på framgår inte.
Ringsvärd: Det kan röra sig om två olika ringknappar på
Sandegårda där den första ringknappen är SHM 7480:F-H:9.
Och den andra är SHM 7480:D6. De beskrivs som följande:
”Tjock ring och båge som suttit i anslutning till
svärdsknappen, troligen SHM 7480:C:3”. Fynden
påträffades vid odling. Benmaterialet består av både brända
och obrända ben. Möjliga förklaringar till att båda
förekommer kan vara att det är en blandning av skelett- och
kremeringsgravar eller att de obrända benen är från en dålig
eller ojämn kremering (SHM).

Figur 15 Bild på ring från ringknapp
(SHM 7480). Bild: Nerman1969:54.

Övriga fynd: I graven påträffades även 2 sköldbucklor,
hästmundering, en nyckel, två pincetter, 3 tveeggade svärd,
ett eneggat svärd, bitar av två kammar, 8 spelbrickor av ben,
232 pärlor av varierande material och en bit av ett lerkärl
(SHM).

17

3.7.

Stånga, Kylver SHM 13436

Figur 16 Terrängkarta som visar Kylver, Stånga och omkringliggande fornlämningar. Gravfält markerat med en
svart stjärna, redigerat av författaren. Karta: ©Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.

Gravfält: Kylver gravfält är inte utmarkerat på Lantmäteriets karta (se figur 16, gravfältet
markerat av författaren med en stjärna) men är utmarkerat på fmis (RAÄ-nummer Stånga
2:1). Gravfältet består av 40 fornlämningar i plan sandig mark (fmis).
En runsten, den så kallade kylverstenen påträffades i en av gravarna (SHM 13436). Gravfältet
ligger enligt Hansson vid Kylver gård. Kylverstenen tillhör en hällkista från folkvandringstid
och utsidan är prydd med runinskrift. Kistan som stenen tillhör har tidigare blivit uppgrävd av
plundrare. Det är rimligt att anta att gravplundring förekommit på hela gravfältet. Hällkistan
var fyndtom och runstenen var belägen i kistans NÖ gavel. Runstenen har flyttats runt i kistan
så dess ursprungsläge är svårbedömt (Friesen & Hansson 1908:1f; SHM).
Kyrkan: Gravfältet som figur 16 visar (markerad med en stjärna) är beläget nära Stånga kyrka
(markerat med ett svart kors). Trots att Hansson skriver att Kylver gård ligger i närheten av
gravfältet (Friesen & Hansson
1908:1) så är det är troligt att
storgården varit belägen i Stånga
då dess läge skulle
överensstämma med gravfältet
och kyrkans placering. Enligt
fmis är Kylver gravfält det enda
närliggande gravfältet, som
genom kylverstenen visar en viss
kontinuitet från
Figur 17 Bild på liten ornerad svärdsknapp med tillhörande stor svärdsring
(SHM 13436). Bild: historiska.se
folkvandringstiden (fmis).
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Ringsvärd: Ringsvärdsknappen (se figur 17) påträffades i grav nummer 7. I graven påträffades
kolbitar, brända ben från människa och djur med en total vikt på 413 gram, vilket indikerar att
detta är en kremeringsgrav. Obrända ben påträffades också från djur som tros härstamma från
hund och möjligen häst samt björnklor (SHM). Frågan är huruvida dessa obrända ben är dåligt
kremerade eller avsiktligt deponerade obrända.
Övriga fynd: I graven påträffades ett stort antal beslag i olika storlekar, former och
ornamentik inklusive djurornamentik, delar av sköldhantag och sköldkantbeslag till
sköldbucklor, fragment av bleck, två svärd varav det ena är tveeggad och det andra är kort och
eneggat, tre spjutspetsar, en kniv, en sax, hästmundering, en mängd smälta klumpar av en
grön glasbägare, minst 10 spelbrickor i olika fragmenteringsgrad av ben och bitar av en
ornerad benkam (SHM).

3.8.

Vallstena, Vallstenarum SHM 6295

Figur 18 Terrängkarta som visar Vallstena och omkringliggande fornlämningar. Gravfält markerat med en svart
stjärna. Redigerad av författaren. Karta: ©Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094.

