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Abstract 

This project deals primarily with beads to try and understand the various aspects of social 
status and gender questions surrounding the burial site at Tuna in Badelunda, Västmanland. 
By comparing the beads found in the graves along with other gender markings such as fibulas 
and horse equipment and taking in to account the animals deposited in the graves this project 
hopes to either confirm or disprove the already existing sex determinations made initially by 
the archaeologists at the time of the publishing of the reports in 1994.  

The project follows a gender perspective that does not adhere to the norms of today and 
tries to see the difference in grave goods and bead color, shape and quantity as well as the 
quality of the beads from the graves in question. 27 of the 86 different burials are studied to 
see the difference between men and women, young and old, and richer and poorer. 
 
Keyword: beads, gender, Tuna, grave goods, social status, age, quantity, quality. 
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1 Inledning 

Gravfältet vid Tuna (se fig. 1) upptäcktes av en slump när ägaren av området 1952 påbörjade 

byggandet av sitt nya hus. När jorden fraktades åt sidan av grävmaskinen märktes plötsligt 

något glimrande i de stora jordhögarna som tagits från det som skulle bli husgrunden. Ägaren, 

som antingen inte förstod vad det var som skett eller inte ville ha några dröjsmål med sitt hus, 

valde att inte underrätta myndigheter om vad som kommit fram ur marken och husbygget 

fortsatte, först när det nya huset stod klart kontaktades arkeologer.  

     Efter undersökningar kunde det konstateras att husbygget delvis förstört en stor 

kammargrav, arkeologerna benämnde den som Grav X (där X står för okänd) och efter vidare 

utgrävning av området framkom ytterligare 85 stycken olika anläggningar. Vad som 

försvunnit i schaktmassorna efter husbygget är okänt men den rika guldskatten som personen i 

Grav X fick med sig i döden återfanns och är idag ett av Sveriges största guldfynd, detta 

tillsammans med de åtta båtgravar som fanns i området har fortsatt fascinera såväl arkeologer 

som allmänheten 65 år efter dess upptäckt. 

 
Fig. 1. Tuna, strax NO om Västerås. CC BY Lantmäteriet. 
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Fig. 2 Könsfördelning över Tunagravfältet med markeringar av V. Eriksen1 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Studien ämnar att på ett djupare plan undersöka de genuskonstruktioner som återfinns i Tuna 
gravfält i Badelunda, Västmanlands län. Endast 13 av de 86 olika anläggningar har kunnat 
könsbedömas med hjälp av osteologiskt material. Då det inom genusarkeologin är viktigt att 
skilja på kön och genus kommer denna undersökning även att fokusera på de personer som 
påvisats som manliga eller kvinnliga och se om deras kön överensstämmer med det genus 
som gravgodset tyder på. 

Med hjälp, i första hand, av de pärlor som placerats i gravarna har studien utgått från 
teorin om att tre eller fler pärlor indikerar ett kvinnligt genus. Pärlorna kommer sedan att ses 
på i samband med det övriga gravgodset för att få en bild av hur de skiljer sig mellan manliga 
och kvinnliga, här kommer även djuren spela en roll då dessa kan visa på både köns- och 
genustillhörighet samt den sociala status den döde haft i livet (och till en viss del hur de 
efterlevande uppfattat den döde, då det är de som lägger ned gravgodset).  

Syftet med studien är att med hjälp av pärlor kunna underlätta framtida genusbedömningar 
av liknande gravfält från samma tidsperioder som Tuna då många av brandgravarna saknar 
den mängd osteologiskt material för att göra en sådan bedömning.  

Orsaken till att pärlorna har en central roll i undersökningen är att Bo Petré (1993) i en 
artikel skriver att en grav med fler än tre pärlor ska bedömas som kvinnlig, denna 
undersökning vill ta reda på om detta även stämmer för Tunagravarna.  

De frågor som kommer tas upp i studien är: 

• Går det att med hjälp av pärlor i relation med annat gravgods köns- och/eller 
genusbestämma gravar? 

• Är det möjligt att utläsa status och social organisation i pärlornas antal, utformning, 
och material? 

• Hur många av de gravar i Tuna där könet är obestämt eller tveksamt kan författaren 
applicera antagandet om pärlor och kön på? 

• På vilket sätt skiljer sig de kvinnliga och de manliga pärlorna åt (om en sådan skillnad 
kan påvisas)? 

 

1.2 Avgränsning 

Tunagravfältet består av 86 anläggningar, från obestämbara härdar till kammargravar, därför 

kommer uppsatsen endast att fokusera på de gravar där det återfunnits pärlor, vilka är 27 

stycken; tre av dessa är kammargravar (inkluderat Grav X), sju båtgravar med en (1) 

tillhörande fyllning, och de resterande 16 är brandgravar. De övriga gravarna är intressanta i 

sig men fyller inget syfte i denna studie då uppsatsens fokus är på köns- och genusbestämning 

utifrån pärlornas antal, form, och material etc.  

     Gravarnas datering sträcker sig från den äldsta grav X från 300-talet e. Kr. till båtgrav 76 

som daterats till 1025–1050 e. Kr. och uppsatsen behandlar tiden från romersk järnålder till 

sen vikingatid.  

1.3 Bakgrund och kritik 

När Tunagravarna av en slump upptäcktes 1952 påbörjades den ett år långa utgrävningen som 
sedan 40 år senare publicerades i de två böckerna Tuna i Badelunda – Guld Kvinnor Båtar 
(1994) av Nylén och Schönbäck. Den första av de två böckerna går igenom vissa av de mer 
intressanta gravarna, samt deras innehåll medan den andra boken är en samling gravrapporter 
av alla de 86 olika anläggningarna i Tuna, kompletterat med osteologiska analyser av 
Elisabeth Iregren. Det är värt att nämna att i fallet med de böcker som Nylén och Schönbäck 
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har publicerat angående Tunagravarna har de två författarna inte förtydligat sina observationer 
om kön, de bedömningar som gjorts arkeologiskt har inte ägnats någon förklarande del till 
varför dessa bedömts som antingen kvinnliga eller manliga.  

De två volymerna har heller inte tagit upp skillnaderna i brandgravarnas skick där vissa är 
så kallade urnegravar (där benen från den döde placerats i ett lerkärl efter kremering) och de 
övriga brandgravar där inget lerkärl använts och benen ligger spridda i jorden. 

Forskning om Tunagravarna har gjorts, dock i mindre utsträckning än önskat, en av de 
mest genomgående studier av gravområdet är Lotta Fernståls avhandling Delar av en grav 
och glimtar av en tid – om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och 
personen i grav X (2004) och behandlar såväl området i sig som den äldsta graven i området, 
grav X.  

Just Fernståls avhandling samt de två böckerna av Nylén och Schönbäck använde jag själv 
när jag under mitt andra år på kandidatprogrammet för arkeologi och antik historia skrev min 
B-uppsats Tuna i Badelunda – kvinnorna i båtgravarna och männen i brandgravarna 
(Eriksen 2016) där jag bland annat diskuterade den könsfördelning bland gravarnas position 
till den centrala grav X.  

Då det inom arkeologin är viktigt att skilja på kön och genus när gravar behandlas har 
inspiration tagits från författare som till exempel Gilchrist (1999), Hjørungdal (1991, 1993, 
1994) samt Petré (1993). De två första författarna diskuterar just skillnad mellan kön och 
genus i gravsamanhang och tar upp vissa av de förutfattade meningar som hängt kvar sedan 
ämnets början, Petré tar upp skillnader i det gravmaterial han själv undersökt på Lovö (dock 
ska det kommas ihåg att hans text är något utdaterad vid det här laget), och det är i artikeln 
från 1993 som han först nämner antagandet om att tre eller fler pärlor i en grav indikerar ett 
kvinnligt kön på den gravlagde. 

 För att reda ut den komplexa tankegång som genomsyrar genusforskningen har studien 
tagit hjälp av Arwill-Nordbladhs bok Genusforskning inom arkeologin (2001) samt Stig 
Sørensens bok Gender Archaeology (2000) och på så sätt fördjupat kunskapen om de teorier 
och tankesätt som finns och samtidigt försökt applicera dessa på området studien behandlar. 
Här kommer även Baxters The archaeology of childhood: children, gender, and material 
culture (2005) användas och kort nämnas när det kommer till barn och genus, då det inte alltid 
sammanfaller med den bild vi har av vuxna personer och deras roller i livet.  
Författaren av denna studie anser att pärlorna måste beaktas i färg, form, och material och inte 
endast till antalet då objekt, som Fahlander skriver, måste ses ”[u]r exempelvis ett relationellt 
perspektiv kan materialet eller färgen ha lika stor betydelse som formen och funktionen; 
samma sak gäller dess ursprung, eller med vilket ben av djuret det är skapat av […] 
(Fahlander 2014: 238). I denna text skriver han däremot om fiskekrokar, dock anser 
författaren till denna uppsats att pärlorna inte bara ska ses som artefakter utan också som 
symboler på genus och social konstruktion och att det därför är otillräckligt att endast se till 
antal när det görs bedömningar av kön och/eller genus i gravar. 

Flertalet kandidatuppsatser har tidigare skrivits om Tuna i Badelunda (se t. ex. Julin 2016, 
Lagerholm 2009, Ghattas-Lama 2014), vissa har tagit upp pärlorna som en del i bedömningen 
av kön och genus men detta har inte varit deras primära utgångspunkt då de snarare diskuterat 
könsfördelning och position av gravarna, de har heller inte beaktat pärlornas olika material 
eller färg.  

