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Abstract 

The exclusive bronze and gold objects found in the Iron Age ship and rider burials of Vendel, 

Valsgärde and Sutton Hoo are well known. Less known, however, is the grave field of 

Vallstenarum on Gotland, where some similar finds have been made. Vallstenarum is located 

in a highly interesting landscape with former bays and lagoons, Bronze Age monuments, hill 

forts and a long continuity of human activity. While many of the impressive Bronze Age 

graves and monuments are widely visible in the landscape, Iron Age burials are more 

descrete. Therefore, this paper aims to shed light on the people in the Iron Age Vallstena 

community, their social organisation and their communication with the rest of the world. This 

will be achieved by analysing grave objects in relation to status and hierarchy, but also in 

relation to the surrounding landscape and in chronology with nearby archaeological sites. By 

comparing where similar finds have been made, the paper also discusses the location of 

Vendel Period central areas and Iron Age trade and communication. The results show a highly 

symbolic landscape, where the domestic area was separated from the grave fields. The find 

material also implies that the Vallstena area was involved in a vast communication network 

during the Vendel Period and possibly functioned as a trade hub through its strategic location 

next to the Gothem river. The grave activity in the central area of the parish seems to peak 

during the Vendel period, and the peripheral areas of the parish starts to get more intensively 

populated in the Viking Age. 
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1. Inledning 

Den idag till synes stillsamma en- och tallskogen på gravfältet Vallstenarum döljer en lång 

och omvälvande historia. Stenåldersfynd visar att människor utnyttjade området, som då låg 

intill en havsvik, redan för cirka 8000 år sedan, troligtvis till jakt och fiske. Under bronsåldern 

restes ett antal gravhögar och någon enstaka skeppssättning på Vallstenarum, men den 

huvudsakliga bronsåldersaktiviteten verkar ha ägt rum i socknens östra del. Under järnåldern 

verkar Vallstenarums roll som kult- och begravningsplats ha tagit fart på allvar. Framför allt 

under vendeltiden ökade antalet gravläggningar och några av tidens mest spektakulära 

gravgåvor lades då ned, varav några kan skymtas på bilden på uppsatsens framsida. Av dessa 

kan bland annat kan en svärdsknapp i guld, brons och inlagda granater nämnas, den enda av 

sitt slag på Gotland. Trots att föremålen tillhör bland de främsta fynden från svensk vendeltid 

(år 550–800) har de fått förhållandevis liten uppmärksamhet i jämförelse med de rika 

ryttargravarna i Vendel, Valsgärde och Sutton Hoo. Att platsen var betydelsefull under 

vendeltiden visar även den bildsten som restes vid en dåvarande väg på gravfältet. När 

kristendomen gjorde sitt intåg kring 900-1000-talet valde man att bygga socknens kyrka 

precis intill den gamla kultplatsen vid Vallstenarum. Någon gång föll bildstenen ned med 

ristningssidan nedåt, och platsens forntida betydelse började glömmas bort. Under senare tider 

har gravfältet använts både som åkermark, grustag, bostad för rackaren, marknadsplats och till 

och med för tivoliverksamhet. Under tidens gång har gravfältet också utsatts för en 

omfattande gravplundring. 

 Föreliggande uppsats är en del av forskningsprojektet I Tjelvars fotspår - Rekonstruktion 

av det forntida landskapet vid Lina myr på Gotland under 8000 år, under ledning av Helene 

Martinsson-Wallin (http://www.arkeologi.uu.se/Forskning/Projekt/i-tjelvars-fotspar/). I 

Tjelvars fotspår är ett multidisciplinärt forskningsprojekt med målsättningen att undersöka 

förändringsprocesser i kultur- och naturlandskapet under 8000–9000 år på Gotland med fokus 

på socknarna runt Lina myr; Vallstena, Gothem och Hörsne. Ett av projektets målsättningar är 

också att tillsammans med hembygdsföreningar, regionen och privata aktörer utarbeta en 

interaktiv förmedling av forskningsresultaten till allmänheten med bland annat 

upplevelsebaserade besöksmål i området. Denna uppsats roll i projektet är att undersöka 

människorna bakom gravarna och kultur- och naturlandskapets utveckling under järnåldern i 

Vallstena socken. Gotland är ett intressant område att studera järnålderns sociala struktur då 

den gravkontext där rika fynd återfinns skiljer sig avsevärt från den i Centralsverige. Just 

Vallstena utgör lite av ett särskilt mysterium. Hur hamnade den unika svärdsknappen just på 

Vallstenarum? Vem deponerade den i graven, och varför? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en djupare förståelse över den mänskliga aktiviteten i 

Vallstena under järnåldern. Syftet är också att utifrån materialet föra en diskussion kring 

centralplatser, handel och kommunikation på det vendeltida Gotland. 
 

För att uppfylla detta syfte ställs följande frågeställningar: 

 



- Var och när begravdes människorna i Vallstena socken under järnåldern?  

- Var bodde de? 

- Skiljer sig det mindre gravfältet vid Bjärges åt jämfört med det stora gravfältet på 

Vallstenarum i förhållande till gravskick och gravgåvor?  

- Vilken social struktur kan skönjas i materialet?  

- Vilken typ av kontakt och kommunikation med omvärlden hade de? 

- Hur unika är de exklusiva fynden från Vallstenarum i förhållande till övriga Gotland? 

1.2 Metod och källmaterial 

 

Gravföremål från gravfälten Vallstenarum och Bjärges har analyserats utifrån typ, datering 

och material. Källmaterialet består av Statens Historiska Muséers (SHM) fynddatabas samt 

utgrävningsrapporter (framför allt Wickman-Nydolf 1999). Ett parföremålstyper och 

gravkontexter lyfts också ut och presenteras särskilt. I övrigt har Riksantikvariets topografiska 

arkiv (ATA) och Gotlands Fornsals arkiv också använts för att erhålla uppgifter om 

utgrävnings- och fyndomständigheter.  

Dessutom har utbredningen av områdets fornlämningar analyserats rumsligt. Till detta har 

framför allt fornminnesregistret (FMIS) använts. Även skattläggningskartor och geologiska 

kartor från Lantmäteriet har använts för att analysera landskapsförändringar över tid och för att 

lokalisera möjliga husgrunder som idag är okända. För att analysera och presentera den 

rumsliga informationen har GIS - Geographic Informations System, använts. I mindre grad har 

även lidarbilder, strandförskjutningsmodeller och ortofoton använts för att skapa en helhetsbild 

av området. Dessa olika typer av geodata har hämtats från Sveriges Lantbruksuniversitets 

(SLU) nedladdningstjänst för geodata, GET. 

1.3 Källkritik 

Till att börja med finns det vissa källkritiska problem med fornminnesregistret (FMIS). Dels 

har fornminnesinventeringarna gjorts i olika omgångar, dels av olika personer med olika mått 

av erfarenhet och specialområden och dessutom under mer eller mindre tidspress.  

När det gäller SHM:s fynddatabas bör de dateringar som där finns angivna användas med ett 

visst mått av tillförsikt. Dateringarna är ofta generaliserande och vissa fall till och med 

felaktiga, eftersom de sannolikt har angivits utan särskilt omfattande efterforskningar. 

Dateringarna i SHM används ändå i denna uppsats till stor del eftersom en helhetsbild av 

fyndmaterialet är det primära målet. En annan felkälla i SHM:s databas är att föremål är 

inlagda under olika stavningsvarianter. En sökning på ’ryggknappspänne’ ger till exempel helt 

andra resultat än en sökning på ’ryggknappsspänne’. I bearbetningen av materialet har därför 

flera olika sökningsvarianter gjorts, men det är ändå möjligt att enstaka föremål hamnat utanför 

sökningsradarn.  

 Slutligen är det viktigt att vid studier av ett vissa föremålstyper ha i åtanke att vissa platser 

är mer utgrävda än andra och kommer således visa upp en större mängd fynd än ett mindre 

undersökt område.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är rumsligt begränsad till Vallstena socken på östra Gotland och området norr om 



5 

Lina myr och med gravfältet Vallstenarum och gravfältet Bjärges som centralt fokus. 

Avgränsningen har gjorts eftersom att av projektets tre berörda socknar uppvisar Vallstena ett 

särskilt intressant järnålderslandskap samt ett stortt järnåldersgravfält där intressanta fynd 

gjorts – Vallstenarum. Utöver Vallstenarum beskrivs och analyseras även andra 

fornlämningar och gravfält i närområdet.  

Tidsmässigt behandlar uppsatsen fornlämningsmaterial från hela järnåldern, men den 

avslutande diskussionen är framför allt centrerad till yngre järnålder och vendeltid. I 

diskussionen diskuteras också materialet ur ett bredare sammanhang, som kronologiskt berör 

både bronsålder och medeltid och ur rumslig synvinkel tar upp både ett gotländskt, ett 

skandinaviskt och ett europeiskt perspektiv. 

1.5 Förkortningar 

 

I vissa delar av uppsatsen, till exempel i tabeller, används följande förkortningar: 

 

Ä. jäå = äldre järnålder (500 f.Kr. - 400 e.Kr.) 

R. jäå = romersk järnålder (0 - 400 e.Kr.) 

Fvt = folkvandringstid (400 - 550 e.Kr.) 

Ven = vendeltid (550 - 800 e.Kr.) 

Vik = vikingatid (800 - 1050 e.Kr) 

Y. jäå = yngre järnålder (400 - 1050 e.Kr) 

Odat. = odaterad 

 

SHM = Statens Historiska Muséer 

FMIS = Fornminnesregistret 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats strävar efter att analysera mänsklig aktivitet på en viss plats under en lång tid. 

För att tolka människans användning och uppdelning av landskapet används ett holistiskt 

synsätt där både praktiska, så kallade eko-funktionalistiska, och symboliska, sociala och 

rituella faktorer tas i beaktande. När det gäller varuutbyte och handel bör man på ett liknande 

sätt inte skapa en dikotomi mellan sociala faktorer och ekonomiska faktorer. Ett formalistiskt 

synsätt ser på ekonomi som en oberoende och självständig del av samhället (Jakobsson 1992: 

15). Jakobsson (1992: 17) menar istället att ekonomi bör uppfattas som ett sätt för människor 

att tillfredsställa både fysiska och sociala behov. 

Uppsatsen utgår till stor del från ett hermeneutiskt synsätt. Absolut sanning efterfrågas 

inte, utan källmaterialet grupperas, jämförs och tolkas för att uppnå så hög förståelse som 

möjligt. I samband med detta är det viktigt att understryka att arkeologisk tolkning aldrig kan 

bedrivas helt objektivt. Som arkeolog påverkas vi både av våra egna personliga erfarenheter, 

och de referensramar som existerar i dagens samhälle. Vid diskussion av forntida handel och 

kommunikation finns det exempelvis en risk att vi uppfattar handel under förhistorisk tid som 

en primitiv form av vår moderna marknadsekonomi idag (Jakobsson (1992: 17). 

Uppsatsen använder sig också av ett posthumanistiskt synsätt på ting. Där ingår Bjørnar 

Olsens symmetriska arkeologi, där han förespråkar mer realism inom arkeologi och i studier 

av materiell kultur. Detta står i motsats till de idealistiska tankar som med inspiration från 

Immanuel Kant länge påverkat arkeologisk teori och som menat att landskap och ting bara är 

meningsfulla om de är aktiva i mänskligt medvetande (Olsen 2012: 213). Olsen (2012: 211) 



menar att verkligheten är komplex och självständig och att svaren inte bara kan sökas i det 

mänskliga medvetandet. Med den symmetriska arkeologin vill Olsen också undersöka tingens 

relation till andra ting. Hodder (2016) är inne på samma spår med sitt synsätt som han kallar 

”entanglement” och menar att vi har stirrat oss blinda på människans relationer med ting. En 

keramikkruka är till exempel visserligen beroende av en viss mänsklig kunskap och ett 

mänskligt behov, men den är också beroende av den typ av lera som finns på på platsen. 

Leran är i sin tur beroende på bland annat berggrund, väder och vind och fauna (Hodder 2016: 

3). Den symmetriska arkeologin är i sin tur inspirerad av Latours teorier om aktörer och 

nätverk (ANT) från antropologin. ANT handlar, enligt Fahlander (2014: 235), om att 

dekonstruera dikotomin mellan natur och kultur och att fokusera på de relationer som uppstår 

mellan människor och den materiella världen. Man vill presentera det icke-antropocentriska 

perspektivet, som anses ha hamnat i skymundan. En annan influens till posthumanismen är 

Heideggers teorier om fenomenologi som uppkom under första hälften av 1900-talet, där ett 

av hans mål var att frångå tanken att ting är separerade från människan (Hodder 2012: 28). 