Gravfältet: Fyndplatsen är lokaliserad på Vallstenarums gravfält (RAÄ-nummer Vallstena
87:1). Fmis skriver att gravfältet består av ca 400 fornlämningar och ca 80 gravar. Ytterligare
gravfält som inte är markerade på lantmäteriets karta (se figur 18) är belägna vid Grinds och
Nygårds närområde (RAÄ-nummer Vallstena 74:1 & 70:1). Stensättningarna i gravfältets
östra del är mycket skadade, upplockade och kringkastade (fmis). Nerman (1919:10)
beskriver problematiken med detta gravfält då det under en lång tid härjats av gravplundrare.
Han menar att vapenfyndet (se figur 19) härstammar från en grav som är oblandat, vilket
betyder att fynden i graven inte blivit kringflyttade.
Gustafson skriver att gravfältet är uppdelat i två sektioner, den SÖ delen kallas
Nygårdsrummet efter gården Nygård som ligger i närheten. Och den andra nordliga sektionen
19

som är belägen närmast söder om Vallstena kyrka. På Nygårdsrummet sektion påträffades 70
gravar och i den NV sektionen påträffades 12.
I mitten av gravarna ligger en skadad kvadratisk krets, i denna fyrkant var jorden svartbränd
och blandad med kol. Två av stenarna i norra hörnet är försedda med skålformiga
insänkningar. De stensättningar som är belägna närmast denna anordning är lägre i höjd och
storlek och gravarna blir successivt större så de största är belägna längst bort från anordningen
i SO. Gustafson menar att platsen möjligen kan ha använts i begravningsceremonier.
Det norra gravfältet som är det egentliga Vallstenarum har en större utbredning än det södra
och omfattar en större mängd gravar, en majoritet av dessa har utsatts för gravplundring. Det
södra gravfältet anses vara äldst utifrån påträffade fornsaker och Gustafson tror att gravfältet
möjligen är från för-romerska tiden. Det norra fältet började användas från den romerska
tiden, vilket då kan ses som en övergång i bruket av gravfältssektionerna (Gustafson 1905:ff).
Rundkvist (2012:315) listar Vallstenarum gravfält som en klassisk fyndplats för
vendeltidsforskningen.
Kyrkan: Vallstenarums gravfält ligger som figur 18 visar nära Vallstena kyrka (markerad med
svart kors). Även två mindre gravfält som är markerade på kartan, samt sex gravfält som är
markerade på fmis ligger i nära anslutning till Vallstena. Det ter sig rimligt att en storgård
varit belägen i Vallstena eller dess närområde utifrån kyrkans närvaro samt gravfälten. Det
faktum att ett flertal gravfält i varierande storlek och fyndrikedom är lokaliserade i Vallstena
indikerar att området brukats under en lång tid och av en större mängd individer, således kan
platsen tolkas som socialt viktig.

Figur 19 Bild på ringsvärdsknappen från Vallstenarum (SHM 6295). Bild: historiska.se

Ringsvärd: Enligt SHM påträffades inga människoben vid utgrävningen av ringsvärdet men
rapporten är informationsfattig. Ben från en häst påträffades en fot bort från ringsvärdet.
Fynden påträffades då en större gråsten skulle avlägsnas (SHM). Gustafson (1905:3) skriver
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att ringsvärdet kommer från en grav innehållandes människo- och hästskelett och att fynden
låg djupt mellan stora stenblock.
Då ornamentiken sträcker sig över period 1 och 2 som omfattar en tidsperiod mellan år 550650 går det att fastställa att svärdet har cirkulerats i mer än en generation innan
slutdeponeringen. Arrhenius skriver att två granater i knappens cloisonné-inläggningar brutits
bort för att montera fast den stora ringknappen. Ring och bygel har gjutits i ett stycke och är
av förgyllt brons men ringen på svärdsknappen har blivit sekundärt monterad (Arrhenius
1970:193f; Montelius 1924:26; Nerman 1969:27).
Övriga fynd: Det påträffades även förgyllda hästmunderingar, beslag med fågelornamentik,
delar av en delvis förgylld sköldbuckla med djurhuvuden, beslag till slidan av silver,
spelbrickor av ben och en nötkreaturstand, två järnknivar, en sönderbruten bronskittel, och en
trasig benkam (SHM).