Även Tove Hjørungdals bok Det skjulte kjönn (1991) kommer att användas för diskussion 
om klass och social status när det kommer till gravgåvor och genus.  

För att analysera pärlorna i Tunagravarna har hjälp tagits av Johan Callmers (1977) 
klassificering av de olika typer av pärlor i Skandinavien under vikingatid.  

Det osteologiska materialet har av författaren till denna uppsats analyserats med hjälp av 
Elisabeth Iregrens avsnitt Kremationer från Tuna, Badelunda i Västmanland i boken Tuna i 
Badelunda – guld kvinnor båtar av Nylén och Schönbäck (1994b) och Krumknivar, kvinnor 
och kreatur (2001) av Erika Räf samt Sabine Stens Sacrificed animals in Swedish Late Iron 
age monumental mound burials (2013) för att förstå de olika djurens betydelse i gravarna.  
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1.4 Teori och metod 

Den första etappen av undersökningen har ägnats åt litteraturstudier för att på ett djupare plan 

förstå skillnader i kön- och genusforskning; hur det började ta form inom arkeologin samt hur 

det ser ut i dagsläget i och med mängder av ny forskning som kommit ut i form av artiklar, 

böcker och avhandlingar. I denna del av undersökningen har även en tabell sammanställts 

(gjord av författaren till denna studie, baserat på de utgrävningsrapporter gjorda av Nylén och 

Schönbäck) av alla pärlor som hittats i gravområdet indelad i respektive gravs fyndnummer, 

pärlorna har därefter ställts upp och bockats av efter sina respektive egenskaper; till exempel 

färg, material, och form. I denna tabell finns även de traditionella könsmarkörerna uppställda 

där sådana har hittats i samband med pärlor; till exempel söljor, fibulas, nålar, och 

ryttarutrustning.  

      I och med det ibland bristande osteologiska material för könsbedömning har studien även 

valt att ta de djurben som lagts i gravarna som ytterligare en faktor att räka med, jag har där 

ställt upp alla olika djur i tabellen och kommer att analysera dem tillsammans med övrigt  

material. I denna del kommer jag söka svar på om djuren tyder på en speciell status eller om 

en viss typ av djurben är mer frekvent i mans- eller kvinnogravar.  

Den andra, och viktigaste, delen av studien är besöket på Västmanlands Läns museums 
arkiv i Hallstahammar, där författaren av denna studie genom kontakt med arkivarien har fått 
tillåtelse att själv undersöka och fotografera pärlorna och annat gravgods. Detta påbörjades i 
ett tidigt stadium av undersökningen och pärlor samt annat gravgods (som anses relevant) ur 
brandgravar 6, 7, 8, 11, 14, 18, och 26 har undersökts och fotograferats.  

En närmare undersökning av de benpärlor funna i grav 74 i Tuna kommer göras (tyvärr 
inte en osteologisk bedömning då författaren inte besitter den kompetens som krävs) då dessa 
är de enda som hittats på platsen, de är också funna i en av de gravar där den arkeologiska 
bedömningen manligt (M) inte kunnat bekräftas av osteologiskt material. Detta kan ytterligare 
främja förståelsen av pärlornas material i frågan om genus. 
     Uppsatsen arbetar utifrån ett genusperspektiv där dagens förhållningssätt och normer i 
största hand ignoreras, utöver detta har uppsatsen också en tydlig separation mellan kön och 
genus i förhållande till ålder då detta inte på ett enkelt sätt går att sammanföra. Genom att 
anlägga ett posthumanistiskt perspektiv på studien, där det för många självklara ifrågasätts; att 
pärlor i fler än tre till antalet är kvinnligt försöker författaren till denna uppsats se på pärlorna 
på ett djupare plan. Genom att se på pärlor som mer än bara smycken är förhoppningen att 
tydligare mönster för vad människorna vid Tuna hade för avsikter när de gravlade personer 
med pärlor som gravgåvor. 
      Då det för Tunagravfältet tycks röra sig om en högre klass och social status än för de 
’vanliga’ människorna under tidsperioden kommer detta även att speglas i gravmaterialet 
(genom ovanligare pärlmaterial,gravgods och djurben), och detta kommer att undersökas med 
hjälp av bland annat det antagande om att genuskonstellationer var vanligast bland människor 
med en högre grad av rikedomar.  

 

1.5 Arkeologisk och osteologisk könsbedömning 

Det kan tyckas oväsentligt att diskutera skillnaderna mellan arkeologisk och osteologisk 

könsbedömning då endast fem av de 27 gravar som behandlas i denna undersökning har 

kunnat bedömas osteologiskt, men för att ändå förtydliga och klargöra hur detta har gått till 
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kommer nedan en kort genomgång av den process som följer när en grav ska könsbedömas. 

     Att identifiera vilket kön den döde har är såklart enklast om kroppen är så intakt som 

möjligt, med till exempel ansiktsbehåring eller könsorgan (vid till exempel mumifiering), men 

i de fall där endast skelett kvarstår finns markörer så som formen på bäckenet, längd och 

kraftighet av benen samt de muskelfästen som oftast är mer markerade på män än kvinnor, det 

går även att se till skallens form och volym då dessa ofta kan skiljas mellan de båda könen 

(Renfrew & Bahn 2012: 423).  

     I de fall där den döde har blivit kremerad uppstår svårigheter i och med att benen inte bara 

spricker utan också krymper vid utsättandet av elden, krympningen, som kan vara mellan 10–

20 %, försvårar för osteologerna och de kan också vilseledas av att de redan små fragmenten 

krympt ännu mer (Iregren 1994: 202). De benfragment som använts i könsbedömningen av 

Tunagravarna är delar av ögonbrynsbågarna, näsrotspartiet, muskelfästen i nacken, 

vårtutskottet, tandutskottet på andra halskotan och underkäkens ledhuvud mot skallen; dessa 

har visat på att två av de 12 individer som könsbedömt var kvinnor och tio stycken av dem var 

män (Iregren 1994: 202, 204). 

     Där den osteologiska bedömningen av kön fokuserar på den dödes kropp eller skelettdelar 

av den arbetar den arkeologiska bedömningen med de gravgåvor och annat material i graven 

runt om den döde. För varje tidsperiod finns vissa tydliga markörer (se fig. 3 på nästa sida) på 

vilket kön den döde har i form av vilka gåvor som lagt ned i graven, då detta kan syfta till 

både tradition och mode (som kommer och går i cykler) är detta en uppfattning som ständigt 

revideras och förnyas efter att fler gravar upptäcks och undersöks.  

     Det är även här antagandet om att mer än tre pärlor i samma grav indikerar ett kvinnligt 

kön kommer in i bilden efter att Bo Petré (1993) undersökte gravar på Lovö och fann att alla 

gravar med mer än tre pärlor innehöll kvinnliga personer.  

     Andra könsmarkörer kan vara vapen, ofta svärd eller spjut, som indikerar en manlig 

person, hästutrustning som även det verkar tyda på en man, även tärningar som återfinns i 

gravarna tycks oftast förekomma i manliga situationer. Kvinnor tycks i större utsträckning 

begravas med smycken, fibulas (bröstfibulas), samt vardagliga husgeråd så som skedar, skålar 

och nålar eller nålhus (Gräslund 2001:90). Nedan (fig. 3) visas de gravgåvor som var vanliga 

under Vendel- och vikingatid i elitmiljöer. Detta på grund av Tunas många båtgravar, 

kammargravar och korta avstånd till storhögen Anundshög anses av många vara just en 

elitmiljö och därför borde kunna uppvisa några av de typiska gravgåvor av dessa slag. 

     Även om Petré har gjort bedömningen om att tre eller fler pärlor indikerar en kvinnlig 

person tycks detta vara en väldigt generell och platsorienterad bedömning, han har heller inte 

tagit upp skillnader i pärlornas färg, form, eller material när han framförde sin tes. Bland 

Tunagravarna skulle det kunna argumenteras för att de gravar där det återfunnits benpärlor 

innehåller en person av manligt kön. 
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Fig. 3. Markörer för kön i elitmiljögravar (Ljungkvist 2006: 47). 

1.6 Genusbegreppet – en kort genomgång 

Då det tidigare avsnittet behandlade könsbedömning av gravar genom såväl det osteologiska 

materialet som de artefakter den döde fått med sig i graven kommer detta avsnitt behandla 

begreppet genus.  

        Genusdebatten började 1984, men då under namnet feministisk arkeologi, med de två 

kvinnliga forskarna Cockney och Spector. I en artikel framförde de åsikten om att den 

arkeologi som då bedrevs var överskuggad av de åsikter och förutfattade meningar som fanns 

bland forskare såväl som arkeologer i dagens samhälle. De menade att de resultat som 

framkom i forskningen om dåtidens samhällen var färgad av de könsfördelningar och ’mans- 

och kvinnosysslor’ som på 1980-talet ansågs vara norm (Gilchrist 2009: 2). 

      Genus i sig är då en social konstruktion utifrån hur du själv uppfattar dig men även hur du 

Vendel period Viking period 

Male burials: Male burials: 

Helmets. 

High quality weapons. 

Richly decorated riding gear. 