Traditionellt i arkeologins historia har man främst fokuserat på tings funktion, datering och 

stil (Gosden & Marshall 2010: 169). Ting har setts som något som människor konstruerar, 

använder och sedan kasserar. Med posthumanismen vill man lyfta fram tingen som något som 

inte bara är passiva mänskliga verktyg utan något som ofta i sig själv har rollen som aktörer i 

relationer och händelser. Ting formar alltså oss människor lika mycket som vi formar tingen. 

Man kan säga att tingen har en sorts agens, eller ”agency”. Agens behöver inte nödvändigtvis 

kopplas ihop med avsiktlighet utan ordet används i det här sammanhanget som något som kan 

orsaka relationella effekter. Latour har till exempel påpekat att alla mänskliga handlingar 

knappast heller grundar sig i tanke och plan, utan att vi snarare ofta handlar impulsivt eller på 

rutin (Fahlander 2014: 236). Både ting och människor ingår alltså relationer med sin 

omgivning och påverkar denna på oväntade och planerade sätt. Med bakgrund av detta är det 

intressant att diskutera hur människorna i Vallstena under järnåldern interagerade med ting 

och med landskapet i stort, hur dessa relationer förändrades och vilka efterverkningar det fick. 

Vilka faktorer påverkade till exempel gravläggnings form och ritual? Skulle gravgåvorna 

trygga den dödes färd till livet efter detta eller var det ett sätt för den avlidnes familj att 

legitimera sin sociala eller ekonomiska position och i så fall gentemot vilka? Den angränsande 

bygden eller även besökande handelsmän?  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Vallstena socken ligger på mellersta sidan av östra Gotland och omsluter cirka 27,5 

kvadratkilometer (se Fig. 1). Socknen ligger på ungefär 20 meters höjd över havet och 8 

kilometer från dagens kustlinje. I den den västra delen består socknen av bördig 

jordbruksbygd och i den östra delen av skogsområden. I Vallstenas sydvästra del ligger 

Källunge myr, och i dess vid dess södra del Lina myr. Båda myrarna är idag utdikade och 

används till åkermark, men under bronsåldern var Lina myr en havsvik (SGU).  

Den mänskliga aktiviteten i området har lång kontinuitet. Gotlands högsta 

koncentrationen av skeppssättningar finns bland annat här (Wehlin 2010: 9). Bland 

skeppssättningarna i närområdet kan Tjelvars Grav (RAÄ Boge 28:1) nämnas, vilken enligt 

Gutasagan är den mytomspunne ”grundaren” av Gotland, Tjelvars, vilorum. Vid Uppgarde på 

Nygårdsrum har även spår efter Gotlands största skeppssättning hittats, som beräknas ha varit 

cirka 46 meter lång  (Englund & Wickman-Nydolf 1978). I den närliggande socknen Gothem 

finns också bronsåldersröset Majsterrojr och fornvallen Gothemshammar. Fornvallen 

Gothemshammar ligger vid Gothemsåns utlopp och härstammar från bronsåldern och tolkas 

som en avgränsad mötesplats vid det betydelsefulla vattendraget (Wallin et al. 2011: 43f).  

Den nuvarande sockenkyrkan i Vallstena började byggas i början av 1200-talet. I slutet av 

1200-talet påbörjades en stor ombyggning av kyrkan, men likt många andra medeltida 

kyrkobyggen på den gotländska landsbygden tog resurserna slut och den planerade 

ombyggnaden slutfördes aldrig (Ohlsson 1965: 12ff).



 
Figur 1. Gotlands socknar med undersökningsområdet Vallstena socken markerad med rött och omgivande 

socknar namngivna. GIS av författaren. 

2.1 Platsnamnsdiskussion 

Vallstena benämndes Walgusten/Walguestein på 1300-talet (Olsson 1994: 60f) och enligt 

Hilfeling (1995: 114) benämndes gravfältet Vallstenarum som Valdsteinerum av allmänheten 

1801. Valg betyder ’smal, sid dalgång, stundom med vatten, rännil; foderbeväxt sankmark’. 

Med Lina myr och Gothemsån som utmärkande företeelser i socknen förefaller sig detta namn 

naturligt. Vad ändelsen -sten kommer ifrån är inte lika uppenbart. En möjlighet är att det 

kommer från någon av de stora bronsålderslämningarna som finns i området, menar Olsson 

(1994: 60f). En stenkonstruktion med skålgropar på gravfältetsom har tolkats (Gustafson 

1905) som en plats för begravningsceremonier (se Kap. 3.1), skulle kunna vara en annan 

möjlighet. Vad ändelsen -rum beträffar är det lockande att relatera till betydelsen ’vilorum’ 
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med tanke på gravfältet på platsen, men ändelsen -rum kommer snarare från betydelsen 

’öppen plats’. Rum-namnen härrör möjligtvis från gemensamt utnyttjade utmarker, som på 

sina håll varit i bruk sedan tiden för Kristi födelse (Pamp 1988: 47). Enligt den lokala mytenn 

kommer namnet Vallstena istället från ordet valplats, som betyder ’stridsplats’. Enligt myten 

förlorade de gotlänningar som enligt Gutasagan utvalts att emigrerna från ön, ett slag på 

platsen. De vapengravar som uppkommit på området tolkades därför som de fallna krigarna 

(Hilfeling 1995: 114, Ekdahl 1824). Men ’val’ kan också ha innebörden ’fallna krigare’ (Store 

Norske Leksikon), jämför med Valhall, valkyria och Valsgärde. Det kan alltså finnas en 

möjlighet att namnet Vallstena, kanske likt Valsgärde, härrör från en plats där man begravde 

betydelsefulla fallna krigare, eller krigsherrar. 

Gothem socken, som ligger sydöst om Lina myr, hette Gaautheym på 1300-talet (Olsson 

1994: 15f). Ordet gaut kommer troligen från ordet ’utflöde’, vilket säkerligen har sin 

bakgrund i Gothemsån, som än idag är en, med gotländska mått, kraftig å, men som förr i 

tiden, när myrmarkerna var större, måste varit väldigt stort. Hjalmar Lindroth tolkade 1914 

själva namnet ’Gotland’ som ’strömlandet’. Under medeltidskartografiens dagar var Gotland 

känt som landet med floderna, menar Lindroth (Olsson 1994: 15). Innan 1800-talets 

utdikningar upptog mycket riktigt våtmarker mer än 1/12 av Gotlands yta (Österholm 1989: 

5f). En liknande förklaring har förespråkats av vissa beträffande ursprunget till namnet 

Götaland, som också har tolkats som en bildning från ordet gaut (’utflöde’) och som syftar det 

stora vattendraget Göta älv (Olsson 1994: 19). Det är inte orimligt att anta att vattendrag var 

betydelsefulla för de forntida människornas syn och namngivning på landskapet. Utflöden av 

vatten och källor måste ha varit av stor betydelse, dels som livsnödvändig näringsresurs, dels 

som kommunikationsvägar för handel, och troligtvis även i rituella sammanhang (se 

diskussionskapitlet i slutet av uppsatsen för vidare diskussion). En annan teori är dock att 

gutar och götar är bildat av verbet gjuta, vilket helt enkelt betyder ’män’ (Pamp 1988: 85). 

2.2 Bebyggelseutveckling, gravfält och social organisation  

Under slutet av bronsåldern har ett permanent och välutvecklat jordbruk etablerat sig på 

Gotland (Carlsson 1981: 13f). Järnålderssamhället i det skandinaviska området var baserat på 

en agrar ekonomi med en stark betoning på animalisk produktion och med kärnfamiljen som 

central produktionsenhet, menar Burenhult (2000: 298f). Under perioden 200-5/600 e. Kr.  

byggs stengrundhus och stensträngar på Gotland (Cassel 1999:91). Stenhusgrunderna på 

Öland och Gotland utgör ett unikt källmaterial då många är bevarade idag. Majvor Östergren 

menar dock att minst 60% av de dåtida stengrundshusen har blivit bortodlade under tidens 

gång (Östergren 1989: 227ff). Svedjemo (2014: 107) beräknar bortodlingssiffran till 54%. 

Helt säkra arkeologiska huslämningar från vendeltiden på Gotland saknas, men vikingatida 

finns. Enligt Carlsson (1979:146) var troligen hustypen under vikingatid densamma som den 

under vendeltid och alltså den konstruktion som avlöste stengrundshusen. Vendeltida 

boplatser uppkommer ofta i samband med utgrävningar av vikingatida boplatser och 

Rundkvist (2003: 16) menar att placeringen av vendeltida boplatser troligen inte avvikte 

varken från den under romersk järnålder – folkvandringstid eller från den under vikingatid. 

Hypotesen som kommer att användas i denna uppsats är därför att boplatserna låg kvar på 

ungefär samma platser som stengrundshusen under romersk järnålder och folkvandringstid. 

Carlsson (1979) analyserar det gotländska kulturlandskapets utveckling och tolkar där de 

gotländska stensträngarna under romersk järnålder som funktionella hägnadskonstruktioner 

vars uppkomst han ser som ett tecken på en utflyttning av bebyggelsen (Carlsson 1979: 32, 

51). Kerstin Cassel (1999: 85ff), vars avhandling främst behandlar romersk järnålder, är av en 

annan åsikt och menar att källmaterialet snarare tyder på lång kontinuitet av bebyggelse på 



samma platser. Vidare tolkar Cassel (1999: 101) stensträngar ur ett symboliskt perspektiv där 

hon ser den minskade användningen av sten i gravrösen och den ökade användningen av sten i 

hus och hägnader som en förskjutning från de döda till de levande i landskapsrummet. Cassel 

diskuterar också problematiken med att utläsa social struktur ur gravskick. Den övergång som 

under järnåldern sker från mindre "familje-gravfält" till större "bygde-gravfält" behöver till 

exempel inte innebära att storleken på bebyggelseenheterna i samhället förändras (Cassel 

1999: 86). Cassel menar att man ska vara försiktig med att koppla samman gravfältsstrukturer 

med äganderätt och storlek på bebyggelseenheters storlek (Cassel 1999: 86). Med ett sådant 

tolkningsperspektiv skulle till exempel dagens jättelika kyrkogårdar tyda på en maximal 

kollektivisering och ett egalitärt samhälle, vilket inte återspeglar verkligheten (Cassel 1999: 

27f). Enligt Hedeager kan gravritualer användas för att dölja förändringar som sker i 

samhället, men också för att legitimera förändringar och en ny samhällsorganisation (Cassel 

1999: 28).  

Melander studerar järnåldern på Gotland och menar (2014: 13) att olika kosmologiska 

föreställningar och samhällsstrukturer då var i bruk samtidigt. Närliggande gravfält kan ha 

helt olika gravläggningstraditioner. På gravfältet Vallstenarum exemeplvis förekommer både 

brandgravar och skelettgravar, och enligt Gabriel Gustafson (1879) härrör dessa från samma 

tidsperiod. Även inom mindre regioner verkar alltså människorna ansett sig tillhöra olika 

grupper eller ”identiteter”. 

Fallgren (2006: 143) tolkar vissa större gårdar och särskilt exklusiva gravar på Öland kring 

500-talet som tillhörande en aristokrati och som tecken på ett hierarkiskt system på ön. 

Hyenstrand (1989) identifierar ett antal storgårdar på Gotland under vendeltiden, baserat på 

fynd av vapenutrustning, som han beskriver som en form av överklass. Cassel (1998: 161) 

identifierar också större gårdar, som kan ha haft en ledande roll, men hon anser till skillnad 

från Hyenstrand att storgårdarna inte tillhörde en aristokratisk grupp utan att de var en del av 

den normala produktionen. Svedjemo (2014: 193) kritiserar Hyenstrands metod att tolka 

gotländska gravgåvor efter den samhällsorganisationsmodell som rådde i Mälardalsområdet 

under samma tid. Gravar med dyrbara gravgåvor på Gotland representerar visserligen 

välbärgade och betydelsefulla personer, men till skillnad från Mälardalsområdet finns det inget 

stöd för att det representerade ett stort landägande eller rentav en ledarposition över ett mindre 

kungadöme, menar Svedjemo.  