4. Sammanställning och tolkning av analys
Genom att göra en utbredningsanalys och undersöka i vilken mån och utsträckning ringsvärd
och ringsvärdsknappar förekommer på Gotland går det att fastställa att denna fyndkategori är
tämligen ovanlig. Utbredningen visar även att dessa fynd påträffas med en viss geografisk
distans sinsemellan (se figur 4), det skulle möjligtvis kunna finnas ett ringsvärd på Gotlands
norra del som ännu inte påträffats. Ringsvärd anses representera ledarskap, makt och ett högre
socialt skikt. Detta innebär att de lägre rankade individerna på Gotland, i Skandinavien och i
Europa där svärdsringar har påträffats känner igen, accepterar och agerar utifrån svärdsringen
och dess ägares sociala och politiska maktsymbolik.
Tre av gravfälten innehöll två svärdsringar. Anledningen till att två ringsvärd deponerats på
samma gravfält eller i samma grav har inte tolkats tidigare, men det finns en mängd möjliga
tolkningar. I de fall där två svärdsringar påträffats i samma grav kan en möjlig tolkning vara
att individen av någon anledning fått två ringsvärd av sitt överhuvud eller att individen
tidigare ingått i en allians som sedan av någon anledning blivit avslutad och därefter ingått i
en ny allians med en annan överhet. I de fall två svärdsringar påträffats på samma gravfält
men inte i samma grav är det möjligt att två separata krigsledare bott tillräckligt nära för att
bruka samma gravfält, möjligen för att dessa krigsledare varit av lägre rang och därmed
besuttit mindre landområden. En annan möjlig tolkning är att det rör sig om släktskap där två
individer från samma släkt ingått i en allians med en överhet. Om det rör sig om släktskap är
det inte konstigt om dessa brukar samma gravfält, det kan till exempel röra sig om två syskon
som bott i nära anslutning till varandra och det gällande gravfältet. Det ter sig inte troligt att
det rör sig om ett generationsbyte då alla ringsvärd och ringknappar utom Vallstenarum är
från samma tidsperiod, men en förälder och arvtagare kan även de ingått i en allians och
därmed båda blivit tilldelade ringsvärd.
En annan möjlig tolkning kan vara att dessa ringsvärd och ringknappar blir deponerade för att
ta dem ur bruk och därmed begränsa antalet som cirkulerar. En konkurrerande krigsledare kan
även på ett eller annat sätt övertagit ringsvärdet (Fischer, Soulat & Fischer 2013:111f) och
därmed också fått både sitt ringsvärd och konkurrentens ringsvärd med sig i graven. Om
ringknappen deponerats för att tas ur bruk bör de rimligtvis påträffas i en depå och inte i en
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grav. Om alla krigsledare under vendeltiden tilldelats ringsvärd när de svurit sin lojalitet
borde ringsvärd påträffas oftare. Det verkar orimligt att det endast funnits 20 krigsledare i
Sverige under hela vendeltiden, men som Stjerna (1903:115) skriver så hade endast 20
ringsvärd påträffats i Sverige under hans tid. Det är möjligt att fler ringsvärd och ringknappar
är belägna på samma gravfält, men väldigt få eller inga nya utgrävningar har skett på dessa
gravfält.
Eftersom endast ett fåtal ringsvärd och ringknappar påträffats är det möjligt att överhuvudet
som distribuerar ett ringsvärd även återtar det i de fall en allians av någon anledning avbryts
eller tar slut för att möjligtvis bli tilldelade en annan krigsledare. Evision (1967:63) skriver att
det finns svärdsknappar som visar spår från avlägsnandet av en ring. Detta skulle innebära att
de ringsvärd och ringknappar som påträffas i gravkontexter tillhör en krigsledare som
fortfarande var svuren till sitt överhuvud eller fortfarande uppehåller en allians. En
återkallning av ringsvärden skulle vara en alternativ tolkning till varför så få ringsvärd och