Glass vessels, metal vessels.  

Metal decorated wooden vessels.  

Birds of prey. 

Large amount of sacrificed animals. 

Complete set of weapons consisting of sword, 

spear, arrows, (fighting knife after earliest parts). 

Riding gear. 

Glass and metal vessels. 

Metal decorated wooden vessels.  

Silk fabric, evidence of gold and silver inlaid 

textiles. 

Birds of prey. 

Large amount of sacrificed animals.  

Objects of high quality, for example, with silver 

details. 

Female burials: Female burials: 

Exclusive jewellery  

Silver spiralled beads (6th to 7th century AD). 

Amethyst beads (7th to 8th century AD). 

Glass vessels. 

Wooden box with metal parts.  

Large amount of sacrificed animals. 

Exclusive bronze jewellery.  

Glass and metal vessels. 

Metal decorated wooden vessels.  

Silk fabric, evidence of gold and silver inlaid 

textiles. 

Large amount of sacrificed animals.  

Objects of high quality, for example, with silver 

details. 
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uppfattas av de runt omkring. Det kan handla om både utseende och det sätt man för sig på 

men även inrymma saker så som arbetsroll och status. Vad detta då egentligen betyder är att 

de saker vi finner normala och vanliga idag färgar hur vi ser på forntiden. 

     Forskning inom genus, men även feminism, har för det mesta förankring i de idag aktuella 

förhållanden mellan män och kvinnor; det är därför inte så förvånande att det i arkeologins 

början koncentrerades på männens dominans under förhistorien där de var de drivande 

jägarna och stod för brödfödan och då kvinnorna hamnade i skymundan som de passiva, 

barnafödande husfruarna.  

      Arwill-Nordbladh skriver i Genusforskning inom arkeologin (2001) att  

”Genusperspektivet är också ett exempel på hur arkeologins kunskapsproduktion har en ofrånkomlig 

samtidshistorisk förankring. Varje tid begär sina egna tolkningar av förhistorien. Frågor som är viktiga 

i den egna samtiden ”aktiverar” likartade problem vid en tolkning av det förflutna och studsar sedan 

tillbaka till oss.” (2001: 58). 

I och med den tredje vågens feminism skiftade fokus från att lyfta fram kvinnors roll i 
historien till att arbeta med en mer komparativ metod som ser skillnader som finns mellan 
manligt och kvinnligt kön men också till att se skillnader i ålder; både hos män och kvinnor 
men även med fokus på barn i relation till vuxna (Gilchrist 2009: 4). 

1.7 Pärlor – tillverkning och tillgänglighet 

Tillverkning av pärlor beror inte endast på det material de består av utan även den tidsperiod 
då de tillverkades eftersom hantverk är en lärandeprocess som ständigt utvecklas och förnyas. 
     Det vanligaste materialet pärlorna i Tunagravarna tillverkats av är glas, dessa varierar i 
både färg och form men även i dekoration, för att få en bild av hur svårighetsgraden sett ut i 
tillverkningen av dessa kommer nedan en kort presentation av de olika pärlornas utseende och 
hur de tillverkats.  
     Enligt Callmer (1977) kan pärlor göras utan uppvärmning, då de skärs och poleras på 
samma sätt som pärlor gjorda av ädlare material så som bärnsten och ametist, och genom att 
först värma upp materialet och på så sätt tillverka pärlorna. De uppvärmda pärlorna kan göras 
på olika sätt, till exempel de fyr- eller femsegmenterade pärlorna görs genom att vira det 
uppvärmda och mjuka glaset ett antal gånger över en uppvärmd stång av metall. Pärlorna kan 
även kapas i den valda längden och formen för att sedan doppas i smält glas av en annan färg 
för att på så sätt skapa de dekorationer som tillverkaren önskar, denna teknik är svårare att 
utföra. Mosaikpärlor, eller mosaiktekniken, tillverkas genom att hetta upp enskilda glastrådar 
för att sedan placera dem över/på (om det är en stor pärla) eller i en form tillsammans med 
den tilltänkta pärlan (om det är en mindre) och sedan hetta upp dem igen tillsammans för att 
smälta samman materialen och skapa dekorationen (Callmer 1977: 33). 
    En pärla, oavsett hur fin den ser ut, kan vara gjord av dåligt eller skört material och därför 
inte vara lika värdefull. Då är det viktigt att se, inte bara på mängden pärlor i en grav, utan 
även på materialet i sig och hur samt var den tillverkats. Exempel finns där en grav som 
innehållit ett stort antal gravgåvor, så som svärd, djur, och smycken bedömts vara för en 
person som varit viktig och haft hög social status i livet, men efter undersökning av 
gravgodset har det visat sig att dessa artefakter inte var av en kvalité som skulle räknats som 
gåvor för en ’högburen’ eller där djuret (ofta hästar) som följt med i graven varit sjukt eller 
gammalt vid slakten av det (Jibbefors 2015: 17–18). Detta kommer diskuteras vidare i en 
senare del av studien. 
     Under vikingatiden tillverkades inte glas i Norden, utan redan gjorda bägare och liknande 
föremål transporterades och importerades genom byteshandel från västra Europa och orienten 
till de viktigare hamnstäderna i norden, så som Birka, Ribe, och Hedeby där tillverkningen av 
glaspärlor skedde (Näsman 2000: 43–44). 
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1.8 Djurens betydelse i graven 

I denna del kommer det kort att beskrivas vilken roll de olika djuren i gravarna hade för den 
forntida människan men också hur de ansågs hjälpa människorna i livet efter detta. 
     Det har sedan ställts i relation till de djurben som hittats i Tunagravarna och avser att bilda 
en uppfattning om status och genus i dessa gravar. 

De två djur som är mest frekventa bland Tunagravarna är häst och hund. Hästen 
förekommer säkert i 12 gravar och med en osäker bedömning i ytterligare tre (Iregren 1994b: 
204, 206). Hund har återfunnits i 24 av de 53 brandgravar i Tuna, i skelettgravarna har inga 
hundar förekommit. Iregren har bedömt att alla hundar förutom den som förekommer i grav 
28 är vuxna djur, i grav 28 var hunden troligtvis under två år gammal. I grav 26 återfanns 
rester av två hundar men i de övriga gravarna finns endast rester av en (1) hund och i de fall 
där endast en art förekommer i graven är det hund som återfinns (Iregren 1994b: 205). 

Erika Räf (2001) har i sin, till en bok, sammanslagna avhandling behandlat djurens roll i 
gravar under den romerska järnåldern samt folkvandringstid. Här tar hon upp de olika 
djurarter som hittats i gravar och sin syn på deras olika roller i såväl livet som döden under 
perioden på Öland. Hon föreslår att djuren ska ses som en slags 'hjälpande hand' som ska 
ledsaga den döde till nästa steg i livet efter detta och har delat upp de djur hon sett i gravarna i 
fem kategorier: släktdjur, väktare, nyttodjur, mat, och hjälpare (Räf 2001: 38). I kategorin 
Väktare finns två underkategorier; A. Gravfrid och B. Skydda de levande, med detta menar 
Räf att till exempel obrända ben från hund, större rovdjur, rovfåglar, gås och tupp skulle 
kunna passa in i de båda underkategorierna genom att de antingen skyddar den döde från 
gravplundring eller liknande eller att den skyddar de levande från att hemsökas av den döde 
(2001: 36, 38). I kategorin Mat skulle de djur som gravlagts (till exempel får/get, svin, 
nötkreatur, fisk eller höns) antingen indikera på föda för den döde i livet efter detta eller på en 
gemensam måltid som delades vid begravningen beroende på om benen var brända eller 
obrända. De brända benen skulle då finnas i eller i anslutning till lerkärlet innehållande den 
döde eller som obrända ben i en brandgrav, där delar av djuret i graven består av delar som 
normalt inte äts, till exempel tänder eller tassar och/eller hovar från hund, häst, nöt. 

På Tunagravfältet är nöt ett sällsynt djur att finna i gravarna, de återfinns med säkerhet i 
tre gravar och med osäker bedömning (?) i ytterligare två. Alla benen är obrända och skulle 
därför passa in i Räfs kategori Mat som gemensam måltid eftersom de flesta delar av nöt 
består av obrända tänder (Iregren 1994b: 204, 206). Sten (2013) föreslår också att de ben som 
inte kremerats tillsammans med den döde skulle ha utgjort en slags ’matsäck’ i graven för 
efterlivet och delades med de levande men påpekar att dessa ben ofta var lätt brända och 
antagligen hade placerats på gravbålet när den nästan slocknat. De ben eller tänder som var 
helt obrända ser hon svårigheter med att placera in i den kategorin (Mat som gemensam 
måltid) och föreslår istället att de ska ha ett annat symboliskt värde (Sten 2013: 231). 

Hon (Sten) nämner även att de offrade djuren, som inte var avsedda som mat, kan ha 
representerat den dödes personlighet, färdigheter och/eller sociala position och status (2013: 
225). 
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2 Presentation av källmaterialet 

2.1 Tuna 

I denna del kommer några av de mer intressanta gravarna tas upp (som till exempel gravar där 
endast en (1) pärla återfunnits eller där formen/färgen på pärlorna tyder på en annan 
könsbedömning än den nuvarande), där pärlorna som återfunnits kan indikera på antingen 
social status hos den döde eller en annan uppfattning av genus än det kön som sattes av 
ledande arkeologer och osteologer under utgrävningen av Tunagravarna. 
      För en mer detaljerad beskrivning av varje grav där det återfunnits pärlor se Bilaga 1 och 
Bilaga 2 för både skriftlig beskrivning och en tabell där alla gravar innehållande pärlor 
presenteras. 

