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Abstract 

Radon, J. 2019. FILADE TÄNDER, I ljuset av sina sammanhang. En studie av individer med 

modifierade tänder i Skandinavien under yngre järnålder. 

 

Radon. J. 2019. FILED TEETH, In light of their context. A study of individuals with modified 

teeth in Scandinavia during early Iron Age. 

 

 

This master thesis investigates the phenomenon of men with filed (modified) teeth in 

Scandinavia during late Iron Age. More than 100 buried men with filed teeth have up till now 

been discovered. Of these, 92 are included in my analysis. Burials containing men with filed 

teeth have been discovered on Gotland, in Skåne, Uppland, Västergötland and Öland in 

Sweden, on Fyn in Denmark and in one mass grave in Dorset, England. Most of the men 

derive from burials on Gotland.  

 

The men with filed teeth have hitherto mostly been studied from an osteoarchaeological 

approach. Instead, this study regards the burial contexts in which they were found. In order to 

study this, I have compiled a data base in which available information about these men and 

their burial contexts have been gathered. The term ¨burial context¨ in this essay refers to the 

grave finds and the aspects of the burial itself, as well as the landscape in which it is situated.  

 

The aim of the study is to try to determine what unites, and separates, the men with filed 

teeth; what can be said about the dating of their occurrence, the men’s origin/provenance and 

what social status and occupation they may have held.  

 

 

Keywords: modified/filed teeth, burial context, grave finds, provenance, Viking age, data base 
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1. Inledning 

Sedan det första fyndet av individer med filade tänder hittades vid utgrävningar i Skåne år 

1990, har detta fenomen uppmärksammats i flera fall. De tre efterföljande decennierna har 

bidragit med allt fler fynd av detta fenomen. Individer med filade tänder har framkommit i 

gravar på Gotland, i Mälardalen, Öland, Skåne, Västergötland, Danmark och till och med i en 

massgrav i England. Det största antalet individer med filade tänder har påträffats i 

gravmaterialet från Kopparsviksgravfältet på Gotland. Där hade över 40 män denna 

märkvärdiga modifiering.  

Det första fyndet blev, kan man säga, startskottet på en ny forskningsinriktning. Det stod 

tidigt klart att de individer som hade denna tandmodifiering var män i vuxen ålder1, och att 

fenomenet i huvudsak var begränsat till vikingatiden. Dateringen har breddats något, efter att 

flera fynd i Mälardalen påträffats som daterats till skiftet vendeltid/vikingatid2. Även fynd 

som antagits vara senare än vikingatiden har framkommit, bland annat i Sigtuna och 

eventuellt även i Varnhem, Västergötland. De forskare som framförallt studerat dessa 

individer är osteologer. Caroline Arcini (se bl.a. 1991; 2005; 2008; 2010; 2011), Torstein 

Sjøvold (1994), Alexandra Mortágua (2006), Johnny Karlsson & Lisa Hartzell (2009), Pia 

Bennike (2010) och Anna Kjellström (2014) har alla behandlat fenomenet. Teorier har 

framförts att märkena på tänderna uppkommit oavsiktligt som ett resultat av 

hantverksutövande (se t.ex. Arcini et al. 1991; Kjellström 2014, s. 52), eller genom piercing i 

överläppen (Kjellström 2014, s. 53), eller att tandmodifieringarna varit en medveten 

gemenskapsmarkering för män i en hird, handelsorganisation eller liknande (Arcini 2005, s. 

732; 2010, s. 17f.; Arcini & Jakobsson 2008, s. 12; Toplak 2015, s. 83ff.; 2016, bl.a. s. 300, s. 

328). Det har också föreslagits att individer med filade tänder skulle varit ofria (Kjellström 

2014 s. 54), eller att filningen skulle varit en form av mandomsprov där det handlat om att 

utstå smärta (Mortágua 2006, s. 30), eller att filningen skulle varit ett modefenomen (Arcini 

2010, s. 17).  