ringsvärdsknappar påträffats, och ringsvärden kan måhända varit symboler som lånats ut till
krigsledare snarare än permanenta gåvor eller belöningar. Evision (1967:63) menar att ringen
kan ha avlägsnat i de fall ett svärd ärvts eftersom ringsvärdets nya ägare inte var berättigad att
äga ringen.
Det finns en möjlig rangordning bland dessa krigsledare, ringsvärdet som påträffades i
Vallstenarum (SHM 6295, se figur 19) är stilistiskt och materiellt finare och rikare än de
övriga fynden i denna studie då knappen är förgylld med cloisonné-inlägg, och slidan är av
silver. Det är även det enda ringsvärd som helt säkert har cirkulerat mer än en generation
innan dess slutdeponering. Många av de övriga fynden i Vallstenarum är förgyllda med rik
ornamentik vilket påvisar en viss exklusivitet.
Då ett överhuvud tilldelar krigsledaren ett ringsvärd eller en ringknapp kan de representera
överhuvudets sociala skikt. De ringknappar som kan klassas som enklare i material och
ornamentik som Grötlingbo, Roes (SHM 8480, se figur 9), Sanda, Sandegårda (SHM 7480, se
figur 15), kan även tolkas som att dessa krigsledare svurit sin lojalitet till ett mindre
inflytningsrikt eller ett mindre rikt överhuvud. Endre, Endre backe (SHM 454, se figur 6),
Lau, Lilla Bjärge (SHM 18703, se figur 13), Stånga, Kylver (SHM 13436, se figur 17) och
Vallstena, Vallstenarum (SHM 6295, se figur 19) är alla ornerade och kan möjligtvis tolkas
som svurna till rikare herrar. Ringsvärdet från Vallstenarum är det mest utsmyckade och kan
rimligtvis distribuerats av ett rikt överhuvud av kunglig rang. Skillnaden i utsmyckningen av
ringsvärden representerar olika samhällsklasser bland krigsledare, där de högst rankade blir
tilldelade de mer exklusiva ringsvärden. Vissa av ringsvärden och ringknapparna i materialet
är för brandskadade för att avgöra eventuell ornamentik.
Gravskicket på Gotland under vendeltid tenderar att vara kremeringar (Rundkvist 2012:312)
men skelettbegravningar förekommer. I Vallstenarum, och möjligen Högbro, Roma (SHM
8729) där det inte går att fastställa, är gravskicket en skelettgrav. Detta gör att graven i
Vallstenarum liknar båtgravarna i Uppland och Sutton Hoo både i fyndsammansättning och
gravskick. Gotland verkar inte ha tagit till sig båtgravskulturen som utgörs av obrända
ryttargravar med vapen i en båt eller storhögar (Carlsson 2015:167) och därför ter det sig inte
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konstigt att graven i Vallstenarum saknar båtgravskicket. Det är möjligt att dra paralleller och
tolka Vallstenarum som en grav av samma status som båtgravarna.
Fyndsammansättningen i Vallstenarum och båtgravarna i Uppland är likartade. Ambrosiani
(1983:25f) anser att det är möjligt att de få sköldar som är dekorerade och har djur- fågel- och
drakfigurer som påträffats i Vendel 1, Valsgärde 7, Sutton Hoo och Vallstenarum innehar
någon form av symboliskt värde, något som ter sig rimligt då vendelörnen anses representera
Odin. Djurfigurer anses inneha ett symboliskt värde, som svin och varg, där de två
tillsammans med örnen utgör en treenighet.
Enligt Burenhult (2012:306) betyder glasbägarna och cloissonétekniken på svärdsknapparna,
sadlarna och huggknivarna att kontakten med det frankiska riket legat på en mycket hög
social nivå, men Arrhenius (1985:145; 197) menar att det snarare indikerar en diplomati
mellan frankerna och svearna på en kunglig nivå snarare än handelskontakter. Enligt hennes
analyser hävdar hon att svärdsknappen från Vallstenarum (SHM 6295) importerats från
nordsjöområdet.
En analys av fyndsammansättningen presenteras i tabell 1, där de vanligaste återkommande
fynden listas, vilket även kan jämföras med Nørgård Jørgensens (1999:166) lista av den
typiska gravsammansättningen under vendeltid.