 
 

2.1.1 Grav 7 

Oregelbunden stensättning med brända ben i mitten. 
700–1000 e. Kr. Arkeologiskt bedömd som kvinna, 
ingen osteologisk bedömning gjord då goda 
könsmarkerande fragment saknas. Vuxen. En (1) pärla 
av glas, facetterad, blå med två rödvita ögon på vardera 
sida. (Nylén & Schönbäck 1994b: 18, 199). 
 

 Fig. 4 Pärla från grav 7. Foto: Veronika Eriksen 

2.1.2 Grav 8 

Oregelbunden, gles stensättning med brända ben i 
nordvästra delen. 700-tal. Ingen arkeologisk eller 
osteologisk bedömning gjord. Vuxen. 
En (1) pärla av glas, opak, rödfärgad, och 
tunnformig (Nylén & Schönbäck 1994b: 19, 199). 
 

 

 
Fig. 5 Pärla från grav 8. Foto: Veronika Eriksen 

2.1.3  Grav 11 

Triangulär stensättning med brända ben blandat med kol från ytan till botten av den centrala 
delen av graven. 700–800 e. Kr. Arkeologisk bedömning avser kvinna(?) och den 
osteologiska bedömningen är man(?). Ålder mellan 40 och 60.  
     Fyra pärlor av glas. En och en halv röda, opaka, tunnformiga. En röd, opak, med porös yta. 
En halv blå, genomsiktlig med vita raka och zigzaglagda trådar, tunnformig (den ena halvan 
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av pärlan i denna grav, den andra halvan i 
grav 14, se nedan för diskussion om detta). 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 21, 199). 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 6. Pärlhalvor från grav 11 och 14. Foto: Veronika Eriksen. 

2.1.4  Grav 14 

Oregelbunden stensättning med brända ben i nordvästra delen, sträckandes något väster ut. 
700–800 e. Kr. Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord då 
goda könsmarkerande fragment saknas. Även osäkert om graven innehåller mänskliga 
kvarlevor.  
Ingen ålder. 
     Fem stycken pärlor, glas. En blå, tunnformig, gula raka och vita zigzaglagda trådar. En 
halv blå, tunnformig, med vita raka och zigzaglagda trådar (ena halvan i denna grav, andra 
halvan i grav 11, se nedan för diskussion om detta), en blå och en grön med röda och vita 
trådar (delvis försmälta), en grön med röda trådar, ringformig (Nylén & Schönbäck 1994b: 
24, 25, 199).  

2.1.5 Grav 18 

Rund stensättning med brända ben i mitten och strax nordväst. Ingen periodbedömning gjord. 

Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ålder mellan 20 och 

40.  

Två stycken pärlor, glas, opaka, röda, tunnformiga (Nylén & Schönbäck 1994b: 29, 199). 

 

2.1.6 Grav 26 

Oregelbunden stensättning med brända ben bland krukskärvor i östra delen av graven. 550–
800 e. Kr. Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord då goda 
könsmarkerande fragment saknas. Ålder mellan 20 och 40.  
12 stycken pärlor. Sju stycken röda, ring- och tunnformiga, opaka. Två röda, försmälta. En 
och en halv gula, tunnformiga, opaka. En blå, genomsiktlig, försmält. (Nylén & Schönbäck 
1994b: 35, 38, 199). 

 

2.1.7 Grav 37 

Rund, skadad stensättning med brända ben innanför kantstenarna. Ca. 1000 e. Kr. 
Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord då goda 
könsmarkerande fragment saknas. Ålder mellan 40 och 60.  
     En (1) pärla av brons, spirallagd ten. 12 stycken pärlor, glas. En halv, guldfolierad, 
tunnformig; en halv blå, facetterad; en halv blå, tunnformig; en blå, ringformig; en blå, 
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skivformig; en grön, ringformig med röda och vita linjer, fragmentarisk; en grön 
melonformad; två försmälta (alla genomsiktliga). En röd, ringformig; en ljusgrön med bruna 
linjer, tunnformig (båda opaka). (Nylén & Schönbäck 1994b: 50, 51, 199). 

2.1.8 Grav 55 

Liten, oregelbunden stensättning med brända ben i den centrala delen. Ingen 

periodbedömning gjord. Inte heller någon arkeologisk eller osteologisk könsbedömning. 

Ålder mellan 20 och 40. 

En (1) pärla. Glas, grå, försmält (Nylén & Schönbäck 1994b: 68, 200). 

2.1.9 Grav 65 

Ett tunt lager med jord och lera innehöll delar av ett lerkärl samt enstaka brända ben. 800–

1000 e. Kr. Arkeologiskt bedömd som kvinna(?), ålder mellan 40 och 60. 

En (1) pärla av brons, tunnformig. Tre stycken pärlor av glas, en röd, resten försmälta (Nylén 

& Schönbäck 1994b: 76, 200). 

2.1.10 Grav 67 

Oregelbunden stensättning, brandlager bestående av kraftiga bålrester med kol och brända 

ben, störst koncentration i mitten. Ca. 600 e. Kr. Ingen arkeologisk eller osteologisk 

bedömning gjord, ålder mellan 20 och 40. 

Två pärlor av brons, en tunnformig och en ringformig. 126 stycken pärlor och ett 40-tal 

fragment hittade, alla av glas. Gröna, blåa, blåa, vita och ljusblå odekorerade pärlor. Vita 

pärlor med dekoration i form av åttor och vita med blått och rött inslag, även två 

polkagrisfärgade pärlor. Alla i varierande form, även segmenterade pärlor finns. (Nylén & 

Schönbäck 1994b: 78, 200). 

 

2.1.11  Grav 74 

Brandgrav innanför grav 69s stenkrets, dock ej samma grav. Ingen stenpackning utan endast 
ett tunt brandlager. Ingen bedömning av tidsperiod har gjorts. Arkeologisk bedömd som man, 
ingen osteologisk analys då goda könsindikerande fragment saknas. Ålder mellan 40 och 60. 
     Tre stycken pärlor av ben, två halva och en fjärdedels (Nylén & Schönbäck 1994b: 80, 
200). 

2.1.12  Grav 44 (Kammargrav) 

Kretsformad stensättning, helt sluten kammargrav. Ca. 950–1000 e. Kr. Arkeologiskt bedömd 
som kvinna (flicka), endast 1 gram tandemalj kvar av det osteologiska materialet som gör att 
en sådan bedömning ej kunde göras, 6-års tanden färdigbildad men utan slitspår vilket gör att 
åldern uppskattats till 4–5 år.  
     Fyra stycken pärlor av glas; två silverfolierade, en av dem fyrsegmenterad, den andra 
femsegmenterad. Två blå, ringformiga. (Nylén & Schönbäck 1994b: 174, 199, 216). 
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3 Diskussion 

3.1 Pärlor och status i Tunagravarna 

Grav X, som är den äldsta och guldrikaste bland Tunagravarna, har förvånande nog endast 

fyra stycken pärlor; detta kan bero på de skador som uppkom vid husbygget och den stora 

mängd jord som forslades bort utan att undersökas (Nylén & Schönbäck 1994:). Två av 

pärlorna är guldfolierade och de andra två är blå, just pärlorna i grav X ger ingen tydlig 

indikation på social status dock är det inte heller relevant att diskutera dessa vidare då det 

övriga gravgodset talar för sig självt.  

     Grav 37 som med sina 13 pärlor tycks inte vara anmärkningsvärd vid studerandet av endast 

pärlornas antal, dock har de stor betydelse när färg, form, och material tas tillvara. Den stora 

variationen bland pärlornas utformning tyder på en högre social status (jämför till exempel 

med grav 11 eller grav 18 där pärlorna är enfärgade och tunnformiga), i graven fanns en halv 

guldfolierad, tunnformig pärla; fem blå (tunnformig, ringformig, fyrsegmenterad, skivformig, 

facetterad); tre gröna, en dekorerad med rödvita linjer, en melonformad, och en dekorerad 

med ljusbruna linjer, tunnformig. Även en (1) spirallagd pärla av brons återfanns. 

     Pärlornas utformning och dekoration tillsammans med det övriga gravgodset som bestod 

av till exempel hängen, mynt, nålhus och en amulett (av järn, ring med spjutspetsformat 

hänge) samt gravens nära anslutning till den centrala grav X tyder på att detta var en kvinna 

med hög social status. Att ben av hund fanns i graven är inte förvånande då dessa djur finns 

representerade i 10 av de 16 brandgravar innehållande pärlor dock är det intressant att graven 

även innehåller ben av katt eftersom dessa djur endast har återfunnits i tre gravar på hela 

Tunagravfältet.  

     Grav 67, från 600-talet, har med sina 126 pärlor och ett 40-tal fragment den största 

pärlsamlingen bland brandgravarna, detta överskuggas endast av båtgrav 75 där 141 pärlor 

hittats. Två av dessa är bronspärlor och de har troligtvis suttit som avlutande del i en (1) en de 

två pärlraderna som kvinnan i graven hade med sig. Den stora variationen bland pärlornas 

form och färg, dekoration och storlek tyder på ett imponerande halsband (dräktutsmyckning) 

och de två fibulor gjorda av brons och ornerade tyder på att kvinnan i graven höll en relativ 

hög social status i samhället. Avsaknaden av djurben i graven är dock ovanlig då de flesta 

andra gravar från samma tidsperiod fått med sig åtminstone hundben. 