Mitt intresse för att skriva om fenomenet med filade tänder kom sig av ett samtal med 

osteolog Anna Kjellström, verksam vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid 

Stockholms Universitet. Anna Kjellström ingår i teamet i det pågående tvärvetenskapliga 

Atlasprojektet, som genom bland annat naturvetenskapliga analyser studerar den tidiga 

populationen i Sverige. Inom Atlasprojektet undersöks flera av individerna med filade tänder. 

I samtalet med Anna konstaterade hon att en djupgående analys av dessa individers 

gravkontexter saknas. Detta fick mig att vilja göra en insats genom att sammanställa och 

analysera det material som finns angående gravsammanhangen för individerna med filade 

tänder, för att genom en sådan studie undersöka ifall det går att komma närmare vilka 

individerna var och vad de kan ha verkat i för sammanhang. Finns det något bland fynden 

eller fyndkontexterna, gravmiljön etc. som skulle kunna belysa detta? Detta föranledde en 

                                                           
1 Se dock kap. 6.3.2. 
2 Se vidare om detta under framförallt diskussionskapitlet (kap. 7). 
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grundläggande studie av allt tillgängligt material i ATA, de arkeologiska rapporterna 

angående de platser dessa individer framkommit på3, och alla fynd som framkommit i de 

gravar som hyst individerna med filade tänder. Informationen har jag sammanställt i en 

Accesdatabas. Jag har även studerat, fotograferat och sammanställt de fynd från dessa gravar 

som finns tillgängliga på Statens Historiska Museum.  

Genom att bygga upp databasen har jag kunnat ställa olika korrelationsfrågor till materialet, 

där flera faktorer kan ingå. Sådana frågor har jag metodiskt använt för att analysera materialet 

utifrån mina frågeställningar och se hur denna information förhåller sig till de rådande teorier 

som finns om individerna med filade tänder. 

Eftersom transparens är något jag eftersträvat i undersökningen, så finns databasen bifogad i 

tabellform som en katalog, sist i uppsatsen.   

                                                           
3 När det gäller Kopparsvik har jag i huvudsak hämtat informationen om de aktuella gravarna ur Matthias 

Toplaks avhandling om Kopparsviksgravfältet, som lades fram 2016. 
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2. Forskningsöversikt 

2.1. Tidigare forskning 

Under våren och sommaren 1990 undersöktes ett gravfält från vikingatiden nära kyrkan i 

Fjälkinge i Skåne. Gravfältet bestod av både brandgravar och skelettgravar4. Redan på 1950-

talet hade delar av gravfältet undersökts (Helgesson 1996, s. 1). Samma år, hösten 1990, 

undersöktes även delar av ett tidigare känt vikingatida gravfält i Trelleborg. Sju nya 

skelettgravar framkom då, utöver de sedan tidigare kända (Hansson 1993, s. 3). I samband 

med den osteologiska genomgången av benmaterialet från de båda grävningarna så upptäckte 

osteologen Caroline Arcini ett märkligt fenomen på tänderna på två av skeletten. Detta 

fenomen bestod av någonting som hon i början tolkade som ”slitspår” på tänderna (Arcini et 

al. 1991), men som hon i senare artiklar benämnt som ”filade tänder” (se bl.a. Arcini 2005, 

2010; Arcini & Jacobsson 2008). Tidigare hade ett skelett hittats på Öland med liknande spår 

på tänderna, som identifierades av Torstein Sjøvold, men detta fynd publicerades inte förrän 

några år senare (se Sjøvold 1994, s. 214f.). Artikeln i Populär Arkeologi 1991 skriven av 

Caroline Arcini, Bengt Jacobsson och Bertil Helgesson blev därmed startskottet på 

forskningen om fenomenet med filade tänder5.  