Under den yngre järnåldern dominerar höggravfälten i Mellansverige. Utöver 

höggravfälten gravläggs dock vissa personer i monumentala gravhögar med exklusiva 

gravgåvor, exempelvis de vendeltida gravarna vid Uppsala högar eller båtgravarna i Vendel 

och Valsgärde. I Tuna i Badelunda finns också båtgravar med kvinnor. Båtgravarna med den 

rika vapenutrustningen kan eventuellt kopplas ihop med en vendeltida Odenkult där 

krigaridealet var i centrum (Hyenstrand 2000). De första kända beläggen från asatron, så som 

vi känner den från de tidigmedeltida isländska sagorna, återfinns på guldbrakteater från 400-

talet från Västergötland där Oden är avbildad (Rundkvist 1999: 312). Det är alltså rimligt att 

anta att en tidig form av asatro var den rådande världsuppfattningen även på Gotland under 

vendeltiden.  

Båtgravfälten ligger som regel en bit utanför bebyggelsen. Vissa har därför menat att 

båtgravarna tillhörde stormän som kontrollerade betydelsefulla kommunikationsleder som till 

exempel Fyrisån (Burenhult 2000: 305, Hyenstrand 1996: 102f). Carlsson (1979: 150) menar 

att forntida gravar ofta fungerade som ägo- eller revirmarkeringar. Ofta placerades de nämligen 

i närheten av sockengränser och kommunikationsleder. I sin undersökning (1981: 14f) av 

förhållandet mellan gravar och vägar fann Carlsson att 50% av undersökningsområdets gravar 

låg inom 100 meter från 1600-talets vägnät, och 37% låg inom 50 meter från vägnätet. 
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2.3 Gravplundring 

Ture Carlsson (ATA 1927) menar att gravplundring har bedrivits mer intensivt i Vallstena än 

i andra gotländska socknar. Vissa personer har till och med haft gravplundringen som yrke. 

Gabriel Gustafson beskriver arbetaren Nygren, som bor i en stuga vid Vallstenarums norra 

kant,  som har gravplundring som lönande binäring. Även Birger Nerman (1964: 293) 

beskriver Nygren som "en notorisk gravplundrare". Dock beskriver Hilfeling redan år 1801 

(1995: 114) Vallstenarum som följande:  

 
”Skattsökare hava gjort sig mycket besvär att genomsöka och oppriva dessa grifter varefter nu mitt i 

rören tomma stenkistor av på kant satte kalkstensflisor kunna ses…” 

 

Man kan alltså inte skylla all gravplundring på Vallstenarum på de under det senare 1800-talet 

verksamma männen Nygren med flera, utan det är troligt att gravfälten började plundras långt 

innan dess. Myhre (1994: 79) menar att gravplundring i äldre tider kan ha fungerat som ett 

sätt för människor att bryta ned tidigare dynastiers maktposition och på så vis rättfärdiga sin 

egen position. Myhre pekar till exempel på gravar där svärd och smycken är borttagna, medan 

dyrbarheter som bronsbägare, glasföremål och pärlor istället lämnats kvar.  

’Gravstörning’ blir förbjudet först i och med Kristendomens införande (Myhre 1994: 75). 

Tyska forskare har tolkat detta som att störandet av gravar inte var ett problem tidigare. 

Myhre tolkar det istället som att gravstörning var ett tillåtet och relativt vanligt förekommande 

fenomen innan Kristendomens införande. Kyrkans gravfridslag var alltså inte till för att 

skydda hedniska gravar, utan för att bryta ned en gammal hednisk och ”barbarisk” sedvänja, 

menar Myhre. Gravplundringar i Vestfold i Norge kan eventuellt ses i sken av de maktkamper 

som ägde rum under vendeltid och tidig vikingatid (Myhre 1994: 85).  På ett liknande sätt 

tolkar Rundkvist (2000: 314) de många kammargravar i Mälardalen som tycks ha blivit 

plundade under 500-talet som ett tecken på dramatiska förändringar i de skandinaviska 

maktförhållandena. 

Som tidigare nämnt fanns Gotlands största skeppssättning i Vallstena. Endast 

mörkfärgningar efter själva stenarna fanns dock kvar på platsen, men enligt arkeolog Stig 

Englund innehåller en stentun i närheten ovanligt stora stenar som kan ha kommit från 

skeppssättningen (Gotlänningen 1977). Wehlin (2011: 515) beskriver att vissa hällristningar 

under bronsåldern tycks ha blivit medvetet förstörda genom eldning eller övertäckning. Han 

drar även en parallell till Gotland och avtryck från större skeppssättningar i stil med den i 

Vallstena. Kanske förstördes inte dessa skeppssättningar under historisk tid, utan redan under 

förhistorisk tid, menar Wehlin. Kanske sågs det förflutna som problematiskt och något som 

man inte längre ville förknippas med. 

2.4 Ryggknappspännen 

En stor del av det vendeltida fyndmaterialet på Vallstenarum består av ryggknappspännen. 

Ryggknappsspännen beskrivs av Nerman (1919) som den tidens praktfynd och är ofta 

tillverkade i dyrbara material som brons, guld och inlagda granater (se Fig. 2). Enligt SHM 

har totalt cirka 169 stycken ryggknapsspännen hittats på Gotland. De dyrbaraste spännena är 

gjorda i en speciell teknik som kallas för cloisonné. Tekniken innebär att granatskivor läggs 

på en mönstrad guldfolie och avgränsas av ett cellmönster i guld (Arrhenius 1985: 79). 

Cloisonné-tekniken var en specialiserad yrkeskonst som endast utövades på få platser. De 

gotländska ryggknappspännena skiljer sig i stil från ryggknappspännen i övriga Skandinavien. 

Själva cloisonné-tekniken är dock snarlik, vilket kan tyda på att samma guldsmeder har varit 

inblandade i produktionen. Det är känt att hanteverkare av vissa typer av cloisonné-tekniker 



reste den långa sträckan från nordsjökusten till England och Skandinavien och tog allt 

nödvändigt hantverksmaterial med sig (idem: 194). De färdiga spännena visar på kontinental 

inspiration men med lokala variationer (idem: 186). Cloisonné-tekniken på Gotland och i 

centrala Sverige utvecklades oberoende av varandra och fortsatte enligt Arrhenius fram till 

cirka år 720. Det finns dock inget stöd för att de typiska svärdsfästena i cloisonné-teknik 

tillverkades på Gotland. Kanske importerades de från Uppland (Arrhenius 1985: 186).  

Arrenhius drar en parallell mellan ryggknappsspännen och Frejas Brisingasmycke 

(Arrhenius 1962: 91f, 96f). Eftersom ryggknappspännen oftast hittas i kvinnogravar föreslår 

hon att de var ett uttryck för en Freja-kult. Arrhenius beskriver också överdimensionerade 

ryggknappspännen med en längd på 28 centimeter som ytterligare visar på föremålstypens 

symbolism (1962: 84f, 96f). Den normala längden är omkring 10 centimeter. 
 

 
Figur 2. Ryggknappspänne från Vallstenarum i guld och inlagda granater. Längd 7,5 cm. SHM 6294. Foto SHM. 

2.5 Vendeltida svärd i cloisonné-teknik 

Totalt sju svärdsknappar av guld och dekorerade med cloisonné-teknik har hittats i Sverige 

(Arrhenius 1985: 142). Av dessa sju har två påträffats i Uppland och vardera ett i: Blekinge, 

Värmland, Bohuslän, Södermanland och i Vallstenarum på Gotland. Dessa sju utgör faktiskt 

fler än vad som har hittats på hela den europeiska kontinenten plus de brittiska öarna 

tillsammans. Enligt Arrhenius (1985:141) är den ovanliga utformningen av djurornamentiken 

på svärdsknappen från Vallstenarum lik de svärdsknappar som påträffats från Sutton Hoo. På 

Vallstena-knappen (se Fig. 3) har djurornamentiken bland annat tolkats som ett par 

fågelhuvuden (Arrhenius 1970: 199f). Djurornamentiken var ett hårt kontrollerat aristokratiskt 

symbolmedium under vendeltiden, och var eventuellt kopplat till skapelsemyter menar 

Rundkvist (1999: 312f). Det finns också likheter i själva formen på svärdsknapparna från 

Vallstenarum, Sutton Hoo, Marilles i Frankrike och St. Denis i Belgien. Arrhenius (1985: 

141f) menar att de kan ha varit tillverkade av samma frankiska verkstad. Efterhand började 

dock även metallsmederna i centrala Sverige att tillverkade liknande svärdsknappar, fast i 

silver och brons (idem.: 144f). De började även att kopiera de frankiska statussymbolerna i 

form av ornering på vapen och hästattiraljer. Arrhenius (1985: 197) menar att de signifikanta 

frankiska svärdsfästena från Vendel och Vallstenarum tyder på kontakter och diplomati 

mellan svear och franker på en kunglig nivå, och inte bara ett resultat av handel. Svärdet från 

Vallstenarum är av typen ringsvärd, där en ring har monterats på fästet i efterhand genom att 

några av granaterna har brutits bort från originalkonstruktionen (Arrhenius: 1970:194). 

Rundkvist (1999: 314) refererar till Steuer 1987 som menar att ringsvärd var ett tecken på 

vasallskap under de frankiska kungarna på den europeiska kontinenten.  

Enligt Birger Nerman (1963: 23f) uppträder gravar med särskilt förnämlig 

vapenutrustning på Gotland omkring år 550. Enligt sagatraditionen införlivades Gotland 

under svearnas styre under en period. Med hänvisning till arkeologiskt material menar 



13 

Nerman att detta införlivande skedde under sveakounungen Adils under 530-talet. Han tolkar 

därför ovan nämnda vapengravar som gravar efter hövdingar, svear eller gutar, som 

sveakonungen, utplacerat på viktiga platser på ön. Nerman tar även upp Saxo Grammaticus 

uppgifter om att gotländska krigare stred för sveakungen mot danerna i det så kallade 

Bråvallaslaget på 700-talet. Bland annat beskriver Grammaticus (2000: 346) hur den 

gotländska flottan låg och väntade på den svenska flottan i Garne, vilket Nerman tolkar som 

Västergarn. Nermans tolkning är att Svealand, Västergötland och Gotland bildade det så 

kallade Sveaväldet under 500- och 600-talet, men hamnade därefter under danskt styre. 

Omkring år 750 bröt de sig ur den dansk-svenska unionen genom Bråvallaslaget och bildade 

det som skulle komma att bli Sverige (Nerman 1942: 22). Grammaticus krönika är dock 

nedtecknad på 1100-talet och bör ses på med ett högt mått av källkritik. Rundvist (1999: 315f) 

menar dock att det arkeologiska materialet eller de historiska källorna inte kan sägas visa på 

något mer än täta kontakter och en gemensam aristokratisk kultur. Om gotlänningarna 

verkligen räknade sig som svear skedde det antagligen på högst frivillig grund, menar 

Rundkvist vidare, då tidens tekonologi och organisationsnivå inte tillät ett militärt 

övertagande av sådan art. Inte heller Svedjemo (2014: 190) ser något som stöder att delar av 

det svenska fastlandet hade inflytande av den typen på Gotland. 

 
Figur 3. Svärdsknapp och svärdsfäste i cloisonné-teknik från Vallstenarum. Föremålet är cirka 10 centimeter 

brett i nederkant och 14 centimeter långt. SHM 6295. Foto SHM. 

2.6 Bildstenar 

En bildsten (SHM 14127), föreställandes två fyrfotade djur, ett par krigare och geometriska 

symboler uppmärksammades på Vallstenarum 1879. Bildstenen hittades liggandes med 

ristningarna nedåt längs en väg som gick från vägen vid kyrkan ned till Källunge myr 

(Ohlsson 1965). Enligt lokal uppgift (Gustafson 1905) ska den rika ryttargraven SHM 6295 ha 



varit belägen cirka 35–40 meter NV-V om den upphittade stenen. Det finns uppgifter i 

huvudkatalogen från Vallstenarum (SHM 5133) som tyder på att ytterligare två bildstenar ska 

ha hittats men inte bevarats (se SHM 5133, 6180 för vidare beskrivningar). I övrigt finns det 

tre bildstensfragment inmurade i nedersta trappsteget framför altaret i Vallstena kyrka där ett 

rutat segel kan urskiljas (Nylén & Lamm 2003: 202). 

Arrhenhius drar paralleler mellan symbolerna på bildstenen SHM 14127 med symboler 

som förekommer i äldre keltiska handskrifter från de brittiska öarna som Book of Durrow och 

Book of Lindisfarne (Arrenhius s. 182). Exempelvis de virvelformade rosettmönster. 