     Sett till åldern bland de gravlagda på Tunafältet tycks de i åldern 20–40 fått flest pärlor 

med sig i döden, detta gäller fyra gravar men de åldersbestämda gravarna i området är för få 

för att se tydliga resultat och det kan inte uteslutas att detta var en tillfällighet. 

3.2 Pärlor och genus i Tunagravarna 

Då genus främst diskuteras i relation, manligt mot kvinnligt – ung mot vuxen, kommer denna 
del behandla pärlorna såväl som det övriga gravgodset. 
     O’Sullivan (2015) skriver att pärlor inte längre kan ses som en klar indikation på att den 
gravlagde är en kvinna då det framkommit många exempel på män som begravts med pärlor i 
Norge, dagens Ryssland, Island, samt Gotland för att nämna några. Dessa pärlor har dock 
visat tecken på att vara metodiskt utvalda i både färg och form – de har även varit (i största 
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omfattning) odekorerade (O’Sullivan 2015: 73–75). Gravarna från dessa platser har innehållit 
varierade pärlor men oftast i små mängder, mellan en (1) till tre pärlor i varje grav, detta 
skulle kunna passa med Petrés antagande om tre eller fler pärlor för kvinnor, men en närmare 
undersökning behöver göras för att få tydliga resultat. Fenomenet med pärlor i mansgravar 
(där endast en pärla har hittats) och dess klassifikation som ’svärdspärla’ menar O’Sullivan 
kan ha varit en reaktion på att hitta kvinnliga attribut i en manlig grav dock visar studier på att 
pärlor inte enbart förekommer i singular i de könsbestämda masgravarna och därför måste 
undersökas vidare med en öppnare tolkning av vad som är manligt och kvinnligt (2015: 79–
80). 

Grav 7 är intressant på grund av den könsbedömning som gjorts, inte genom en 
osteologisk analys utan genom det arkeologiska materialet som hittades i brandgraven. Endast 
fragment från ett lerkärl, ett fragment från ett hänge av brons (den övre delen), samt en (1) 
pärla fanns i graven där brända ben från människa och hund låg samlade; ändå har 
arkeologerna valt att bedöma denna grav som kvinna.  
     Pärlan, gjord av glas, är en facetterad, blå pärla med två rödvita ögon som mäter 0,8 
centimeter i diameter, hänget är av brons och har öglan kvar vilket tyder på att det är den övre 
delen som återfunnits.  
      Graven, daterad till 700–1000 e. Kr., har blivit bedömd att innehålla en kvinna men ingen 
ytterligare förklaring till varför detta skett har inte getts av arkeologerna på plats, dock kan det 
antas att det handlar om en kombination av pärlan och delen av hänget som hittades i graven. 
Om Petrés antagande om att tre eller fler pärlor indikerar en kvinna, borde denna grav då 
innehålla en man vilket tycks troligt då denna pärla kan agera amulett med sina ’ögon’ och på 
så sätt motverka det onda ögat. Hänget, som endast består av den översta delen, kan ha varit 
en variant av en Torshammare.  
      Grav 8, en brandgrav daterad till 700-talet e. Kr., innehöll även den endast en (1) pärla, 
denna är dock röd, opak, tunnformig, och saknar dekorationer. Graven innehöll dock även en 
bågformig fibula av järn, vilket endast genom fibulan skulle kunna indikera en kvinnlig 
person. Enligt Lethosalo-Hilander (1982) kan bågformade fibulor bäras av både män och 
kvinnor, och på grund av detta tillsammans med att endast en pärla hittats i graven tyder mer 
på att det är en gravlagd man än att det skulle vara en kvinna. Detta påpekas även av Nordahl 
(1994b: 84). 
     Grav 11, en brandgrav daterad till 700–800 e. Kr., som arkeologiskt bedömts vara en 
kvinna, men osteologiskt som man (?) innehöll fyra stycken pärlor av glas men det är en av 
dem som är extra intressant att se på. En halv pärla, blå med ziggzaggande trådar, fanns i grav 
11, medan den andra halvan av pärlan återfanns i grav 14, ca. 2 meter bort. De båda gravarna 
har samma datering, gravskick, och ligger i anslutning till varandra, de delar även samma 
slags djurarter i gravarna: häst och hund.  
       Pärlan, vars halvor hittats i två gravar, tycks inte ha delats direkt innan gravläggningen, 
eller av misstag vid kremering eller flyttning av askan, då de båda visar spår av slitning efter 
delningen. Detta kommer att diskuteras vidare i analysen. Just denna delning av pärlan 
diskuteras även av Delvaux (2017-05-05 personlig kommunikation via mail) och kommer att 
beskrivas i bättre detalj senare i uppsatsen. 
     De båda gravarna, 11 och 14, är även intressanta att se på då de pärlor som finns i gravarna 
skiljer sig på ett så uppenbart sätt. De pärlor i grav 11, inte inkluderat den halva som matchar 
den i grav 14, är enfärgade och odekorerade medan de i grav 14 inte bara är större utan även 
innefattar en komplex dekoration.  
     Brandgrav 74 är en av de två gravar där det återfunnits pärlor gjorda av ben, den andra 
graven är båtgrav 48 som kommer diskuteras senare. Grav 74 har ingen datering, men är 
bedömd genom det arkeologiska materialet att innehålla en man, och genom osteologiska 
analyser har det bedömts att mannen var mellan 40 och 60 år när han dog. I graven finns även 
delar av vad som tros vara en ringbrynja vilket medverkat i bedömningen av kön, samt ett 
stort antal av hundben.  
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Brandgrav 26 är daterad till omkring 550–800 e. Kr. och arkeologiskt bedömd som 
kvinna. Dock sett till de pärlor som återfunnits i graven (enfärgade, röda, blåa, gula, samtliga 
ring- eller tunnformiga) påminner de om de pärlor som återfanns i grav 11. I grav 26 finns 
inga andra könsmarkeringar bland det arkeologiska materialet och det kan bara antas att 
arkeologernas bedömning om kön vilar på de pärlor som hittats. När dock de benen i grav 11 
indikerar att det är en gravlagd man skulle detta kunna tyda på att även personen i grav 26 är 
en man. De djur som hittats tillsammans med personen i graven är bland den största variation 
på gravfältet (sett från de gravar denna undersökning studerar) och innefattar häst, två hundar, 
get/får och fågel (antagligen tamgås).   

Brandgrav 18, utan datering, har av arkeologerna på plats bedömts innehålla en kvinna, 
antagligen baserat på de två pärlor som återfanns i graven. Iregren har dock i sin osteologiska 
bedömning gjort klart att de ben som påträffades snarare pekar mot att personen skulle ha 
varit en man, baserat på de kraftiga vårtutskott som syns på kraniefragmenten (Iregren 1994b: 
213). Tillsammans med Iregrens bedömning av det osteologiska materialet och att de två 
pärlor i graven är enfärgade och tunnformiga  
       Kammargrav 44, daterad till 950–100 e. Kr. är värd att nämna, inte bara på grund av de 
pärlor som återfanns i graven utan även på grund av personens ålder: 4 till 5 år gammal. Då 
endast cirka 1 gram tandemalj hittades i graven och ingen könsbestämning kunde göras 
osteologiskt har bedömningen fallit på det arkeologiska materialet som hittats i graven; kniv, 
nyckel, ring, hake eller krok, samt fyra stycken glaspärlor (två silverfolierade, en 
femsegmenterad och en fyrsegmenterad; två blå ringformiga) samt diverse järnföremål och 
krukskärvor (Nylén & Schönbäck 1994b: 174, 199, 216). Enligt det arkeologiska materialet 
skulle dessa föremål indikera en kvinnlig person i graven, dock bör det diskuteras vidare inom 
ramen av att genusbedömma barn. 
      Då genus är något som barn från början skolas in i; hur man beter sig, klär sig, och 
uppfattas av de runt omkring en själv påverkas av det kön man fötts med och skiljer sig 
beroende på såväl kulturella som sociala sammanhang. Men även ’att vara barn’ är något alla 
skolas in i då det påverkar beteende, aktiviteter, och de olika roller som finns i samhället 
beroende på var man befinner sig i livet (Baxter 2005: 2–3). Detta är såklart intressant och bör 
diskuteras vidare, men eftersom det i Tuna endast finns en barngrav innehållande pärlor går 
det inte att dra slutsatser eller formulera teorier på grund av bristande omfång. 

Båtgravarna är intressanta, dock inte när det gäller könsbestämning då dessa är allmänt 
uppfattade att innehålla endast kvinnor med relativt hög status. Dock kommer några av dem 
snabbt att nämnas i analysen nedan på grund av att de inte innehåller pärlor i det omfång som 
väntas. 
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4 Analys och resultat 

Denna del kommer att, i en friare stil, behandla de gravar som presenterats ovan samt att svara 

på de frågeställningar som nämndes i början av studien;  

• Går det att med hjälp av pärlor i relation med annat gravgods köns- och/eller 
genusbestämma gravar? 