Efter att de första fynden av individer med filade tänder upptäcktes så har flera fynd 

framkommit. Skelett med liknande märken på tänderna har påträffats i gravar i Mälardalen, på 

Öland, i Skåne, Västergötland, Danmark, England och framför allt på Gotland (se bl.a. Arcini 

2005; Mortágua 2006; Karlsson & Hartzell 2009; Prangsgaard & Bennike 2010; Norgren 

2010; Kjellström 2014; Loe et al. 2014, se bl.a. s. 63f.). Det stod tidigt klart att det endast är 

män som har filade tänder, och att de flesta av männen är unga-medelålders. Det finns dock 

fynd av några män i 60-årsåldern, men förutom ett undantag6 så uppvisar inga tonåringar detta 

fenomen (se bl.a. Arcini 2010, s. 16; Kjellström 2014, s. 54). 

I artikeln i Populär Arkeologi från 1991 så diskuterar artikelförfattarna huruvida märkena på 

tänderna är spår efter att männen varit hantverkare som använt tänderna till hjälp i sin 

yrkesutövning. För en jämförelse nämner artikelförfattarna kvinnor i historisk tid från 

Grönland, vilka använde tänderna som ett redskap för att mjuka upp sentråd (Arcini et al. 

1991 s, 21; se även Hansson 1993, s. 5, s. 14f.). Under decennierna efter de första fynden har 

Arcini skrivit flera artiklar och en barnbok i ämnet (se bl.a. Arcini, 2005; 2008 och 2010; 

Arcini & Jacobsson 2008; Ahlström Arcini 2011). Idéen om att det skulle röra sig om 

hantverkare med slitspår på tänderna överges i senare artiklar och istället diskuterar Arcini att 

                                                           
4 I brist på ett bättre uttryck kommer jag använda denna benämning om gravar/begravningar där kropparna inte 

är brända. Beteckningen skelettgrav kan anses vara mindre lyckad, då det ju inte ursprungligen var skeletten som 

blev begravda utan en beskrivning av vad vi som utgrävare hittar. Men då jag inte anser uttrycket ”jordade 

gravar” eller översättningen av engelskans ”inhumation graves” (inhumationsgravar) vara bättre har jag ansett 

det motiverat att använda den inarbetade benämningen ”skelettgrav”. 
5 Uttrycket filade tänder är omdiskuterat. Märkena på tänderna behöver inte vara gjorda med en fil, och vissa 

forskare hävdar att de kanske inte alltid ens är medvetet skapade. Uttrycket ”modifierade tänder” förekommer 

därför ofta. Jag kommer i min uppsats att växla mellan uttrycken ”filade tänder” och ”modifierade tänder”. 
6 En individ med filade tänder i Kopparsviksmaterialet är enligt Toplak åldersbestämd till juvenil (se Toplak 

2016, Katalog s. 217). 
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det kan röra sig om medvetet modifierade tänder (Arcini 2005, s. 730f.). Fenomenet att 

medvetet smycka eller på andra sätt modifiera sina tänder finns över hela världen (eadem s. 

728 med anf. litt.) och redan fynd från stenåldern visar tecken på detta (se t.ex. Bennike & 

Alexandersen 1998, s. 85). Inga fynd liknande de i Skandinavien har dock rapporterats 

(Arcini & Jacobsson 2008, s. 12). Arcini har diskuterat huruvida fenomenet var ett tecken på 

grupptillhörighet, och vilken grupp det då skulle kunna beteckna. Att de skulle ha varit män 

som ingått i en krigargrupp (hird) är en av tankarna som presenteras 2005 (s. 732f.), men i en 

senare artikel utesluter hon detta med hänsyn till att väldigt få av männen med filade tänder 

uppvisar skador på skelettet som kommer från våld (Arcini 2008, s. 12f.). Istället lutar Arcini 

främst åt tanken att männen med filade tänder skulle ha ingått i samma handelsgemenskap. 