Arrhenius menar vidare att de gotländska bildstenarna är besläktade med de kulturella 

strömmar som färdades från de östra medelhavsländerna och in i Västeuropa i samband med 

dess kristnande (190f). 

2.7 Gotländsk handel och kommunikation under yngre järnåldern 

 

Vendeltidens elitföremål och dess mest exklusiva konsthantverk påträffast framför allt i 

Mälardalen och på Gotland (Rundkvist 1999: 315). Mälardalens högstatusgravar består också 

oftast av skelettgravar, medan de gotländska motsvarigheterna består av brandgravar, vilket 

gör att gravgåvorna ofta är i betydligt sämre skick (Rundkvist 1999: 315). Som tidigare nämnt 

ligger Mälardalens båtgravar ofta i närheten av vattenleder. Med bakgrund av det har man 

tolkat den rikedom som gravarna uppvisar som ett resultat av kontinentala handelskontakter 

som möjliggjordes genom de goda kommunikationslederna norrut till de rika bygderna i norra 

Hälsingland och Medelpad (Burenhult 1999: 318). 

En stor mängd mynt och värdeföremål transporterades till Gotland under den yngre 

järnåldern. Bland annat är två tredjedelar av alla silverskatter i Sverige funna på Gotland 

(Carlsson 2002:18). Carlsson menar att rikedomen var ett resultat av handel snarare än av 

plundring och pirateri. Gotlands geografiska läge gjorde att ön kunde fungera som en 

mellanhand i varuutbytet mellan östra och västra Europa. Endast två tydliga forntida hamnar 

är kända på Gotland, Fröjel och Paviken. Dan Carlsson (1987: 6f) har dock identifierat 60 

platser med indikation på vikingatida/tidig medeltida hamnverksamhet, varav 6-8 platser av 

betydande dignitet: Visby, Västergarn/Paviken, Fröjel, Barshaldershed, Bandlunde, Boge och 

sannolikt Kappelshamn. Det bör även ha funnits en större hamn någonstans kring 

Östergarnsområdet, menar Carlsson (2002: 19). Carlssons (2011b:15) hypotes är att det fanns 

minst en hamnplats fanns i varje kustsocken under den yngre järnåldern, då socknarna i hög 

grad utgjordes av avgränsade bygder som var åtskilda av skogsområden. En av de mindre 

möjliga hamnarna som Carlsson nämner ligger vid Botvaldevik, precis vid kusten öster om 

Vallstenarum. Vidare beskriver Carlsson tre typer av källmaterial som kan användas för att 

identifiera forntida hamnplatser; topografi och strandlinjer som skyddar mot kraftiga vindar, 

ett kustnära vägnät samt närheten till stora gravfält (Carlsson 2002: 20f).  

Birger Nerman (1942: 26ff) ledde omfattade arkeologiska utgrävningar vid två gravfält 

utanför staden Grobin i Lettland på 1930- talet. Utgrävningarna visade på ett starkt släktskap 

med gotländska gravars utformning och gravgåvor. Det ena gravfältet bestod av höggravar som 

framför allt innehöll mansgravar med vapen av mellansvensk karaktär, men även några enstaka 

kvinnogravar med gotländska smycken. Det andra gravfältet bestod av flatmarksgravar som 

innehöll både mans- och kvinnogravar där samtliga hade gravgods av gotländskt ursprung 

(Burenhult 2000: 322). Nerman menar med bakgrund av detta att en grupp gotlänningar 

grundade en koloni i Grobin på 600-talet som kan ha varat fram till cirka 850. Grobin ligger ca 

11 km öster om Libau vid floden Alanda och var en etablerad handelsplats under vikingatiden 

(Carlsson 2011: 12). Det finns också stöd för att kurerna i Lettland lydde under svearna under 
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vendeltiden i Ansgars lärjunge Rimberts verk, ”Vita Ansgarii”, som skrevs omkring 875 

(Burenhult 2000: 322). Burenhult (2000: 323) tolkar gravfälten som att en garnison av krigare 

från sveariket upprättats på platsen för att trygga den gotländska kolonins säkerhet. De båda 

grupperna hade dock i så fall separata gravfält. Gotländska föremål uppträder dock i gravar 

som inte innehåller gotlänningar och vissa menar att det inte finns belägg för en gotländsk 

bosättning på platsen. Den ornamentala kompositionen på bildstenen påminner om motiv från 

bildstenar i Garda och När socken på sydöstra Gotland och stenen var sannolikt ditförd från 

Gotland, menar Nylén och Lamm (2003: 210). Stenen visar på att en handelskontakt eller 

någon form av kommunikation fanns mellan områdena, men bevisar inte existensen av en 

gotländsk koloni på platsen. Men kanske fraktades den dit för att stärka de utflyttade 

gotlänningarnas identitetskänsla. Att gotlänningar hade direktkontakt med östliga områden 

under den yngre järnåldern visar också en vikingatida runsten från Hallfreda i Follingbo 

socken på Gotland som enligt runinskriften restes till minne av en man som dog i Holmgård 

(Novgorod) (Jansson 1963: 52). 

 

 

 

 

 

 



3. Förhållandet mellan gravfält och bebyggelse 

 

Majoriteten av stenhusgrunderna och stensträngarna i Vallstena ligger i en halvcirkel som 

sträcker sig från Vallstenarum i dess ena ände och ned till Uppgarde och Nygårdsrum i dess 

södra ände (se Fig. 4). Dessa husgrundern ligger ungefär längs den moderna gränsen mellan 

utmark och inägor. Särskilt tätt ligger husgrunderna söder om gården Alvene i det som idag är 

Alvena lindaräng. John Nihlén beskriver husgrunderna vid Alvene som ”Långbyn vid 

Alvene” (Nihlen 1933). Dock verkar det som att dessa husgrunder är en del av en större 

sammansättning av stengrundshus. Bilden blir ännu tydligare om man räknar de 

husgrundsliknande impedimenten som kan ses i skattläggningskartan från 1700. Gårdsnamnet 

Alvene kan eventuellt tolkas som en bildning av ordet alv, vilket betyder 'jordlager närmast 

under matjorden' (Gustavson 2004: 9). Området ligger på moränmärgel och jordmånen är 

bördig. På en av runstenarna vid Vallstena kyrka lyder texten: ”Sigfrid i Alvne lät göra denna 

sten över sin dotter Butaid och över Audlaiv och Botlikn i Norrgarde”. Ägaren i Alvne under 

början av medeltiden verkar därmed ha varit relativt välbärgad. Svedjemo (2014: 87) tolkar 

dessa stengrunder som tillhörande 13 separata gårdar. Svedjemo menar vidare att gruppen av 

husgrunder antingen kan tolkas som en by med inägorna i mitten, eller som två byar där den 

norra gruppen istället hade sina inägor norr om husen. Ohlsson (1984: 38) menar att 

människorna under järnåldern gärna bosatte sig i närheten av myrmarkerna vid Källunge myr 

och Lina myr eftersom myrarna var en betydelsefull näringsyta dels i form av höbärgning på 

slåttermyrarna på sommaren, och dels i form av jaktmarker på grund av dess mycket rika 

bestånd av fågel och fisk. Framför allt idfisket har varit betydelsefullt i Lina-området under 

historisk tid. 

I övrigt verkar det ha legat mindre stenhusgårdar en bit utanför några av de moderna 

gårdslägena i den nordvästra delen av socknen, nämligen Bjärge, Bjärs och Norrgårde. I 

denna del är även gravfälten och gravarna mer sällsynta vilket visar att populationen var 

mindre här. Vid gårdarna Bjärge och Bjärs ligger mindre gravfält i den omedelbara närheten, 

vilket skulle kunna tolkas som gårdsgravfält. Detta förhållande skulle också kunna sägas 

förekomma i åkern väster om gården Stora Gudings där ett par husgrundsliknande 

impediment ligger i närheten av ett par stensättningar.  
 



17 

 
Figur 4. Förhållandet mellan husgrunder och gravfält i Vallstena socken. GIS av författaren. Terrängkartan. © 

Lantmäteriet, i2012/921. (09-VNA-2). 



3.1 Vallstenarum och omgivande gravfält 

Vallstenarum (RAÄ 87:1) (se Fig. 4). är det största gravfältet i Vallstena och består av cirka 

400 fornlämningar enligt FMIS. Den första skriftliga källa som beskriver gravfältet är C.C.G. 

Hilfeling 1801. Även pastordsadjunkten N.J. Ekdahl besökte Vallstenarum i samband med 

sina resor på Gotland 1826. 1875 genomförde major Ulfsparre undersökningar på 

Vallstenarum och Nygårdsrum på uppdrag av Vitterhets-Akademien, med anledning av de 

många fynd som skattgrävare påträffat i området (Montelius 1882: 38f). Därefter blev Gabriel 

Gustafson 1879 tilldelad ett anslag på 200 kronor för arkeologiska undersökningar av 

Vallstenarum (Gustafson 1909: 1). Gustafson delade in Vallstenarum i två delar, det södra, 

Nygårdsrummet, samt det norra området söder om kyrkan. Enligt FMIS utgörs Vallstenarum 

(RAÄ 87:1) idag av endast det norra området. Nygårdsrummet utgörs av ett antal gravfält och 

enskilda gravar, bland annat Vallstena; 73:1, 209:1, 209:2, och 242. Mitt ibland gravarna vid 

Nygårdsrummet ligger en fyrkant av 3-4 rader större stenar där jorden innanför var svartbränd 

och kolblandad. Två av stenarna är också försedda med skålgropar. Gustafson (1905: 2) tolkar 

anläggningen som en möjlig plats för begravningsceremonier. Han menar också att gravarna 

blir större ju längre bort från anläggnigen de ligger. Vid gården Grinds, nästan mitt emellan de 

två andra gravområdena, ligger ännu ett gravfält (RAÄ 74:1). I samband med utökningen av 

grustaget vid Grinds genomförde Stenberger utgrävningar där 1938. Enligt Stenbergers 

noteringar på en skiss över gravarna i området (ATA) verkar han ha hittat väldigt få fynd och 

enligt SHM är endast 43 föremål registrerade på Grinds. Gabriel Gustavsson grävde också vid 

ett mindre gravfält precis intill gården Bjärge (RAÄ: 119:1) (se Fig. 4), nordväst om 

Vallstenarum (Gustafson 1905: 56f). Dessa fyra ovan nämnda gravfält ligger alla utspridda på 

det isälvsgrus som ligger längs Litorinavallens höjdrygg (se Fig. 5). Enligt Bertil Almgren 

(Gotlänningen 1957) bör hela byrummet som ligger mitt emot Hagvaldsgårdarna också ha 

varit belagt med gravar. Enligt P.A. Säve (Gotlänningen 1957) har området varit odlat förr i 

tiden och platsen användes också som övningsplats för Gotlands nationalbeväring i början av 

1800-talet. Den avlånga grusåsen har således använts till gravfält på flera ställen och kanske 

har gravfälten varit mer sammanlänkade än vad de är idag.  

Gustafson räknar gravarna på Nygårdsrummet till ungefär 70 stycken plus cirka 

ytterligare 12 rösen i åkrarna till nordväst. Enligt Gustafson användes brandgravsskicket och 

skelettgravskicket här i lika hög utsträckning under samma tidsperiod (Gustafson 1909:2f). 

Skelettgravarna är också orienterade åt olika riktningar, men det vanligaste är i NO-SV 

riktning. Det norra fältet, det ”egentliga Vallstenarum”, enligt Gustafson, har en mycket större 

utbredning. Där förefaller de flesta gravarna vara brandgravar, men även skelettgravar 

förekommer. Av gravfynden, bland annat en bronsfibula (se SHM 6595), gör Gustafson 

slutsatsen att gravfältet vid Nygårdsrummet är äldst, kanske från romersk järnålder. 

Nygårdsrummet övergavs sedan och gravsättningarna fortsatte sedan på Vallstenarum under 

romersk och yngre järnålder, menar Gustafson. I övrigt har också Bertil Almgren (1963) och 

Daniel Langhammer (2012) utfört utgrävningar av gravfältet. 

 I senare tid har delar av Vallstenarum nyttjats som åkermark (Laga skifte- kartan 1878), 

bland annat av klockaren enligt Vallstena Annex gårdsbeskrivning från 1700. Konkreta spår 

av vissa av dessa åkertegar går också att se i lidardata över området (SLU).  