• Är det möjligt att utläsa status och social organisation i pärlornas antal, utformning, 
och material? 

• Hur många av de gravar i Tuna där könet är obestämt eller tveksamt kan författaren 
applicera antagandet om pärlor och kön på? 

• På vilket sätt skiljer sig de kvinnliga och de manliga pärlorna åt (om en sådan skillnad 
kan påvisas)? 

 

Fahlander skrev, som tidigare nämnts i uppsatsen, att en artefakt inte endast kan ses på ett 

sätt; en pärla kan då ses på många olika vis, genom materialet, färgen, dekorationen och inte 

endast till antalet som återfunnits i en grav. Endast en pärla i graven betyder inte att den 

gravlagde är en man, och fem pärlor i en grav betyder inte att det är en kvinna; en blå pärla i 

en grav kan till exempel tyda på en gammal tro att den blåa färgen skyddade mot onda andar, 

en pärla med två ’ögon’ kan tyda på att det skulle motverka det onda ögat (CMG 2015) och 

pärlor kan även ha använts som någon form av betalning (O’Sullivan 2015: 82). 

     Gravarna 11 och 14 är på många sätt lika varandra, ett ungefärligt antal pärlor i vardera 

gravar (fyra stycken i grav 11, fem stycken i grav 14), de har samma datering, och de djur 

som gravlagts med dem är av samma art, hund och häst.  

     Pärlorna skiljer sig dock markant; där den kvinnliga grav 14 innehåller dekorerade pärlor 

finns det endast en dekorerad pärla i grav 11 som har en osäker könsbedömning; K(?), M(?). 

Grav 14 har könsbedömts genom det arkeologiska materialet då det inte finns några 

könsmarkörer i det osteologiska materialet, faktum är att det inte finns något bestämt 

mänskligt material i grav 14! Varför detta inte påpekas tydligare i rapporten av Nylén och 

Schönbäck står inte klart men detta kan ge ytterligare förklaringar till varför det tolkats som 

både två gravar men även som en (1) grav som skadats och spritts i området.   

     De två halvorna som återfunnits i de båda gravarna har även diskuterats av den 

amerikanske forskaren Matthew Delvaux (2017) där han konstaterar att pärlan från grav 14 

visar tecken på slitage efter användning och hantering som den halva från grav 11 inte har. 

Han menar att pärlan då delats som ett tecken på samhörighet och en kärleksförklaring mellan 

de båda personerna i grav 11 och 14, där personen i grav 14 avled senare än sin partner.  

      Här menar Delvaux att personen i grav 11 var en kvinna och den gravlagde i grav 14 var 

en man, baserat på de pärlor som återfunnits tycker han sig se att de pärlor i grav 11 är typiska 

för ett halsband buret av en kvinna medan de i grav 14 inte uppvisar samma drag som andra 

pärlor från samma tidsperiod. Jag delar inte Delvaux’s uppfattning i detta avseende då de båda 

gravarna inte innehåller en komplett pärluppsättning för att kunna tolkas som ett halsband och 

därför inte kan antas vara det. Dessa pärlor kan istället ha placerats i gravarna med en annan 

innebörd. Sett till exempel i grav 67 där inte mindre än 126 hela pärlor och 40-tal fragment 

hittats, i denna grav är det i och med placeringen och hur de fallit från kroppen när denna 

förmultnade tydligt att dessa pärlor satt tillsammans och på så sätt bildade ett eller flera 

halsbandsrader, genom det övriga gravgodset (fibulas, nål) tyder detta på att den gravlagde 
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var en kvinna (dock har detta inte bekräftats av Nylén och Schönbäck och graven står utan 

könsbedömning). Pärlorna skiljer sig i färg och dekor, vissa är enfärgade som i grav 11, vissa 

är dekorerade som i grav 14. Jag menar då att den gravlagde är en man som fått med sig 

pärlor i graven, antingen på grund av att han hade ett kvinnligt genus eller som gravgåva av 

en kvinna. 

 

• Går det att med hjälp av pärlor i relation med annat gravgods köns- och/eller 
genusbestämma gravar? 

     Även om alla personer i båtgravarna är kvinnor måste grav 84 nämnas i diskussionen om 

genus enbart på grund av att de pärlor som återfanns i båten tycks likna de som hittats i, vad 

jag anser, mansgravarna. Dessa pärlor är inte dekorerade i det omfång som hade väntats i en 

grav för en kvinna med så hög status som båtgravarna tycks tyda på. Därför är det värt att 

nämna de broddar som hittats i anslutning till grav 84 och 76 och 23B. Ingen av de åtta 

båtgravarna innehöll ben av häst (om detta beror på de dåliga bevaringsförhållanden i området 

eller en avsiktlig utelämning av djuren går inte att säga) men att broddar hittats i så nära 

anslutning till gravarna skulle kunna tyda på att kvinnorna fått överta en del av det manliga 

genuset antingen i livet eller i döden. 

     Det fyndfattiga gravgodset i grav 23B samt den totala avsaknaden av pärlor tillsammans 

med ett par använda broddar skulle, som Schönbäck (1994b: 92) skriver, kunna tyda på att 

broddarna fått överta rollen som häst och representerar djuret i sin enkelhet eller att dessa 

skulle ha anknytning till den kult och/eller magiska syn på hästar som fanns i den nordiska 

religionen. Dock skulle jag vilja påstå att kvinnan i graven kan ha haft ett manligt genus och 

därför inte fått med sig en smyckesuppsättning likt vad man hade kunnat vänta sig. Om detta 

var på grund av hennes ålder (som inte går att fastställa då osteologiskt material saknas) eller 

att hennes personlighet inte höll sig till de förväntningar som kvinnor hade under denna tid 

går inte att säga men det är onekligen intressant och skulle kunna undersökas närmare 

tillsammans med de övriga båtgravarna. De båda personerna i båtgravarna 23B och 84 kan 

därför på grund av sin status ha haft ett manligt genus genom att de antingen övertog rollen 

efter sin make eller på grund av sin ålder inte kommit upp till eller gått förbi ett kvinnligt 

genus (till exempel genom att inte ha uppnått puberteten eller passerat den barnafödande 

åldern). 

     Grav 8, från 700-talet, har varken bedömts arkeologiskt eller osteologiskt och en fast ålder 

har inte kunnat bestämmas. I brandgraven återfanns en (1) pärla av glas, röd, tunnformig utan 

dekorationer. Gravmaterialet i övrigt ger inga tydliga indikationer på kön eller status vid 

första anblick, dock finns en fibula av järn. Detta skulle kunna indikera en kvinnlig person i 

graven men då detta är en bågfibula, som enligt Nordahl (1994: 84) kan bäras av både män 

och kvinnor. Här skulle det kunna tyda på att pärlan antingen använts som åtsnörning för en 

pengapung eller varit en slags skyddande amulett för mannen i graven. 

     De pärlor från gravarna som jag anser vara män är oftast (viss dekoration kan förekomma, 

till exempel ’ögon’) enfärgade, tunnformiga och relativt små där de pärlor som antas tillhöra 

kvinnor i större utsträckning varierar i färg, form och storlek samt att de oftast uppvisar en 

mer komplex dekoration. Sett till antalet pärlor skulle många av de här studerade gravarna 

kunna placeras in i Petrés antagande om att en (1) till tre pärlor indikerar ett manligt kön på 

den gravlagde (till exempel grav 7, 8, 18, 55, 65 och 74. Se beskrivning ovan i kapitel 2) men 

att enbart genom pärlorna könsbedöma en grav är inte en säker metod.  

 

• Är det möjligt att utläsa status och social organisation i pärlornas antal, utformning, 
och material? 

     Att utläsa status för den gravlagde genom att enbart se till antalet pärlor är inte en säker 



19 

metod, inte heller går det att utläsa social organisation genom dess antal. Genom att se på till 

exempel materialet kan status anas, då pärlorna kan bestå av sällsynta material som bärnsten 

eller bergkristall men detta bör ses i relation med annat gravgods samt mängd djurben och 

arten på dessa; till exempel kvinnan i grav 37 som med sin bronspärla, guldfolierade pärla och 

kattben tycks ha haft en hög social status men endast fått 13 pärlor sammanlagt med sig i 

graven.   

• Hur många av de gravar i Tuna där könet är obestämt eller tveksamt kan författaren 
applicera antagandet om pärlor och kön på? 

Genom att endast se till antalet pärlor skulle gravarna 7, 8, 18, 55, 62, 74 och 81 bedömas 
som manliga gravar.  

     Grav 65 innehåller fem pärlor, fyra av glas och en (1) av brons och har bedömts 
innehålla en kvinna. Dock finns i graven två fragment från tärning som skulle indikera en 
man. Glaspärlorna är så pass försmälta att deras form inte går att utläsa, färgen är dock röd. 
Om pärlorna var tunnformiga hade de sammanfallit med de övriga kvaliteter för manspärlor 
som påvisats i denna uppsats. 

     Grav 55 innehöll endast en pärla (grå, försmält) och detta tillsammans med det bryne 
som hittades i graven indikerar att detta var en man. 
    Som redan diskuterats ovan anser jag att grav 11 och 14 ska tillhöra samma person och att 
denna var en man dock överstiger antalet pärlor Petrés gräns för en till tre pärlor för manliga 
personer.  

      

• På vilket sätt skiljer sig de kvinnliga och de manliga pärlorna åt (om en sådan skillnad 
kan påvisas)? 