Hon tänker sig även att fårorna på männens tänder skulle ha kunnat vara ifyllda med färg, dels 

för att visa grupptillhörighet men också för att kunna visa upp de målade tänderna som en 

”skrämseleffekt” (se t.ex. Arcini 2005, s. 732; Arcini 2010, s. 14ff.; Ahlström Arcini 2011, se 

t.ex. s. 11f, s. 85). Inga spår av färg har dock kunnat påvisas när tänderna undersökts i 

svepelektronmikroskop (Arcini 2005, s. 732). Arcini påpekar även att gravkontexterna och 

fynden i gravarna för individerna med filade tänder inte skiljer sig åt från de andra gravarna 

på samma gravfält (Arcini 2005, s. 731). 

 

I Arcinis artiklar ligger det stort fokus på hur tänderna är filade. Med andra ord hur många 

fåror de har, hur djupa fårorna är, hur många av tänderna som är affekterade, liknar skårorna 

mellan de olika individerna varandra, relaterar antalet skåror till ålder o.s.v. Hittills så har 

inga tydliga mönster eller korrelationer mellan ålder och fårornas djup kunnat konstateras 

(Arcini 2005, s. 730). Dock så uppvisar vissa män hittade på helt olika platser i Sverige fåror 

på tänderna som är alltför lika för att det ska kunna ses som en slump. Arcini diskuterar därför 

ifall det kan ha funnits kringresande personer som specialiserat sig på att fila tänder (Arcini & 

Jacobsson 2008, s. 12). Arcini menar även att fenomenet med filade tänder torde ha sitt 

ursprung på Gotland, eftersom det största antalet män med filade tänder är funna på de 

gotländska gravfälten Kopparsvik och Slite torg (se bl.a. Arcini & Jacobsson 2008, s. 12; 

Arcini 2010, s. 18). Det gotländska ursprunget motsägs dock delvis av gjorda 

strontiumanalyser på Kopparsviksmaterialet (Arcini 2010, s. 18f.). Se vidare om detta i kap. 

6.3.4. 

 

Fler osteologer än Caroline Arcini har undersökt individer med filade tänder. År 2006 

analyserade och skrev Alexandra Mortágua sin masteravhandling om 11 män begravda på 

Slite torg på Gotland, som alla uppvisar filade tänder. Mortágua kommer i sin uppsats fram 

till, liksom Arcini i sina undersökningar, att det även i hennes material enbart är vuxna 

individer som har modifierade tänder (Mortágua 2006, s. 29). Det som däremot skiljde sig 

från tidigare undersökningar av individer med filade tänder var att i Slitematerialet så hade 

ingen av individerna fått ytan på emaljen avfasad innan skårorna gjorts. Avfasade emaljytor är 

något som Arcini funnit i en del av det material hon undersökt från Kopparsvik (Arcini 2005 

s. 730). Mortágua kunde också konstatera att de modifierade tänderna på en individ inte 

nödvändigtvis var filade vid samma tillfälle, utan att märkena i ett flertal fall gjorts vid olika 

tillfällen (Mortágua 2006, s. 28). Vidare så skiljde sig skårornas utseende åt mellan 

individerna och till och med ibland på samma individ. Skårorna kunde vara djupa, grunda, en 

eller flera, och täcka en eller flera tänder, både upptill och nertill i käken (Mortágua, se t.ex. s. 

28). Ett intressant fynd var en individ som hade haft tandsten, och där Mortágua efter 

borttagningen av tandstenen kunde konstatera att det fanns fler skåror under den (Mortágua 

2006, s. 14, s. 30). Noterbart är också att hela 50% av männen från gravplatsen Slite torg har 

filade tänder.  
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I en artikel 2014 presenterade osteolog Anna Kjellström nya fynd från Mälardalen av 

individer med filade7 tänder, vilka identifierats inom projektet ”People in transition” vid 

Stockholm universitet. Projektets syfte var att undersöka hur människor levt i Mälardalen 

mellan år 750–1100 e. Kr., och flera hundra skelett studerades (Kjellström 2014, s. 46; även 

2016, s. 197f.). En av uppgifterna inom projektet var att undersöka om fenomenet med filade 

tänder var spritt även inom Mälardalen. Initialt hittades fyra nya fynd av individer med 

modifierade tänder, varav tre från gravarna på Björkö och ett från en grav nära Bollstanäs, i 