3.2 Bjärges 

Gabriel Gustafson undersökte ett antal flatmarksgravar vid ett gravfält (RAÄ 119:1) precis 

utanför gården Lilla Bjärges, nordöst om Vallstenarum 1905. Gustafsons slutsats (1905: 57) 

var att gravarna härrörde från den yngre järnåldern. Wickman-Nydolf undersökte 1999 17 

gravläggningar på platsen, varav 14 var skelettbegravningar. Gravarna utgjordes av 
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flatmarksgravar utan överbyggnad över marknivå. Brandgravar låg tillsammans med 

skelettgravar, varav några av de sistnämnda låg i träkistor. Åtta av de gravlagda individerna 

daterades till vikingatid, tio till vendeltid och sju till yngre järnålder. Fyndmaterialet i både 

brand- och skelettgravarna bestod av bruksföremål, dräkttillbehör och smycken (Wickman-

Nydolf 1999: 17). Dock kan ett fågelformat spänne med samma utformning, som spännet i 

den rika ryttargraven 6295 (se Fig. 12) särskilt nämnas bland fyndmaterialet. Spännet låg i en 

brandgrav och är därför kraftigt skadat. I övrigt är Gudingsåkrarna och gravarna vid Uppgarde 

betydelsefulla järnåldersplatser i Vallstena. För mer information se Carlsson (2011) respektive 

Wickman (1978). 

 



 
Figur 5. Geologiska kartan från 1928, Generalstaben. Det gröna området på kartan där de största gravfälten ligger utgörs 

av isälvsgrus. Den röda streckade linjen i kartans högra del markerar Litorinavallen. Litorinavallen går även igenom 

isälvsgruset och bildade på så sätt en forntida udde som idag utgörs av en ås. I väst och syd skymtas Källunge repsektive 

Lina myr. Även vissa fornlämningar är markerade i kartan. 
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4. Gravföremål 

 

Genom att studera och gruppera fyndmaterialet från Vallstenarum och Bjärges kan man få en 

uppfattning om dels under vilka tidsperioder som gravfältet främst var i drift och om 

gravgåvorna förändrades under olika tidpsperioder. Fynduppgifterna kommer dels från SHM 

och dels från Wickman-Nydolfs (1999) utgrävningsrapport. Nedan visas först från vilka tider 

olika föremålskategorier härstammar ifrån. Därefter visas vilka dyrbarare 

tillverkningsmaterial (brons, förgylld brons, silver, guld och inlagda granater) som 

förekommer under olika perioder. 

Föremålen i analysen har delats in i fyra olika kategorier: vapenutrustning, smycken och 

dräktdetaljer, övriga personliga föremål, samt redskap och verktyg. Vapenutrustning består 

till exempel av svärd och sköldbucklor. Smycken och dräktdetaljer består av spännen, nålar, 

ringar men också olika typer av dekorativa beslag. I övriga personliga föremål ingår föremål 

som kammar, mynt, betsel, spelbrickor och keramik. I redskap och verktyg ingår föremål som 

hammare, spik och skavjärn. För en fullständig tabell på de föremålstyper som ingår i 

analysen, se Bilaga 1 och 2. 

Endast klart definierbara föremålskategorier från järnåldern tagits med i tabellerna. 

Föremål som 'fragment', 'metallring' och 'avfall' har således inte tagits med. Vidare har vissa 

likartade föremålskategorier för enkelhets skull slagits ihop till en kategori. 

Dateringsperioderna i tabellerna är uppställda kronologiskt med undantag av y. jäå och 

jäå/odat som fungerar som samlingskategorier där fynden endast kunnat dateras till antingen 

den yngre järnåldern eller järnåldern i sig. Enstaka fynd i SHM:s fynddatabas som tydligt 

härrör från järnåldern saknar av någon anledning datering och står därför som ”odat.” i 

tabellerna.. I övrigt är det viktigt att notera att majoriteten av fyndmaterialet från Nygårdsrum 

troligen sorterats under Vallstenarum. Det gäller eventuellt också material från gravfältet vid 

Grinds. 

4.1 Föremålsdateringar 

Fynd som kan klassas som vapenutrustning (Fig. 6) förekommer framför allt under yngre 

järnålder på Vallstenarum, med en övervikt på folkvandringstid – vendeltid framför vikingatid 

– medeltid. När det gäller gravfältet vid Bjärges förekommer det dock ungefär lika många 

fynd under fvt. – ven. som under vik. – med. Både vid Vallstenarum och vid Bjärges 

förekommer det väldigt få vapenfynd under romersk järnålder/äldre järnålder.  

När det gäller kategorin smycken och dräktdetaljer (Fig. 7) går det att urskilja ett liknande 

mönster vid Bjärges. Vid Vallstenarum däremot förekommer det relativt många smyckesfynd 

under romersk järnålder/äldre järnålder, och framför allt sticker fvt. – ven. ut med ett stort 

antal fynd. 

 Diagrammet över övriga personliga föremål (Fig. 8) är snarlikt resultatet i smycken och 

dräktdetaljer. Även verktyg och redskap (Fig. 9) visar på ett liknande resultat.  

Sammanfattningsvis visar materialet att gravfältet vid Vallstenarum uppenbarligen har 

använts i viss grad under romersk järnålder/äldre järnålder, men klart störst är aktiviteten under 

vendeltiden. Under vikingatiden verkar dock en kraftig nedgång i antalet gravläggningar ske.  



När det gäller gravfältet i Bjärges visar resultatet att knappt några fynd från r.jäå/ä. jäå 

framkommit. Under vendeltiden förekommer dock gravläggningar och till skillnad mot 

Vallstenarum minskar inte aktiviteten under vikingatiden. En felkälla i materialet kan dock 

vara att flera av de vikingatida föremålen egentligen härstammar från den närliggande 

vikingatida verkstads- eller offerplatsen på Gudingsåkrarna (Carlsson (2011).  

I övrigt har liknande typer av gravgåvor uppkommit på de båda gravfälten, fast i väldigt 

olika kvantiteter. Ett undantag är dock den stora mängd keramikfynd (se Bilaga. 2) och stora 

mängd bränd lera som framkommit vid Bjärges, medan det på Vallstenarum endast har 

framkommit ett fåtal keramikkärl. Detta beror sannolikt på att fyndmaterialet från Bjärges 

härstammar inte bara härstammar från själva gravfältet utan också från järnåldersboplatsen i 

närheten. Keramik förekommer i högre grad vid boplatser, och den keramik som kanske  ändå 

har funnits i gravarna vid Vallstenarum har gravplundrarna sannolikt inte varit lika intresserade 

av att sälja till SHM.  

 

 
Figur 6.  
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Figur 7. 

 

 
Figur 8. 

 

0

20

40

60

80

100

120

r jäå/ä jäå fvt - ven vik - med y jäå jäå/odat.

Datering smycken och dräktdetaljer

Vallstenarum Bjärges

0

10

20

30

40

50

60

r jäå/ä jäå fvt - ven vik - med y jäå jäå/odat.

Antal övriga personliga föremål

Vallstenarum Bjärges



 
Figur 9. 

4.2 Tillverkningsmaterial 

 

Vid Vallstenarum är det totala antalet fynd av förgylld brons, silver, guld och granater relativt 

få i jämförelse med det totala fyndmaterialet (se Fig. 10). Fynden av dyrbarare material 

härstammar framför allt från vendeltiden, med undantag av silverföremål som det finns flest av 

från r. jäå/ä.jäå. Inlagda granater förekommer endast under vendeltiden. Bronsföremål finns det 

dock många av, framför allt ifrån vendeltiden. 

På Bjärges förekommer endast enstaka fynd av förgylld brons, silver och guld (se Fig. 11). 

De som dock förekommer härstammar till skillnad från Vallstenarum inte från vendeltiden 

utan ifrån vikingatiden. Även bronsfynden är talrikast från vikingatiden. Inga fynd förekommer 

med inlagda granater.  

 Sammanfattningsvis visar materialanalysen att brons är den vanligaste metallen (förutom 

järn som inte tagits med i analysen) på både Vallstenarum och Bjärges. När det gäller de ädlare 

metallerna härstammar de framför allt från vendeltiden på Vallstenarum, men framför allt från 

vikingatiden på Bjärges. 
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Figur 10. 

 

 
Figur 11. 

4.3 Grav SHM 6295 och 6294 

De rika fynden i grav 6295 utgör ett unikt fyndmaterial på Vallstenarum och förtjänar därför 

lite extra utrymme här. Fyndmaterialet härstammar från en ryttargrav som verkar vara en 

direkt parallell till de rika båtgravarna i Vendel och Valsgärde - fast utan båt. Graven 

plundrades någon gång på 1800-talet och materialet såldes till Statens Historiska muséer. 

Tack vare att Gabriel Gustafson (1905: 3) frågade ut den tidigare nämnda gravplundraren 
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Nygren i slutet av 1800-talet vet vi att 

graven innehöll ett människo- och ett 

hästskelett som var nedlagt mellan väldiga 

gråstensblock som endast kunde flyttas 

med ”starka häfstänger och en hel mängd 

arbetares förenade krafter”. Graven 

innehöll bland annat två beslag i form av 

så kallade ”vendelkorpar” (se Fig. 12) som 

troligtvis har suttit på skölden. 

Fågelfiguren har tidigare tolkats som en av 

Odins korpar, men det kan också ha varit 

en symbol för Odin själv, som ibland 

antog formen av en örn. Fågelornamentik 

kan också ses på svärdsfästet. Kopplingen 

till Odin representeras alltså tydligt både 

av vapenutrustningen samt av 

fågelsymboliken.  

 

 

 

 

 

Materialet från SHM 6294 sägs härstamma 

från en och samma grav och innehåller bland 

annat en snäcka, Cypraea melanostoma, som 

hänger på en bronsring och som sannolikt har 

använts som hängsmycke. Liknande snäckor 

har hittats i minst fem gotländska 

kvinnogravar, bland annat vid St. Ihre. 

Snäckan är naturligt hemmahörande i indiska 

oceanen och visar därför på långväga 

kontakter (Nerman 1955:210f). I övrigt 

innehöll graven en stor mängd glaspärlor, en 

benkam och ryggknappspännet i Fig. 2.   

Figur 12. ”Vendelkorp” i guld med inlagda granater. 

Föremålet är cirka 7-8 centimeter långt. SHM 6295. Foto 

SHM. 

Figur 14. Snäcka, cypraea melanostoma, som färdaes en lång väg 

innan den kom till Gotland. Antagligen använd som hängsmycke. 

SHM 6294. Foto SHM. 

Figur 13. Föremål från ryttargraven på Vallstenarum. Betsel i förgylld 

brons, rekonstruerad sköld med beslag, och svärdsfäste. SHM 6295. Foto 

SHM. 
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5. Rumslig analys av rika fynd och centralplatser 

Det kan argumenteras för att vissa vendeltida föremål var förknippade med hög status, till 

exempel ringsvärd och ryggknappspännen. Ringsvärd har bara hittats på sju platser på 

Gotland och tolkas enligt Sundström (2016) som tillhörande krigsledare vid storgårdar. 

Ryggknappsspännen beskrivs av Nerman (1919) som vendeltidens praktfynd och är ofta 

tillverkade i dyrbara material som guld och inlagda granater. Enligt SHM:s fynddatabas har 

169 vendeltida ryggknappspännen hittats totalt på Gotland. Figur 13 visar fyndplatser på 

Gotland där minst två ryggknappsspännen hittats. Notera att ryggknappspännen från hela 

socknarna har tagits med i beräkningarna om inget annat anges. Detta beror på att det är inte 

är specifika gravfält som eftersöks utan större regioner som kan identifieras som mer 

betydelsefulla eller ”rika”.  

En rimlig antagelse är att importen av dessa fyndtyper till Gotland gjorde att vissa 

områden och personer får mer inflytande och rikedom än andra, vilket påverkade den sociala 

strukturen under flera generationer efteråt. Utbredningen av dessa fynd därför eventuellt ge 

oss ledtrådar om det fanns centralplatser på Gotland under vendeltiden och i så fall var. Med 

”centralplatser” menas i detta fall platser med större rikedom. Figur 16 presenterar därför 

spridningen av ringsvärd (enligt Sundström 2016) och vendeltida ryggknappspännen (enligt 

SHM). Några av dessa ringsvärd är dock troligtvis vikingatida. Endast platser där minst fem 

ryggknappspännen har tagits med i kartan. Figur 15 visar en mer utförlig sammanställning 

över platser där minst två vendeltida ryggknappspännen har hittats. Dessutom visar figur 16 

de storgårdar som Hyenstrand (1989) identifierar baserat på antal vapen- och hjälmfynd. 