     De pärlor från gravarna som jag anser vara män är oftast enfärgade, tunnformiga och 
relativt små medan de pärlor som antas tillhöra kvinnor i större utsträckning varierar i färg, 
form och storlek samt att de oftast uppvisar en mer komplex dekoration. Kvinnogravarna har 
ofta ett större antal pärlor medan mansgravarna håller sig inom ramen för Petrés antagande 
om en (1) till tre pärlor för män.  

     De manliga pärlorna följer som sagt en viss ram där de är tunnformiga och enfärgade, 
färgen som oftast uppkommer är röd men kan kombineras med blått när två eller fler pärlor 
återfinns i samma grav.  

 

4.1 Avslutande reflektion 

 

     Vi, arkeologer, vill ofta på både gott och ont finna förklaringar till allt vi ser eller 
tycker oss se i gravkontexter men detta är inte alltid det lättaste. Det som händer är att 
företeelser ofta överproblematiseras och får sitt eget liv i arkeologers sökande efter kunskap 
om förhistorien. Gravgåvor och graven i sig ses ofta som en representation av den döde och 
dess efterlevande, då det ska uttryckas makt, social status, samt rikedom i gravarna. Dock 
glömmer vi ibland bort att den förhistoriska människan var just det: en människa med sina 
egna uppfattningar och önskemål. Pärlor i könsbedömda mansgravar ses ofta som något 
mystiskt eller malplacerat om de uppträder i fler än tre stycken men kan istället ses som en 
personlig preferens eller att den gravlagde haft ett annat genus än det kön hen föddes med. 
Pärlor som enskild avgörande faktor i könsbedömning är inte att rekommendera då de 
gränsöverskridande genusförhållanden ständigt omarbetas och förnyas riskerar att dölja 
personen i graven bakom en mask av sitt eget kön. 
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5 Sammanfattning 

Denna uppsats har arbetat med pärlorna från Tunagravfältet i Badelunda, Västmanland. Genom 
att se på pärlornas antal, form, färg och material har syftet med studien varit att försöka se 
skillnader på de manliga och de kvinnliga pärlorna och samtidigt försökt applicera genus på de 
gravar där pärlor förekommer. Även status och social organisation har försökts utläsas genom 
pärlorna och har sett till antal, form och material där sådan kunnat tyda på en högre social status 
vid till exempel sällsynt material eller svårformad pärla. De frågor som har behandlats är  

• Går det att med hjälp av pärlor i relation med annat gravgods köns- och/eller 
genusbestämma gravar? 

• Är det möjligt att utläsa status och social organisation i pärlornas antal, utformning, 
och material? 

• Hur många av de gravar i Tuna där könet är obestämt eller tveksamt kan författaren 
applicera antagandet om pärlor och kön på? 

• På vilket sätt skiljer sig de kvinnliga och de manliga pärlorna åt (om en sådan skillnad 
kan påvisas)? 

 
     Djurben har undersökts genom gravrapporter för att försöka påvisa en skillnad mellan 

de manliga och kvinnliga offergåvorna och samtidigt se om antal djur i graven eller ovanlig 
art tyder på en högre social status i området Tuna.  

Studien har visat på att de pärlor som förekommer i de som författaren bedömt som 
mansgravar ofta är mindre till antalet och håller en monokrom färgning som ofta är röd men 
blåa pärlor kan hittas om de är fler till antalet i en och samma grav, de är även ofta mindre än 
de pärlor som återfinns i kvinnliga gravar. De kvinnliga gravarna uppvisar en mer komplex 
dekoration och är större till både antal och omfång.  

Pärlor som enskild markör för kön är inte att föredra och det har i denna uppsats bevisats 
att de inte kan användas som avgörande faktor för könsbedömningar av gravar.  
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1 Ritningen tagen från Nylén och Schönbäck 1994a: 15. Författaren till denna uppsats, Veronika 

Eriksen, har med hjälp av Paint utfört markeringar och ändringar i den ursprungliga ritningen.  

Där kön markeras enligt vad som hävdas av Nylén och Schönbäck 1994 med undantag från Grav 11 

där författaren till denna uppsats valt att markera denna som Man.  

Orange markering avser ”säker kvinnlig” 

Rosa markering avser ”indikerar kvinnlig” 

Blå markering avser ”säker manlig” 

Grön markering avser ”indikerar manlig” 
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7 Bilaga 1 

Nedan följer en skriftlig presentation av de gravar från Tuna som vid den arkeologiska 

undersökningen innehöll pärlor, dessa presenteras även i Bilaga 2 som en tabell. 

7.1.1 Kammargravar: 

7.1.2 Grav X 

Stor, rund stensättning. På grund av planerat husbygge förstördes delar av stensättningens sydöstra 

hälft, samt delar av den sydliga delen av kantkedjan. Kammargrav ca 300 e. Kr. Arkeologiskt bedömd 

som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ålder ej fastställd. 

En (1) guldfolierad pärla, glas, rund. En (1) pärla av glas, på utsidan guldfolierad, oval. Två pärlor av 

glas, blå, bikoniska. (Nylén & Schönbäck 1994b: 157, 165, 199). 

7.1.3 Grav 44 

Kretsformad stensättning, helt sluten kammargrav. Ca. 950–1000 e. Kr. Arkeologiskt bedömd som 

kvinna, endast 1 gram tandemalj kvar av det osteologiska materialet som gör att en sådan bedömning 

ej kunde göras, 6-års tanden färdigbildad men utan slitspår vilket gör att åldern uppskattats till 4–5 år.  

Fyra stycken pärlor av glas; två silverfolierade, en av dem fyrsegmenterad, den andra femsegmenterad. 

Två blå, ringformiga. (Nylén & Schönbäck 1994b: 174, 199, 216). 

7.1.4 Grav 49 

En samling insjunkna stenar, i mörk jord som fyllde nedgrävningen. 900-tal e. Kr. Arkeologiskt 

bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ålder endast satt som Vuxen.  

12 stycken pärlor av glas. En tresegmenterad, elva ringformiga, alla pärlorna blå. (Nylén & Schönbäck 

1994b: 175, 176, 200). 

7.1.5 Brandgravar: 

7.1.6 Grav 6 

Oregelbunden stensättning med brända ben i mitten. 600–1000 e. Kr. Arkeologiskt bedömd som 

kvinna, osteologiskt bedömd som kvinna (?). Ålder mellan 40 och 60.  

18 stycken pärlor, varav en grön och 17 blå, alla av glas. Fyra stycken ringformiga, resterande 

försmälta (Nylén & Schönbäck 1994b: 17, 199). 

7.1.7 Grav 7 

Oregelbunden stensättning med brända ben i mitten. 700–1000 e. Kr. Arkeologiskt bedömd som 

kvinna. Ingen osteologisk bedömning gjord. Vuxen. 

En (1) pärla av glas, facetterad. Blå med två röd/vita ögon på vardera sida (Nylén & Schönbäck 1994b: 

18, 199). 
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7.1.8 Grav 8 

Oregelbunden, gles stensättning med brända ben i nordvästra delen. 700-tal. Ingen arkeologisk eller 

osteologisk bedömning gjord. Vuxen. 

En (1) pärla av glas, opak, rödfärgad, och tunnformig (Nylén & Schönbäck 1994b: 19, 199). 

7.1.9 Grav 11 

Triangulär stensättning med brända ben blandat med kol från ytan till botten av den centrala delen av 

graven. 700–800 e. Kr. Arkeologisk bedömning avser kvinna(?) och den osteologiska bedömningen är 

man(?). Ålder mellan 40 och 60.  

Fyra pärlor av glas. En och en halv röda, opaka, tunnformiga. En röd, opak, med porös yta. En halv 

blå, genomsiktlig med vita raka och zigzaglagda trådar, tunnformig (den ena halvan av pärlan i denna 

grav, den andra halvan i grav 14, se nedan för diskussion om detta). (Nylén & Schönbäck 1994b: 21, 

199). 

7.1.10 Grav 14 

Oregelbunden stensättning med brända ben i nordvästra delen, sträckandes något väster ut. 700–800 e. 

Kr. Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ingen ålder. 

Fem stycken pärlor, glas. En blå, tunnformig, gula raka och vita zigzaglagda trådar. En halv blå, 

tunnformig, med vita raka och zigzaglagda trådar (ena halvan i denna grav, andra halvan i grav 11, se 

nedan för diskussion om detta), en blå och en grön med röda och vita trådar (delvis försmälta), en grön 

med röda trådar, ringformig (Nylén & Schönbäck 1994b: 24, 25, 199). 

7.1.11 Grav 18 

Rund stensättning med brända ben i mitten och strax nordväst. Ingen periodbedömning gjord. 

Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ålder mellan 20 och 40.  

Två stycken pärlor, glas, opaka, röda, tunnformiga (Nylén & Schönbäck 1994b: 29, 199). 

7.1.12 Grav 26 

Oregelbunden stensättning med brända ben bland krukskärvor i östra delen av graven. 550–800 e. Kr. 

Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ålder mellan 20 och 40.  

12 stycken pärlor. Sju stycken röda, ring- och tunnformiga, opaka. Två röda, försmälta. En och en halv 

gula, tunnformiga, opaka. En blå, genomsiktlig, försmält. (Nylén & Schönbäck 1994b: 35, 38, 199). 