Fyndplats
Endre

Drak- eller
djurhuvudformiga
HästPersonlig Ringsvärd/
Övriga
objekt
Glas Hjälm mundering Keramik utrustning ringknapp Sköld vapen
X

X

X

Grötlingbo
Högbro

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

2

X

X

X

X

1

X

X

1

X

2

X

X

X

Lau
Sanda
Stånga

X

Vallstena

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

1

X

X

Tabell 1. De vanligt återkommande fynden i samtliga gravar. "X" indikerar minst ett fynd inom den givna kategorin.
Numrering i kategori "Ringsvärd/ringknapp" är antal fynd.

Alla gravar utom Lau, Lilla Bjärge (SHM 19703) innehöll fragment av en sköld. Alla gravar
innehöll dock inte den typen av sköld som Ambrosiani menar kan ha en högre symbolisk
funktion men de bör fortfarande ses som symboliskt viktiga i begravningskontexter. Då dessa
sköldar är fragmenterade och därför inte har en uppskattad storlek eller vikt är det oklart om
dessa sköldar brukats som ett defensivt vapen eller om de som Bergqvist (1993:40f) menar
endast haft ett dekorativt syfte.
Det faktum att en sköld påträffats i alla gravar utom en indikerar att det varit en viktig del av
begravningen, Nørgård Jørgensens (1999:166) studie visar även den att en sköld ingår i
standardutrustningen och bör påträffas i en krigares grav.
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Hästmundering i olika fragmenteringsgrader har påträffats i samtliga gravar och i gravarna
vid Högbro, Halla (SHM 12291), Stånga, Kylver (SHM 13436) och Vallstenarum (SHM
6295) har även hästben påträffats vilket indikerar att dessa individer fått en häst med sig i
graven. Graven i Stånga, Kylver innehöll utöver hästben även ben som troligen tillhör en
hund och björnklor som troligen kommer från en björnfäll. Att begravas med hund var under
vendeltiden inte ovanligt, speciellt i kombination med häst, då majoriteten av båtgravarna i
Vendel och Valsgärde innehåller häst- och hundben (SHM 9785). Trots att det inte var
ovanligt att begravas med en häst är det långt ifrån alla som gravar som erhållit häst.
Djurben var inte prioriterade under utgrävningarna och som resultat har endast en liten mängd
ben som bäst tillvaratagits och då utan vidare undersökning. Detta gör att det inte är möjligt
att fastställa huruvida hela hästar har offrats eller vissa utvalda delar, det går inte heller att
avgöra om hästarna har blivit flådda, styckade och förtärda innan deponeringen. Om
hästköttet konsumerats är det vanligtvis de köttrika delarna som deponeras i graven och benen
visar slaktspår i form av skärmärken och slagmärken (Nilsson 2009:93f). Att begravas med en
häst eller hästmundering indikerar att den gravlagde individen varit av högre status och att
graven kan tolkas som en ryttargrav.
Samtliga gravar innehöll personlig utrustning av varierande slag. Spelpjäser, knivar, kammar
och smycken har inkluderats i denna kategori då de är vanligt förekommande. Spelpjäserna
och kammarna är huvudsakligen gjorda av ben, graven i Vallstenarum (SHM 6295) innehöll
även en spelpjäs gjord av en nötkreaturtand. Sanda, Sandegårda (SHM 7480) innehöll en stor
mängd pärlor, 232 stycken för att vara exakt, de har varierande material som glasfluss och
lera.
Fyra av gravarna innehöll drak- eller djurhuvudformiga objekt, ett i form av ett beslag två i
form av smycken och som tidigare nämnts ett som troligen tillhör skölden i Vallstenarum.
Glas påträffades i fem gravar, Endre, Endregårda (SHM 3775) innehöll mörkblått glas, de
andra tre gravarna innehöll fragment av grönt glas. Dessa glasbitar är troligen från glasbägare.

Figur 20 Ögonbrynsskydd från hjälm i Högbro, Halla (SHM 12291). Bild:
historiska.se

Figur 21 Hjässband till hjälm från Endre, Endregårda (SHM 3775). Bild:
historiska.se
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Två av gravarna innehöll fragment av
en hjälm. Hjälmen som påträffades i
Högbro, Halla (SHM 12291, se figur
20) har ett bevarat ögonskydd som ser
ut som ögonbryn. SHM skriver att
fragmentet har djurhuvuden i ändarna
och ornamentiken och utformningen
liknar de prakthjälmar som påträffats
i Upplands båtgravar och i Sutton
Hoo. Fragmentet som påträffades i
Endre, Endregårda (SHM 3775, se
figur 21) är delen av ett hjässband
med spår av strierade linjer och nitar
(SHM). Nørgård Jørgensen