Resultatet av kartan kommer att diskuteras vidare i diskussionen men kort kan sägas att 

koncentrationer av ”rika” fynd kan ses i Gotlands övre mitt, i Vallstena och Endre. En nordlig 

och en sydlig koncentration kan också ses vid Ire, Hellvi respektive Barshaldershed, 

Grötlingbo. 

 

 

Figur 15. Platser där minst två vendeltida 

ryggknappspännen hittats på Gotland. 



 
Figur 16. Fyndplatser för vendeltida fynd av särskild betydelsefull karaktär och möjliga centralplatser. 

Översiktskartan. © Lantmäteriet, i2012/921. 
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6. Diskussion 

 

I denna del av uppsatsen kommer de frågeställningar som ställdes i inledningen att försöka 

besvaras.  

 

- Var och när begravdes människorna i Vallstena socken under järnåldern?  

- Var bodde de? 

- Skiljer sig det mindre gravfältet vid Bjärges åt jämfört med det stora gravfältet på 

Vallstenarum i förhållande till gravskick och gravgåvor?  

- Vilken social struktur kan skönjas i materialet?  

- Vilken typ av kontakt och kommunikation med omvärlden hade de? 

- Hur unikt är fyndmaterialet från Vallstenarum i förhållande till övriga Gotland? 

6.1 Uppdelningen och användningen av landskapet 

 

Till att börja med har uppsatsens resultat visat att gravfältet vid Vallstenarum sannolikt har 

varit den huvudsakliga begravningsplatsen för de människor som bodde i det centrala 

gårdskomplexet i Vallstena under äldre järnålder och under vendeltiden. Gårdarna där verkar 

ha varit organiserade i någon form av by och dess yttre gränser ansluter både till gravfältet 

Vallstenarum och det sydliga gravfältet vid Nygårdsrum. Enligt Gustafson (1905) härrör det 

sistnämnda gravfältet från äldre järnålder, men det är svårt att avgöra då fyndmaterialet 

därifrån är ihopblandat med fyndmaterialet från det ”egentliga Vallstenarum”. Antalet 

gravgåvor på Vallstenarum är dock klart högst under vendeltiden, vilket troligen innebär att 

fler begravningar ägde rum under denna tid. Under vikingatiden däremot verkar dock 

gravfältets aktivitet minska. Vid Vallstenas ytterkanter, exempelvis vid gårdarna Bjärges, 

Bjärs och Norrgarde i den nordvästra delen av socknen, förekommer mindre gravfält som kan 

tolkas som gårds-gravfält. Vid gravfältet vid Bjärges förekommer nästan inga fynd från äldre 

järnålder utan aktiviteten där verkar inledas under vendeltid och fortsätter i samma omfattning 

under vendeltiden. På Vallstenarum förekommer gravgåvor av dyrbarare material, som brons , 

silver, guld och inlagda granater främst under vendeltiden. Vid Bjärges förekommer däremot 

föremål av dessa material främst under vikingatid.  

Båda gravfälten Vallstenarum och Bjärges innehåller brandgravar och skelettgravar som 

härrör från ungefär samma tid. Det mindre gravfältet vid Bjärges består dock främst av 

flatmarksgravar utan synlig anläggning ovan jord, medan gravarna vid Vallstenarum till stor 

del består av stensättningar och rösen. Kanske hade detta sin grund i olika syn på religion och 

tro, eller kanske så var det viktigare att sända ett socialt budskap till övriga bygdebor vid 

gravfältet vid Vallstenarum. Gravfältet vid Vallstenarum är kraftigt plundrat medan gravfältet 

vid Lilla Bjärges inte är det. Detta kan bero på att gravarna vid Bjärges har varit mindre 

synliga ovan jord. De kan också ha varit skyddade av de närliggande gårdarna och 

gårdsbornas identifikation med gravarna. Fyndmaterialet vid Bjärges innehåller heller inte 

lika dyrbara fynd som Vallstenarum, vilket gjorde gravplundrarna mindre intresserade. 



Det verkar finnas en uppdelning i socknen mellan de levande och de döda. Gravfälten i 

Vallstena har främst placerats längs samma höjdrygg och grusås. Husgrunderna å andra sidan 

är placerade på höjdryggens östra sida vid åkermark, men utkanterna av gårdarna ansluter 

ändå till gravfälten. Dels finns det praktiska anledningar Det är helt enkelt rent fysiskt att 

gräva gravar i grusåsar. De ligger också ofta högt, så man riskerar inte att gräva ned till 

grundvattnet eller att platsen blir lerig om många människor vistas där vid olika ceremonier. 

Wehlin (2010: 99) menar att skeppssättningarnas typiska placering i Vallstena, längs höjder 

och vattendrag, tyder på att de hade en praktisk funktion som navigationspunkter, men att de 

också fungerade som identitetssymboler. Nästan alla av skeppssättningarna ligger norr om 

Gothemsån och Lina myr. Wehlin (2010: 101) tolkar denna uppdelning av landskapet som ett 

uttryck för eskatologiska tankar om resan till livet efter detta. Gravfältet var sannolikt placerat 

för att synas väl i landskapet. Dels är den närliggande vägen, Vallstenavägen troligtvis en 

gammal väg. Placeringen vid kyrkan gör att den kan dateras till 1100-tal men med tanke på 

läget mellan gravfält och järnåldersbebyggelse är den troligen äldre och har möjligen utgjort 

en av de huvudsakliga vägarna över Gothemsån. Enligt lokala berättelser stod också den 

kända bildstenen från Vallstena en gång vid en väg som gick genom gravfältet, vilket visar att 

många människor passerade platsen. Möjligen var också gravfältet väl synligt från Gothemsån 

och de övriga öppna vattendrag som antagligen fanns i myren under järnåldern, men för att 

fastställa det krävs ytterligare undersökningar. 

6.2 Social struktur 

 

I de monumentala gravhögarna i Centralsverige hittar man tidens mest exklusiva gravgåvor, 

som exempelvis ryttargravarna i Valsgärde. På Gotland finns inte dessa monumentala 

järnåldersgravhögar. I Mälardalen verkar de vendeltida högstatusgravarna dessutom ha varit 

placerade avskiljt från andra gravfält, medan de på Gotland verkar ligga i anslutning till 

bygdens övriga gravfält (se till exempel ryttargraven SHM 6295). Enligt Gustafson (1905) 

påträffades en av de rikaste gravarna han grävde ut på Vallstenarum under en av de minsta 

kullarna. Det verkar således som att rikedomen i de gotländska järnåldersgravarna inte 

nödvändigtvis behövede representeras i gravhögens monumentalitet ovan mark. Eller också 

manifesterades gravarnas betydelse genom till exempel gravklot eller träkonstruktioner 

istället. En annan möjlighet är att de stora gravkullarna har varit mer attraktiva byten för 

gravplundrare än de små, och därför innehåller färre föremål idag. En annan förklaring kan 

vara att det var religiösa föreställningar som främst styrde gravarnas utseende och att sociala 

och politiska anledningar var sekundära och inte lika viktiga som i Mälardalen.  

Det centrala gravfältet vid Vallstenarum, med gravkontinuitet tillbaks till bronsåldern, kan 

också ha varit monumentalt i sig själv och att begravas där var därför förenat med hög status. 

Därför behövdes ingen monumentalitet i själva gravläggningarnas konstruktion. Även bland 

dom som hade rätt att begravas på Vallstenarum verkar det dock ha förekommit stora 

skillnader i rikedom. En möjlighet är också att man genom själva gravläggningen och 

nedläggandet av gravgåvor ville visa sin status gentemot de andra i bygden. En gravläggning 

kan alltså ha varit en social representation på flera olika samhällsnivåer. De stora gravhögarna 

från bronsåldern kan eventuellt härstamma från hövdingasamhällen med ärftlig makt där det 

viktigaste var att kunna legitimera sin makt genom att härleda sin genealogi till de 

monumentala gravhögarna (Wallin, muntligen). Det är möjligt att det i de vendeltida 

samhällena förekom större konkurrens mellan olika släkter än under bronsåldern och att det 

därför var viktigare att manifestera sin makt och rikedom gentenmot de levande och inte 

gentemot långa genealogier framåt och bakåt i tiden. Detta yttrade sig därför inte i stora 
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gravmonument utan i deponeringen av dyrbara gravgåvor, och kanske även i stora, pampiga 

bostadshus och så vidare.  

 Ett faktum är att dyrbara föremål från den europeiska kontinenten transporterades, troligen 

geom en utbredd handelsverksamhet, till Gotland under vendeltiden. Att flera av dessa dyrbara 

föremål deponerades i gravar istället för att gå i arv till nästa generation tyder på att vissa 

släkter innehade ett stort materiellt överskott och att föremålen var inblandade i starka 

symboliska processer. När dyrbara föremål av en ny typ börjar strömma in i ett mindre 

samhälle är det troligt att dessa föremål också börjar förändra själva samhällsstrukturen på 

platsen. En intressant fråga är om det var de hierarkiska skillnaderna som möjliggjorde 

handelsverksamheten, eller om det var själva handelsverksamheten som skapade eller utökade 

de sociala och ekonomiska skillanderna. Om gotlänningarna verkligen åkte till Grobin, vem 

bekostade i så fall projektet? Var det ett gemensamt bygde-företag eller tillhörde ryttargraven 

(SHM 6295) och ”smyckesgraven” (SHM 6294) personer på ett par storgårdar som ensamt 

styrde den utländska handeln? Den sociala organisationen på Gotland sägs ibland ha varit mer 

egalitär än den på fastlandet. Jag menar att det finns tecken på att det fanns en tydlig social och 

ekonomisk hierarki även på Gotland men i enlighet med Cassels (1998: 161) och Svedjemos 

(2014: 198f) tankar var dessa storgårdar en del av den normala produktionen, i motsats till det 

mer hierarkiska systemet på i Mälardalen. Det finns en hypotes att hamn- och handelsplatser 

under den senare tiden av vendeltiden – början på vikingatiden skapades genom antingen 

privata eller bygdegemensamma initiativ (Carlsson 2007: 15). Vallstenas rikedom verkar vara 

centrerad framför allt till ett fåtal antal individer. Möjligen pekar detta mot att 

handelsverksamheten var initierad och styrdes av en eller ett par gårdar snarare än att det var 

ett gemensamt och egalitärt bygdeprojekt. 

6.3 Vallstena som handelsplats och kommunikationspunkt 

 

Tidigare i uppsatsen nämndes Dan Carlssons tre kriterier för forntida hamnplatser; topografi 

och strandlinjer som skyddar mot kraftiga vindar, ett kustnära vägnät samt närheten till stora 

gravfält (Carlsson 2002: 20f). Det finns tyvärr inte utrymme att studera det kustnära vägnätet i 

denna uppsats. Gravfält finns det dock gott om. Beträffande topografi upphörde Lina myr 

antagligen att vara en havsvik redan under yngre bronsålder (Wallin & Martinsson-Wallin: in 

press). Enligt Meyers karta över Gotland från 1646 är dock Åminneviken och Botvaldeviken 

djupare och mer vindskyddade än idag (Fig. 17). Botvaldeviken är en mindre fiskehamn idag, 

och är en av de 60 gotländska platser som Dan Carlsson pekar ut som möjliga forntida 

hamnplatser. Det är dock möjligt att Meyers karta inte stämmer helt överens med 

verkligheten. 



 
Figur 17. Vallstena kyrka inringad. Potentiella handelsvikar markerade. Carta von Gottlant Anno 1646. 

Riksarkivet. 

När det gäller analysen över gotländska centralplatser visar den att fynden på Vallstenarum är 

sällsynta i jämförelse med det gotländska fyndmaterialet i övrigt. Liknande kvantiteter av 

vendeltida ryggknappspännen finns bara i Ire och Grötlingbo. Ringsvärdet i guld och granater 

är helt unikt. Fyndplatserna för ringsvärd i övriga material återfinns framför allt i en grupp på 

centrala Gotland i närheten av Gothemsån. Ytterligare en grupp ringsvärd finns på södra 

Gotland där vattendrag verkar förbinda myrarna genom nästa hela ön enligt Meyers karta från 

1646 (Fig. 18). Kartan är gjord långt efter järnåldern, men den visar hur mycket vattenvägarna 

och myrarna har förändrats på Gotland sedan 1646. Man kan tydligt se hur Meyer har betonat 

Gothemsån till exempel.  