7.1.13 Grav 37 

Rund, skadad stensättning med brända ben innanför kantstenarna. Ca. 1000 e. Kr. Arkeologiskt 

bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ålder mellan 40 och 60.  

En (1) pärla av brons, spirallagd ten. 12 stycken pärlor, glas. En halv, guldfolierad, tunnformig; en 

halv blå, facetterad; en halv blå, tunnformig; en blå, ringformig; en blå, skivformig; en grön, 

ringformig med röda och vita linjer, fragmentarisk; en grön melonformad; två försmälta (alla 

genomsiktliga). En röd, ringformig; en ljusgrön med bruna linjer, tunnformig (båda opaka). (Nylén & 

Schönbäck 1994b: 50, 51, 199). 

7.1.14 Grav 39 

Oregelbunden stensättning med brända ben i sydvästra delen. 550–1000 e. Kr. Arkeologiskt bedömd 

som kvinna, osteologisk bedömd som kvinna. Ålder mellan 20 och 40. 

39 stycken pärlor. Blått, grönt, rött och vitt glas, delvis försmälta, de flesta ringformiga. En vit, dekor 

av blommor, en grön med två röda ögon, en blå med gult band (Nylén & Schönbäck 1994b: 54, 199). 
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7.1.15 Grav 55 

Liten, oregelbunden stensättning med brända ben i den centrala delen. Ingen periodbedömning gjord. 

Inte heller någon arkeologisk eller osteologisk könsbedömning. Ålder mellan 20 och 40. 

En (1) pärla. Glas, grå, försmält (Nylén & Schönbäck 1994b: 68, 200). 

7.1.16 Grav 62 

Brandgrav utan stenkonstruktion, ett kollager där det i nordvästra delen fanns ett krossat lerkärl 

bredvid brända ben. Ingen periodbedömning gjord. Arkeologiskt bedömd som kvinna(?). Vuxen. 

Två stycken pärlor, glas. En blå ringformig pärla, en opak, röd, tunnformig pärla (Nylén & Schönbäck 

1994b: 74, 200). 

7.1.17 Grav 65 

Ett tunt lager med jord och lera innehöll delar av ett lerkärl samt enstaka brända ben. 800–1000 e. Kr. 

Arkeologiskt bedömd som kvinna(?), ålder mellan 40 och 60. 

En (1) pärla av brons, tunnformig. Tre stycken pärlor av glas, en röd, resten försmälta (Nylén & 

Schönbäck 1994b: 76, 200). 

7.1.18 Grav 67 

Oregelbunden stensättning, brandlager bestående av kraftiga bålrester med kol och brända ben, störst 

koncentration i mitten. Ca. 600 e. Kr. Ingen arkeologisk eller osteologisk bedömning gjord, ålder 

mellan 20 och 40. 

Två pärlor av brons, en tunnformig och en ringformig. 126 stycken pärlor och ett 40-tal fragment 

hittade, alla av glas. Gröna, blåa, blåa, vita och ljusblå odekorerade pärlor. Vita pärlor med dekoration 

i form av åttor och vita med blått och rött inslag, även två polkagrisfärgade pärlor. Alla i varierande 

form, även segmenterade pärlor finns. (Nylén & Schönbäck 1994b: 78, 200). 

7.1.19 Grav 74 

Brandgrav innanför grav 69s stenkrets, dock ej samma grav. Ingen stenpackning utan endast ett tunt 

brandlager. Ingen bedömning av tidsperiod har gjorts. Arkeologisk bedömd som man, ingen 

osteologisk analys gjord. Ålder mellan 40 och 60. 

Tre stycken pärlor av ben, två halva och en fjärdedels (Nylén & Schönbäck 1994b: 80, 200). 

7.1.20 Grav 81 

Oregelbunden stensättning, ovanpå ett tunt brandlager med brända ben. 500-tal e. Kr. Ingen 

arkeologisk eller osteologisk bedömning gjord. Ålder mellan 40 och 60. 

Två stycken pärlor av glas. Röda, opaka, ringformiga (Nylén & Schönbäck 1994b: 81, 200). 

7.1.21 Grav 85 (två individer) 

Liten, oregelbunden stensättning. Under stensättningen och lite utanför den nordöstra kanten fanns ett 

sotblandat lager bestående av kol och brända ben. Ca. 600 e. Kr. Arkeologisk bedömning som kvinna, 

men med osteologisk bedömning som M+?.  Ålder mellan 40 och 60.  

En (1) pärla av glas, röd, opak och tunnformig. (Nylén & Schönbäck 1994b: 82, 200). 
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7.1.22 Båtgravar: 

 

7.1.23 Grav 35 

Båtformig stensättning (ca 7 meter). Ca 800 e. Kr. Arkeologiskt bedömd som kvinna. Ingen 

osteologisk bedömning gjord. Ålder satt som Ung. 

En (1) pärla av förgyllt brons, cylindrisk, ihoprullad av ett bleck i samma ornerade rutmönster som ett 

av ryggknappsspänne som återfanns i graven.  

33 stycken pärlor av glas varav genomsiktliga: tio blå, ringformiga, tre av dem odekorerade och sex 

stycken med ögon, en med vita linjer; två stycken blå, facetterade, en med gula prickar; en gul, 

ringformig; två gröna, en med ögon; åtta gröna, melonformiga, med vit-röd linje runt mitten. Opaka: 

sju stycken vita, ringformiga, fyra av dem med ögon; tre med röda linjer; två gula, ringformiga, en av 

dem med röda åttor, en med bruna åttor; en vitgul, ringformig, med ögon. (Nylén & Schönbäck 1994b: 

94, 98, 200). 

7.1.24 Grav 46B 

Oval stensättning (båtgrav) med stora stenar (ca 6 meter), innehöll resterna av en båt. 600–800 e. Kr. 

Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ålder inte bestämd.  

Fem stycken pärlor, glas, varav två blå, genomsiktliga, en tunnformig med gula ögon och en 

melonformad; en gul, en brandgul, och en röd, opaka, tunnformiga. (Nylén & Schönbäck 1994b: 100, 

102, 200). 

7.1.25 Grav 48 

Båtformigt schakt (ca 5 meter). 950–1000 e. Kr. Arkeologiskt bedömd som kvinna, osteologiskt 

bedömd som kvinna(?). Ålder satt som Vuxen. 

Tre stycken pärlor av glas, opaka, två stycken röda, en blå, tunnformiga. Fem stycken pärlor av ben, 

fragmentariska. Benpärlorna funna under en spännbuckla i graven. (Nylén & Schönbäck 1994b: 108, 

200). 

7.1.26 Grav 75 

Oregelbunden stensättning, oval, båtgrav (ca 9.50 meter). Ca 850-talet e. Kr. Arkeologiskt bedömd 

som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ingen ålder fastställd. 

Fyra stycken pärlor av brons, tunnformiga, varav två massiva och de andra två bestående av ett tunt 

skal. En (1) pärla av bärnsten eller karneol, diskoid.  

23 stycken pärlor av glas, enfärgade, varierande färger och former. 21 pärlor, glas, med inlägg av olika 

former och färger. 96 pärlor, också glas, små, enfärgade, ringformiga (blå, vita, gröna och bruna) som 

antas ha suttit två och två eller tre och tre mellan silverhängena som också återfanns i graven (Nylén & 

Schönbäck 1994b: 112, 124, 200). 

7.1.27 Grav 76 

Stensättning i form av ovala stenar utan stenfyllning, båtgrav (ca 7 meter). 1025–1050 e. Kr. 

Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ålder inte fastställt.  

En (1) pärla, glas, opak, tunnformig. (Nylén & Schönbäck 1994b: 127, 200). 

7.1.28 Grav 79 

Spridda stenar i oval formation, med tillhörande färgning av lerytan. Båtgrav (ca 7 meter). 900–950 e. 

Kr. Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk bedömning gjord. Ålder ej fastställd. 

11 stycken pärlor, glas. Två ofärgade, en blå, melonformade; en blå, ringformig, en blå diskusformig, 
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alla genomsiktliga. En ringformig blåvit med svartbruna slingor; fem tunnformiga: en blå med vita 

slingor och tre upphöjda blåvita blommor; en svart med vita slingor och fyra rödgröna blommor; en 

röd med vita slingor; en gul med två röda blommor; en gul med tre blå blommor, alla opaka. (Nylén & 

Schönbäck 1994b: 130, 200). 

7.1.29 Grav 79 (fyllning) 

En (1) pärla, fajans, blå melonformig. (Nylén & Schönbäck 1994b: 130). 

7.1.30 Grav 84 

Långsmalt båtformigt schakt, ingen egentlig stenpackning men spridda stenar vid sydöstra långsidan. 

Båtgrav (ca 5,80 meter). 1000–1025 e. Kr. Arkeologiskt bedömd som kvinna, ingen osteologisk 

bedömning gjord. Ålder ej fastställd.  

18 stycken pärlor av glas, två silverfolierade, fyrsegmenterade; tre blå, därav en melonformad och två 

ringformiga; en blå-vit-svart, alla genomsiktliga. Opaka: tre röda, tunnformiga; en gul, 

tresegmenterad; två vita, ringformiga, därav en med ögon; en grön, ringformig; tre rödgula, 

tunnformiga. (Nylén & Schönbäck 1994b: 138, 139, 200). 
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8 Bilaga 2 
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