(1999:166) menar att det kunde förekomma hjälmar i krigargravar.
Fynd i kremeringsgravar är ofta svårt skadade och ibland omöjliga att avgöra vad de en gång
föreställt, det är därför möjligt att en hjälm förekommit i flera gravar men att de på grund av
sin fragmenteringsgrad kategoriserats som ett av de ofta många påträffade järnfragmenten.
Keramik påträffades i fyra gravar i form av lerkrus och lerkärl varav lerkärlet som påträffades
i graven i Högbro, Roma (SHM 8729) är ornerat.
Övriga vapen påträffades i majoriteten av gravar med undantag för Grötlingbo, Roes (SHM
8480) och Endre, Endre backe (SHM 484). Denna kategori inkluderar svärd som inte är
ringsvärd, lans, spjut och pilspetsar. Pilspetsar och svärd är de vanligast förekommande. I
Högbro, Halla (SHM 12291) påträffades 8 pilspetsar och 9 svärd och i Endre, Endregårda
(SHM 3775) påträffades 10 pilar.
Enligt Bergqvist (1993:39) är det rimligt att minst två svärd påträffas i en krigargrav då ett
praktsvärd inte haft en krigisk funktion och vanliga gravar tenderar att innehålla eneggade
saxsvärd. Sanda, Sandegårda (SHM 7480) innehöll ett eneggat svärd, men även tre tvåeggade
svärd och två ringknappar. Detta kan innebära att individen aktivt deltagit i strid och därför
haft ett svärd som är avsett för krig. Majoriteten av svärden är för brandskadade och
fragmenterade för att utföra en vidare analys, vidare framgår det inte i dokumenteringen
(SHM) huruvida svärden som påträffats är eneggade eller tveeggade.
Ringsvärden och ringknapparna har i stort sett alla påträffats på Gotlands större gravfält och
Burenhult skriver att gravfältens utbredning har kunnat användas för att spegla
järnåldersbygdernas fördelning i vårt land mellan 500 f.Kr och 1100 e.Kr. Vidare menar han
att det är under 500-talet som det första steget mot en riksbildning i Sverige äger rum
(Burenhult 2012:298ff). En centralisering runt dessa större gravfält och deras närområden kan
leda till att en ledare är nödvändig för att bygderna skulle fungera. Centraliseringen kan ha
varit Gotlands första steg mot något som liknade en riksbildning.
De undersökta gravfälten
innehåller en stor mängd
fornlämningar (se tabell 2),
detta trots den stora mängd
gravplundring och förödelse
som grustäkter åstadkommit
under en längre tid innan
fornlämningar skyddades av
KML (KLM 1988:950.
Kulturmiljölagen). Långt ifrån
Tabell 2. Antal fornlämningar funna på gravfälten som hanteras i denna studie. alla registrerade fornlämningar
Parenteser med adderade fynd syftar på antalet fornlämningar om ett
har undersökts och de flesta
närliggande gravfält länkas samman till ett sammanslaget stort gravfält.
gravar som inte redan blivit
störda genom plundring, exploatering eller tidigare utgrävningar är ännu inte undersökta.
Därför bör det uträknade antalet fornlämningar granskas kritiskt då ett större mörkertal
existerar. Antalet flatmarksgravar kan vara underskattade då de inte är synliga utan ofta

Gravfält
Endre backe gravfält
Barshalder gravfält
Broa gravfält
Bjärges gravfält
Sandegårda gravfält
Kylver gravfält
Vallstenarum gravfält