 Övriga platser i analysen över vendetida centralplatser, som Broa i Halla och Endregårde 

ligger också i anslutning till myrar och möjliga vägar. Ire, och Barshalder ligger inte vid 

myrar men däremot nära kusten. Det är möjligt att det finns ett samband mellan de forntida 

vattenkommunikationslederna och var vendeltida ”centralplatser” eller rikare gårdar 

framkom. Man kan argumentera för att den skyddade havsviken Bogeviken vid Slite, strax 

norr om Vallstena, borde ha varit mer lämpad som den nordöstliga delen av Gotlands 

huvudhamn. Det är dock möjligt att ytterligare ett kriterium borde läggas till, nämligen 

platsens möjligheter till vidare varutransport vidare inåt på ön. Vattenvägarna var sannolikt att 

föredra för varutransport framför vägarna som var i dåligt skick under denna tid. Även under 

vintern då vattendragen frös till is fungerade de som utmärkta transportvägar för slädar, 

istället för vägarna som då var ojämnare. Ortnamnsdiskussionen tidigare i arbetet visar också 

att vattendrag har varit betydelsfullt vid namngivningen av olika regioner och kanske även för 

hela Gotland. Paviken vid Västergarn på västra Gotland var en skyddad havsvik under 

vikingatiden och därför en idealisk hamnplats. Norderäng (2006: 23) menar att Västergarn 

och Paviken inte bara fungerade som hamn- och handelsplats utan också som knutpunkter för 

vidaretransporter av handelsvaror till Gotlands inland genom de vattenvägar som går från 

Paviken, Västergarnsån och vidare inåt land. Norderäng (2006: 25) diskuterar även 

möjligheten att dessa vattenleder även var förbundna med Gothemsån och på så sätt även till 

Gotlands östra kust. Den närbelägna Källunges kyrkas vindflöjel består av en vimpel från ett 

vikingatida skepp (Ohlsson 1984: 30), vilket skulle kunna sägas ge ytterligare stöd för 
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områdets viktiga betydelse som vattenled. En regions kontakt med utlandet var alltså direkt 

beroende av landskapets utseende, vilket i sin tur fick effekter för regionens sociala struktur 

och ekonomisk fördelning. 

Ling (2013: 126) argumenterar för att koppar och tenn transporterades från 

medelhavsområdet samt Storbritannien till Sverige redan under bronsåldern, dels via 

atlantkusten och dels via flodvägarna genom centraleuropa. Wehlin (2010:99) diskuterar 

kommunikation i Europa under bronsåldern och menar att de många skeppssättningarna i 

Vallstenaområdet fungerade som både politiska och ceremoniella symboler som syntes längs 

de viktiga vattenvägarna. Den unika bronsåldersvallen Gothemhammar vid inloppet av 

Gothemsån ger ytterligare stöd för vattenvägarnas betydelse. Troligen var dessa vattenvägar 

aktiva och betydelsefulla även under järnåldern. Som tidigare behandlats i uppsatsen finns det 

starka tecken på en nära vendeltida handels- eller kommunikationskontakt mellan Gotland och 

Grobin i Lettland. Kanske var de ekonomiskt viktiga och starkt symboliska vattenvägarna 

nyckeln till denna kommunikations existens. 

 

 
Figur 18. Carta von Gottlant Anno 1646. Riksarkivet. 



6.4 Slutsatser 

Med bakgrund av diskussionen och materialet ovan kan en tolkning av områdets historia vara 

som följer. Vallstena var centrum för en relativt välmående jordbruksbygd under äldre 

järnålder. Gothemsån och de närliggande myrarna hade bidragit med näringskällor och 

kommunikationsmöjligheter. Under vendeltiden etableras nya handelskontakter med bland 

annat Grobin i öst, tack vare socknens strategiska läge vid Gothemsåns utlopp, med vars hjälp 

varor kan transporteras långt inåt land. Vissa släkter i socknen har möjighet och vilja att satsa 

särskilt på handelsverksamheten och de blir efterhand rikare och rikare, bland annat på 

frankiska föremål i cloisonné-hantverk. Med Vallstenas ökade betydelse flyttar också fler 

människor in i socknen. De bosätter sig dock inte i den centrala bygden utan bland annat 

längre norrut, runt gården Bjärges. De begraver inte sina döda på Vallstenarum utan på ett 

lokalt gårdsgravfält. Deras gravgåvorna är också av betydligt enklare typ. Kanske är 

begravning vid Vallstenarum, som har gama anor, tillägnat endast vissa personer i bygden. De 

bildstenar som reses längs vägen vid gravfältet visar på gravfältets betydelse. Under 

övergången till vikingatid verkar något dock hända. Gravarna verkar bli färre och framför allt 

verkar de exklusiva gravgåvorna i guld, silver och granater försvinna. Vid Bjärges verkar 

dock gravläggningarna fortsätta i samma utsträckning, och gravgåvorna i guld, silver och 

brons ökar istället. Vid Gudingsåkrarna, i närheten av gården, påbörjas en omfattande plats 

för metallhantverk, eller möjligen en offerplats. Kanske representerar detta ett socialt 

maktskifte i bygden där gårdarna norr om den centrala bygden drog det längsta strået, kanske 

tack vare metallhantverkstekniken vid Gudingsåkrarna. Den tidigare handelsverksamheten 

hade upphört, kanske på grund av politiska oroligheter. Den samhällsstruktur som hade 

byggts upp på kontakterna och införseln av de materiella fynden bröts ner och människorna 

var tvungna att skapa nya relationer med sin omgvining. Den vendeltida storhetstiden på 

platsen verkar således ha varit imponerande men kort.  
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7. Sammanfattning.  

 

Denna uppsats är den del av forskningsprojektet I Tjelvars fotspår - Rekonstruktion av det 

forntida landskapet vid Lina myr på Gotland under 9000 år och studerar järnålderslandskapet 

i Vallstena socken på östra Gotland. Syftet är att bidra till en djupare förståelse över den 

mänskliga aktiviteten i Vallstena under järnåldern. Syftet har också varit att utifrån landskapet 

och den materiella kulturen föra en diskussion kring hamnplatser, centralplatser och 

kommunikation under gotländsk vendeltid. Källmaterialet i uppsatsen består av information 

från Sveriges historiska muséers fynddatabas (SHM), Fornminnesregistret (FMIS), 

utgrävningsrapporter och historiska kartor. Uppsatsen innehåller ett symmetriskt perspektiv 

på arkeologi, där tingens roll som aktörer betonas. Ting är inte bara passiva verktyg utan de 

interagerar konstant med oss människor.  

I uppsatsen studeras och jämförs gravmaterial från två gravfält med betoning på typ, 

material och datering. Dels från det stora gravfältet Vallstenarum i sockens centrala del, och 

dels från det mindre gravfältet vid Bjärges i socknens norra del. Gravfältens placering 

diskuteras också i förhållande till boplatslämningar och andra fornlämningar. Resultatet visar 

ett högt antal vendeltida gravar vid Vallstenarum där vissa gravar innehöll väldigt exklusiva 

gravgåvor. Vid Bjärges består gravarna av flatmarksgravar istället för stensättningar ovan 

mark och de innehåller gravgåvor av mer vardaglig typ under vendeltiden. Under vikingatiden 

verkar aktiviteten på Vallstenarum minska medan aktiviteten vid Bjärges fortsätter och till 

och med ökar. Detta kan möjligen förklaras genom att en omfattande handelskontakt med 

utlandet var i drift under vendeltiden. Under vikingatiden sker en omflyttning av rikedomen 

och aktiviteten. Detta skifte orsakades antingen av att handelskontakten avbröts eller att det 

skedde ett socialt och ekonomiskt maktskifte inom socknen internt. 



8.1 Källförteckning 

8.1 Litteratur 

Almgren, B. 1963. Rapport över undersökningar på gravfältet å Vallstenarum. ATA dnr 

1598/63. 

 

Arrhenius, B, 1970. Svärdsknappen från Vallstenarum på Gotland. Fornvännen: 193-209 

 

Arrhenius, B. 1962. Det flammande smycket. Fornvännen: 79-101. 

 

Arrhenius, B. 1895. Merovingian garnet jewellery: emergence and social implications. 

Stockholm: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikv. 

 

Burenhelt, G. 1999. Arkeologi Norden, del 2. Natur och Kultur, Stockholm. 

 

Carlsson, D. 1979. Kulturlandskapets utveckling på Gotland. Kulturgeografiska institutionen, 

Stockholms Universitet. 

 

Carlsson, D 1987. Äldre hamnar - ett hotat kulturarv, 1987. Fornvännen. 

 

Carlsson, D. 2002. Vikingahamnen i Fröjel I Besökplats Fröjel. Red. Ahlquist, Pia, Olsson, 

Lars, Andreeff, Alexander.  

 

Carlsson, D. 1981. Kulturlandskapets territoriella framväxt I: Gotländskt Arkiv 1981. Red. 

Lindquist, Sven-Olof. 

 

Carlsson, D. 2011a. Från offerplats till vapensmedja: Gudingsåkrarna i Vallstena i ny 

belysning. I: Gotlandsakademiker tycker om... 2011. Gotland University Press s. 47-65. 

 

Carlsson, D. 2011b. Vikingatidens västergarn – en komplicerad historia. Arkeodok. 

 

Cassel, K. 1999. Från grav till gård. Stockholms Universitet. 

 

Ekdahl, N, J. 1826. Resa på Gotland. ATA, riksantikvarieämbetet. 

 

Englund, S & Wickman-Nydolf, G. 1978. Rapportsammanställning Gotland Vallsten0a 

Uppgrade 1:20. RAGU. 

 

Englund, S. 1979. Uppgarde I Vallstena. Arkeologi på Gotland, Gotlandica nr. 14. 

 

Ernäs, J. 1995 Gotland och Guldet under romersk järnålder och folkvandringstid. CD-

uppsats, Uppsala Universitet 1995. 50s. 

 

Fahlander, F. 2014. Djur och människor: Posthumanistiska perspektiv på yngre järnålderns 



37 

gravar. I: Alexandersson, H., Andreeff, A. & Bünz, A. (red.) 2014, Med hjärta och hjärna: En 

vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh: 259-276. Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

Fallgren, J-H. 2006. Kontinuitet och förändring. Bebyggelse och samhälle på Öland 2000-

1300 e Kr. Uppsala. 

 

Farr, H. 2006. Seafaring as social action. Journal of Maritime Archaeology, 2006:1. pp. 85-89 

 
Gosden, C & Marshall, Y. (1999). The cultural biography of objects, World Archaeology, 31:2, 169-

178 
 

Gotlänningen 23/8 1957. Intressanta fynd vid utgrävning av forngravar på Vallstenarum. 

Gotlands museums arkiv. 

 

Gotlänningen 23/12 1977. Nyupptäckt skeppsättning störst på ön. Gotlands museums arkiv. 

 

Gustafson, G. 1879; ATA 4979 27, 1598/63. 

 

Gustafson, G. 1905. D 9:4, Grafundersökningar på Gotland. I: Antikvarisk tidskrift för Sverige 

s. 1-129. 

 

Gustavson, H. 2004. Gotlands runinskrifter 3 - Vallstena socken. G 231 - G 237. 

Riksantikvarieämbetet. 

 

Grammaticus, S. 2000. Saxos Danmarkshistorie. Zeebgerg, P (red.). G.E.C.Gads förlag. 

 

Hilfeling, C.G.G. 1995. C.G.G Hilfelings gotländska resor 1800 och 1801. Gotlands fornsal. 

Red. Gislestam, T. 

 

Hodder, I. 1999. The Archaeological Process – An introduction. Blackwell publishing. 

 

Hodder, I. 2016. Studies in Human-Thing Entanglement. 

Hyenstrand, Å. 1989. Socknar och Stenstugor – Om det tidiga Gotland. Stockholm 

Archaeological Reports, Nr 22. 

 

Hyenstrand, Å. 1996. Lejonet, draken och korset. Sverige 500-1000. Studentlitteratur, Lund. 

 

Hyenstrand, Å. 1999. En snabbskiss av svensk riksbildning. I: Arkeologi i Norden, del 2, red. 

Burenhult, G: 310-311. 

 

Izikowitz, K.G. 1931. Vendelsköldarna. I: Fornvännen: 181-198. 

 

Jansson. B. F. S. 1963. Runinskrifter i Sverige. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 

Uppsala. 

 

Melander, V. 2014. Det obetydliga. Om fiskhuvudformiga hängen, sociala praktiker och 

förändring, 600-1200 e. Kr. Masteruppsats i arkeologi, Uppsala Universitet. 

 

Montelius, O. 1882. Den förhistoriska fornforksningen i Sverige under åren 1880 och 1881. I: 



Svenska Fornminnesförenings tidskrift. Femte bandet, 1:a häftet: 1-52. 

 

Myhre, B. 1994. Haugbrott eller gravplyndring i tidlig kristningstid? I: Fra hammer till kors: 

1000 år med kristendom: brytningstid i Viken. Hansen, Jan Ingar (red.), Bjerva, Knut G (red.) 

Oslo Schibsted 1994.   

 

Nerman, B. 1919. Gravfynden på Gotland under tiden 550-800 e. K. Ur Antikvarisk tidskrift 

för Sverige, 22:4. 

 

Nerman, B. 1942. Sveriges första storhetstid. Skoglunds bokförlag, Stockholm. 

 

Nerman, B. 1948. Sutton Hoo - en svensk kunga- eller hövdinggrav? I: Fornvännen 1948 s. 

65-93. 

 

Nerman, B. 1955. Elfenben och snäckor i gotländska vendeltidsgravar. Fornvännen 1955, s. 

209-213. 

 

Nerman, B. 1963. Den gotländska utvandringen och sveaväldets expansion. I: Sjöberg, Å. G 

(red.) Historia kring Gotland. Wahlström & Widstrand. Stockholm: s. 15-26. 

 

Nerman, B. 1919. Gravfynd på Gotland under tiden 550-800 e.K. I: Antikvarisk tidskrift för 

Sverige. Del 22:4. 

 

Norderäng, J. 2008. Rapport från arkeologisk undersökning i Västergarns socken 2008: 

Snauvalds 1:2 RAÄ 24. Högskolan på Gotland. 25s. 

 

Nylén, E, Lamm, J.P. 2003. Bildstenar. Fälth & Hässler. 

 

Ohlsson, A. 1965. Arv och eget. Gotlänningens förlag. 

 

Olsen, B. 2012. Symmetrical Archaeology. I: Archaeological theory today, second edition. 

Ed. Hodder, I. Polity Press. Cambridge. 

Olsson, I. 1994. Gotländska ortnamn. Ödins Förlag Hanseproduktion AB, Visby. 

 

Pamp, B. 1988. Ortnamnen i Sverige. Femte upplagan. Lund. 

 

Rundkvist, M. 1999. Den skandinaviska aristokratin under folkvandringstiden och 

vendeltiden och dess kontinentala kontakter. I: Arkeologi i Norden, del 2. Red: Burenhult, G: 

310-317. 

 

Rundkvist, M. 2003. Barshalder 1: A cemetery in Grötlingbo and Fide parishes, Gotland, 

Sweden, c. AD 1-1100. Excavations and finds 1826-1971. Stockholms universitet. 

 

Salin, B. 1922. Fyndet från Broa i Halla, Gotland. Fornvännen 17: 189-206 

 

Sardén Johansson, E. 1998. Att synliggöra det Osynliga - GIS som verktyg i sökandet efter 

bosättningsområden från bronsåldern på Gotland. Högskolan på Gotland, kandidatuppsats i 

arkeologi. 

 



39 

Sundström, L. 2016. Gotländska ringsvärd och ringsvärdsknappar från äldre vendeltid. 

Kandidatuppsats, Stockholms universitet. 

Svedjemo, G. 2014. Landscape Dynamics: Spatial analyses of villages and farms on Gotland 

AD 200-1700. Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet. 

 

Thedéen, S. 2011. Vem är flickan i graven bredvid? Konstruktion av kvinnlig barndom under 

vikingatid på Gotland. I Spåren av de små - Arkeologiska perspektiv på barn och ungdom. 

Red. Fahlander, F. Stockholms universitet. 

 

Wahlberg, M. 2003. Svenskt ortnamnslexikon. Språk och folkminnesinstitutet och 

Insititutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet 

 

Wallin, P et al. 2009. Stenvallen i Gothemshammar: Rapport från arkeologisk undersökning 

2009. Högskolan på Gotland. 

 

Wehlin, J. 2010. Approaching the Gotlandic Bronze Age from the Sea. Future Possibilities 

from a Maritime Perspective. Gotland University Press. 

 

Wehlin, J. 2014. Tid, töisar och textil: Minnesbärande begravningarunder brons- och äldre 

järnålder på Gotland. I: Med hjärta och hjärna: En vänbok till professor Elisabeth Arwill-

Nordbladh / [red] Henrik Alexandersson, Alexander Andreeff & Annika Bünz, Institutionen 

för historiska studier. 2014 

 

Wickman, G. 1978. Undersökningar i Vallstena. Gotländskt arkiv s. 97 - 98. 

 

Wickman-Nydolf, G. Lilla Bjärge 1:17 - Gravfält och boplats, järnålder. Arkeologisk 

förundersökning och undersökning. Riksantikvarieämbetet. 

 

Östergren, M. 1989. Mellan stengrund och stenhus: Gotlands vikingatida silverskatter som 

boplatsindikation. Stockholms Universitet. 

 

Österholm, I. 1989. Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern – en analys av fysisk 

miljö, ekonomi och struktur. Avhandling, Stockholms Universitet. Gotlands Allehandas 

Tryckeri AB. 

8.2 Kartor 

 

Meijer, J.F. 1646. Carta von Gottlant.  

 

Skattläggningskarta Vallstena socken 1700. Lantmäterimyndigheternas (LMA) arkiv. 09-

VNA-2. © Lantmäteriet, i2012/921. 

 

Laga skiftes-karta Vallstena, Allekvia 1. 1878. Skifteslaget nr 2. H83-2:1. © Lantmäteriet, 

i2012/921. 
 

Sveriges geologiska undersökning 1928. Kombinerade jord- och bergartskarta i skala 1:50 

000. Bladet Slite, Serie Aa nr 169. Generalstabens Litografiska Anstalt. © Lantmäteriet, 

i2012/921. 



 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Geodata. © Lantmäteriet, i2012/921. 

https://zeus.slu.se/get 

8.3 Internetkällor 

 

I Tjelvars fotspår. Projektbeskrivning. Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala 

Universitet. http://www.arkeologi.uu.se/Forskning/Projekt/i-tjelvars-fotspar/. Hämtad 2017-05-

01 

 

Fornsök. 2017. Riksantikvarieämbetet. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  

Hämtad 2017-05-01. 

 

Store Norske Lexikon. Sökord Val. Hämtad 2017-05-20. https://snl.no/val 

 

Sök i samlingarna. 2017. Statens historiska muséer. http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp 

Hämtad 2017-04-01 

8.4 Personlig kontakt 

Wallin, P. Muntligen, 2017-05-10 

 

Wallin, P. och Martinsson-Wallin, H. Muntligen 2017-05-11 

 

 



41 

Bilaga 1 

  

Fyndmaterial enligt SHM:s databas (endast tydligt definierbara föremål) från gravfältet 

Vallstenarum i Vallstena socken. 

 

 

Vapenutrustning r jäå/ä jäå fvt -ven vik - med y jäå jäå /odat

kniv 6 11 5 20 19

pil 0 8 1 21 1

sköldbuckla 0 2 0 2 3

skölddelar 0 4 0 5 2

spjut 1 4 1 12 8

svärd 0 6 5 26 21

yxa 0 0 1 1 1

Totalt 7 35 6 87 55  
 

Smycken och dräktdetaljer r jäå/ä jäå fvt - ven vik-med y jäå jäå/odat

armring 1 1 2 1 1

beslag 14 39 2 16 52

brakteat 0 5 0 3 0

fingerring 16 0 1 0 1

halsring 1 0 0 0 0

hänge 0 2 6 2 2

nål/dräktnål 0 13 4 4 7

pärlor (depåer) 4 8 2 3 4

remändebeslag 2 3 0 3 6

skållor (depåer) 6 1 0 2 9

spänne - djurhuvudformat 0 0 2 0 0

spänne - dosformat 0 0 2 0 0

spänne - fibula 1 0 0 0 1

spänne - protodjurhuvudformat 0 11 1 4 0

spänne - redskapsspänne 0 5 0 3 0

spänne - ringspänne 0 0 4 1 0

spänne - ryggknappsspänne 0 13 0 3 1

spänne - rundspänne 0 2 0 1 0

spänne - övrigt 3 6 0 4 11

sölja (typ av spänne) 6 6 1 4 9

Totalt 54 110 27 54 103  
 



Övriga typer av personliga föremål r jäå/ä jäå fvt  - ven vik- med y jäå jäå/odat.

betsel 0 2 1 9 4

kam 3 3 0 0 0

kedja 1 6 2 3 0

kärl (glas) 1 10 0 0 1

kärl (keramik) 0 0 2 0 6

kärl (metall) 2 2 0 0 1

lås 3 0 1 2 2

nyckel 4 16 3 6 5

pincett 0 4 0 1 1

spelbricka (depåer) 0 4 1 0 0

örslev 0 2 0 0 0

Totalt 14 49 10 21 20  
 

Verktyg, redskap och övriga föremål r jäå/ä jäå fvt - ven vik - med y jäå jäå/odat

beslag 14 39 2 16 52

gångjärn 0 1 0 0 0

märla 1 0 2 2 4

nit 2 12 4 16 17

skavjärn 0 1 0 0 0

ten 2 5 0 1 7

Totalt 19 58 8 35 80  
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Fyndmaterial enligt SHM:s databas (endast tydligt definierbara föremål) och 

utgrävningsrapport (Wickman-Nydolf 1999) vid omgivningar kring gården Bjärge i Vallstena 

socken. 

 

Vapenutrustning r jäå/ä jäå fvt - ven vik - med y jäå jäå/odat.

kniv 4 11 0 2 6

lansspets 0 0 0 0 1

pil 0 0 3 0 1

ringpansar 0 0 0 1 0

sköldbuckla 0 0 1 1 0

spjutspets 0 0 2 13 30

svärd 0 0 2 0 3

tång 0 0 0 0 1

yxa 0 0 3 0 0

Totalt 4 11 11 17 42  
 



Smycken och dräktdetaljer r jäå/ä jäå fvt - ven vik - med y jäå jäå/odat.

armring 0 0 3 2 2

beslag 0 1 0 0 0

brakteat 0 0 0 2 0

fingerring 0 0 0 0 2

halsring 0 0 0 0 2

hänge 0 1 1 0 0

hängkors 0 0 1 0 0

kniv 0 0 0 0 6

nål/dräktnål 0 6 5 0 0

pärlor (depåer) 0 4 0 4 0

rembeslag 0 1 0 1 0

ring 0 1 2 1 0

skålla (depåer) 0 1 0 0 0

silvertråd 0 0 1 0 0

smycke (hacksilver) 0 0 1 1 0

spänne - djurhuvudformat 0 5 8 0 0

spänne - dosformat 0 0 4 0 3

spänne - fibula 0 0 2 1 1

spänne - fågelformigt 0 1 0 0 0

spänne - protodjurhuvudformat 0 0 0 1 0

spänne - redskapsspänne 0 1 1 0 0

spänne - ringspänne 0 0 4 0 1

spänne - rundspänne 0 2 0 1 0

spänne - djurformat 0 1 0 0 0

spänne - övrigt 0 1 0 0 0

sölja (typ av spänne) 0 0 0 1 0

Totalt 0 26 33 15 17  
 

Övriga personliga föremål r jäå / jäå fvt - ven vik - med y jäå jäå/odat.

betsel 0 0 0 1 2

björnklo 0 0 0 1 0

flinta (depåer) 0 4 4 2 0

kam 0 2 1 0 0

mynt 0 0 0 1 0

nyckel 0 0 1 0 0

spelbricka 0 0 0 0 9

Totalt 0 0 1 1 9  
 

Verktyg, redskap och övriga föremål r jäå/ä jäå fvt - ven vik - med y jäå jäå/odat

beslag 14 39 2 16 52

gångjärn 0 1 0 0 0

märla 1 0 2 2 4

nit 2 12 4 16 17

skavjärn 0 1 0 0 0

ten 2 5 0 1 7

Totalt 19 58 8 35 80  
 