Antal fornlämningar
116 (+37)
6600
202 (+186)
137
64 (+307)
40
400
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påträffas vid redan pågående utgrävningar eller markarbeten av olika slag. Ett flertal av dessa
gravfält har angränsande gravfält som eventuellt kan ha utgjort ett större sammanhängande
gravfält, som Endre backe som kan innehålla 153 fornlämningar, Broa som kan innehålla 388
fornlämningar och Sandegårda som kan innehålla 371 fornlämningar (se tabell 2).
Det är möjligt att dessa platser agerat som en central plats långt innan vendeltiden då de
uppenbarligen kontinuerligt brukats.
Vallstenarums gravfält har en stenformation som indikerar att platsen möjligen har använts
vid begravningsceremonier (Gustafson 1905:ff), och den påträffade skölden med
fågelornamentik som anses symboliskt viktig i kombination med den rikt utsmyckade
ringknappen som monterats fast vid ett senare skede och de övriga rika gravgåvorna gör detta
gravfält unikt på Gotland.
Kylver gravfält (RAÄ-nummer Stånga 2:1) och dess närområde skiljer sig till synes från de
andra fyndplatserna då relativt få fornlämningar påträffats (se tabell 2), dessutom är detta
gravfält det enda i närområdet. Kylverstenen som daterats till folkvandringstid visar att
gravfältet anlagts och brukats innan ringknappens (SHM 13436) slutdeposition under
vendeltiden. Det kan vara så att delar av gravfältet försvunnit då gravplundring, sandtäkt,
lantbruk, väg- och nybyggnad förekommit. Kylver gravfält kan även vara anlagt och börjat
brukas först under folkvandringstid men det innebär inte nödvändigtvis att platsen inte kunnat
agera som en central plats under folkvandringstid och vendeltid, och det faktum att gravfältet
anlagts kan indikera att platsen centraliserats och därför var i behov av ett gravfält. Burenhult
(2012:187) skriver att det pågick en kraftig expansion fram till 500-talet e.Kr. Gravfältet i
Kylver kan indikera att platsen började brukas först i slutet av denna expansion.
Barshalder gravfält visar att den närmaste folkvandringstida bosättningen är belägen i centrala
Grötlingbo, söder om kyrkan, då gravfältet visar att begravningar från folkvandringstiden och
framåt koncentrerades i norra halvan av gravfältet som var närmast centrala Grötlingbo.
Vendeltida boplatser påträffas nästan enbart vid utgrävningar av vikingatida boplatser
(Rundkvist 2003:16). Detta kan betyda att dessa områden kan ha brukats periodvis innan
folkvandringstiden men att det är först då som det blev en permanent boplats.
Dessa gravfält kan ha utgjort ett centrum för kringliggande gårdar som kontrollerats av en
krigsledare eller en bondearistokrati. Något som kan tala emot att det rör sig om en
bondearistokrati är att fler ringsvärdsfynd borde påträffats. Även när en aristokrati är
begränsad, innefattas mer än en individ och därmed mer än genomsnittet av ett ringsvärd per
gravfält. Att ett flertal gårdar varit belägna inom samma område är rimligt med tanke på
mängden gravar på gravfälten, men det är även rimligt att dessa gårdar, precis som individer i
samhället, tillhört olika samhällsskikt. Det kan röra sig om en storgård med underlydande
gårdar, eller som Bergqvist (1993:41) föreslår så kan dessa individer varit uppsuttna med en
övervakande roll i närområdet. Med by menas inte en by i dagens mått utan snarare en mindre
samling gårdar som är belägna inom en viss geografisk utbredning.
Fyndens relation till kyrkan indikerar att en eller flera storgårdar funnits i närområdet. Andrén
(2011:232) argumenterar för att de första träkyrkorna med största sannolikhet uppfördes på
initiativ av stora gårdar och uppförd på den stora gårdens mark, eller möjligtvis genom
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förhandling mellan flera gårdar. I de fall flera gårdar varit inblandade i uppförandet av en
kyrka bör initiativet ha kommit från gården vars mark kyrkan uppfördes på. Om ett område,
som möjligen Stånga, Kylver, är nyanlagt och antingen saknar en storgård, eller ännu inte
uppnått storgårdsstatus i samhället är det kanske nödvändigt att förhandla med andra gårdar.
Vinnaren av förhandlingen, den individen och gården som lyckades förhandla till sig kyrkan
på sin mark kanske stärkte sin maktposition i närområdet.
Vidare anser Andrén (2011:235) att hushållen vid gårdarna sedan gav namn åt socknarna.
Endre, Endregårda; Halla, Hallegårda och Sanda, Sandegårda kan vara gårdar som namngivits
efter socken.
De första 100 kyrkorna uppfördes vid 100 storgårdar och att dessa gårdar måste ha kunnat
dominera den närmaste omgivningen (Andrén 2011:234). Fynden har påträffats i närheten av
kyrkor vilket styrker teorin om att dessa platser utgjort ett maktcentrum. Den plats som
rimligtvis kan ha utgjort ett extra starkt centra är Grötlingbo (se figur 8) med dess stora
gravfält som innehåller minst 6600 gravar (se tabell 2) och perfekta läge för en möjlig hamn
och därmed förutsättningarna att agera som ett centrum. Kyrkan är dock belägen längre bort
än vid de andra fyndplatserna. Grötlingbo är inte gårdsnamnet vilket skiljer denna plats ännu
mer från de övriga.
Men om de 100 kyrkorna kopplas till 100 storgårdar som drivs av krigsledare, och tolkningen
är att alla krigsledare äger ett ringsvärd, så borde det även finnas 100 ringsvärd på Gotland.
Möjligtvis ligger det fler ringsvärd på de redan delvis undersökta gravfälten då en storgård
kan ha haft ett flertal mindre storgårdar under sig i samma närområde som brukat samma
gravfält. Men detta påvisar ett urval som gjorts av överheten där endast ett fåtal utvalda
individer erhållit ett ringsvärd.
Sammantaget så visar denna studie att ringsvärd kan associeras med en maktkultur utifrån
ringsvärdens sparsamma geografiska utbredning, rika fyndsammansättning och betydelsefulla
närområde. Ringsvärden är kopplade till platser som brukats innan vendeltiden och som
brukas än idag. Ringsvärd är en raritet givna till utvalda få som inte var avsedda att brukas i
strider eller krig utan användas som symboler, där länkandet av två ringar representerar två
personer som ingår i en allians (Evision 1967:63).

5. Sammanfattning
Syftet med studien är att förstå ringsvärdens roll i det gotländska samhället genom att
analysera och tolka ringsvärdens geografiska utbredning och gravkontexter.
Callmer (1997:15) anser att makt bildade öar i ett hav av ickemakt. Den geografiska
utbredningen (se figur 4) av ringsvärdens fyndplatser visar att de varit jämnt utspridda på
Gotland med en viss distans sinsemellan. Det skulle möjligtvis kunna finnas ett ringsvärd i
norra delen av Gotland som ännu inte påträffats.
Som Hodder & Hutson (2003:6ff) menar är materiell kultur skapad av någon med syftet att
göra något. Studien visar att ringsvärden med största sannolikhet skapats med syftet att
upprätthålla en maktkultur och är inte ämnade för strid. Denna fyndkategori är ovanlig och de
gravfält som de påträffats i är några av Gotlands största och ofta med lång kontinuitet.
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Majoriteten av gravarna har varit kremeringar, med undantag för Vallstenarum vars grav
innehöll ett skelett och möjligen Broa där det inte går att fastställa huruvida det rör sig om en
skelett- eller kremeringsgrav. Fyndsammansättningen har visat sig vara rik i samtliga gravar
och fyndkombinationen liknar på många sätt de rika gravarna i Vendel, Valsgärde och Sutton
Hoo.
Ringsvärd anses representera ledarskap och makt, och som ett bevis på en allians med en
överhet, alla krigare och aristokrater fick inte ett ringsvärd utan endast ett fåtal utvalda.
Krigsledare beviljas ett ringsvärd av sitt överhuvud, vilket kan påvisa överhuvudets och
krigsledarens rang. Ringsvärdet från Vallstenarum skiljer sig från de övriga då det är förgyllt
med cloisonné-inlägg vilket indikerar att det varit en dyrbar gåva. I de ovanliga fall som två
ringsvärd påträffats i samma grav kan individen ingått i en allians som avslutats för att
därefter ingå i en ny allians med en annan överhet. Om det istället påträffas på samma gravfält
kan det röra sig om släktskap. Konkurrerande krigsledare kan ha övertagit ett ringsvärd och
möjligtvis fått både sitt eget och det övertagna ringsvärdet med sig i graven (Fischer, Soulat &
Fischer 2013:111f). Bergqvist (1993:41) tror att det rör sig om en bondearistokrati med
övervakande roll.
Ringsvärden och ringknapparna påträffades på några av Gotlands största gravfält och det går
att fastställa att platserna brukats till och från och i större eller mindre grad genom tiden då
gravfälten innehåller en stor mängd fornlämningar. Detta betyder inte att platserna agerat som
permanenta boplatser. Samtliga gravfält är anlagda innan vendeltidens början, Burenhult
(2012:187) skriver om en expansion som pågick fram till 500-talet, alltså vendeltiden. Dessa
platser kan tillhöra den expansionen varav Kylver anlades sist. Mängden gravar på gravfälten
indikerar att ett flertal gårdar varit belägna i närområdet och områdets ledare och markägare
hade med största sannolikhet sin storgård i nära anslutning till gravfältet och kyrkan. Detta
kan vara anledningen till att det oftast endast påträffas ett ringsvärd på gravfältet.
De vendeltida boplatser tenderar att påträffas vid utgrävningar av vikingatida boplatser så det
är möjligt att det rör sig om samma grupp av människor som fortsatt bruka platsen och
Andrén (2011:232ff) kopplar storgårdarna till uppförandet av de första träkyrkorna. Ibland
genom förhandling med andra gårdar, men initiativet bör ha kommit från storgården. Han
menar att dessa storgårdar måste ha kunnat dominera den närmaste omgivningen. Flera av
dessa storgårdar kan ha namngivit socknarna.
Samtliga områden i denna undersökning uppvisar liknande eller samma mönster i
gravkontexter och geografiska närområden vilket indikerar att ringsvärden och
ringsvärdsknapparna inte deponerats slumpartat. Dessa områden verkar ha varit centrala för
individerna som brukat marken i närområdet och gravfältet.
Barshalder gravfält skiljer sig lite från de övriga fyndplatserna då gravfältet är beläget längre
ifrån kyrkan och troligtvis har en ännu ej påträffad hamn i dess närområde. En mer
djupgående studie av studie av Barshalder och dess närområde skulle behövas för att förstå
platsens fulla roll i det vendeltida samhället.
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