Uppland. En av frågorna var ifall det gick att bekräfta att filade tänder uteslutande förekom på 

manliga individer, och en annan om det var ett fenomen endast kopplat till vikingatid, vilket 

Arcinis tidigare fynd visat (eadem). För att testa det senare så undersöktes även ett antal 

individer från gravgårdarna i Sigtuna i Uppland. Där hittades ytterligare fyra individer med 

modifierade tänder (Kjellström 2014, s. 46ff). Resultaten från undersökningen visade att de 

nya fynden delvis följer ett liknande mönster som de tidigare; alla individer med filade tänder 

som hittades inom projektet var vuxna män. Men tidsmässigt så blev spannet större än bara 

vikingatid. Ett av skeletten från Björkö kan utifrån fyndkontexten hänföras till vendeltid. 

Likaså fyndet i Bollstanäs (Kjellström 2014, s. 50). Fynden från Sigtuna ligger i det som 

Kjellström definierar som Sigtunas äldsta fas, sent 900-tal till tidigt 1100-tal (Kjellström 

2014, s. 54)8 och har en kristen kontext, något som inte noterats för tidigare fynd (eadem s. 

51). 

 

I sin artikel diskuterar Kjellström vad fenomenet med filade tänder skulle kunna innebära. 

Hon belyser att av de åtta skelett som dittills hittats med filade tänder i Mälardalen, så bär tre 

tydliga spår av att ha blivit utsatta för våld. En av dessa individer var sekundärt nedlagd i ett 

brandlager i en gravhög på Björkö (grav Bj138). Denna individ hade blivit offer för en 

våldsam attack i nära samband med döden (Kjellström 2014, s. 54). De två andra med 

kopplingar till våld, individen från grav A129 på Björkö och individen från graven i 

Bollstanäs, har tolkats som ”människooffer” av utgrävarna. Den ena är en dubbelgrav med 

den så kallade ”Älgmannen” från Birka på Björkö (grav A129). I den graven så ligger 

individen med filade tänder utan gravgåvor ovanpå en man som är gravlagd med bl.a. pilar, 

spjut och en sköld ovanpå ett älghorn (Holmquist Olausson 1990, s. 175f.). Individen (F59) 

med filade tänder i grav A29 från Bollstanäs har också tolkats som att ha fått följa med sin 

döde herre i graven. Denna individ är halshuggen och lagd på mage skavfötters med en annan 

man som fått samma behandling. De båda individerna låg nedbäddade i ett brandlager som 

innehöll de kremerade resterna av en relativt ung man, begravd med flera djur och gravgåvor 

(Hemmendorff se bl.a. 1979, s. 9f., s. 64–73; 1984, s. 4–7). Utifrån detta diskuterar Kjellström 

ifall vissa av individerna med filade tänder kan ha varit ofria (2014, s. 54), något som det 

skulle kunna finnas en koppling till gällande de individer med filade tänder som hittats i 

Sigtuna. Enligt Kjellström har tidigare studier visat att de som ligger begravda på de äldsta 

gravgårdarna i Sigtuna har livnärt sig på en mer vegetabilisk kost än de som ligger begravda 

på de samtida kyrkogårdarna, vilket skulle kunna indikera en skillnad i social status. 

Tolkningar har gjorts att dessa individer skulle varit trälar, tjänare eller ofria personer och 

tillhört ett lägre skikt i samhället (Kjellström 2014, s. 54 med anf. litt.). Dock påpekar 

Kjellström att individerna med filade tänder verkar komma från alla skikt i samhället, 

eftersom en av individerna är begravd i en rikt utrustad kammargrav (Kjellström 2014, s. 54).  

 

Kjellström konstaterar också att tandmodifieringarna skiljer sig åt till utseendet från de fynd 

                                                           
7 Kjellström använder konsekvent i sin artikel i EJA 2014 uttrycket ”modified teeth” för att både inkludera 

märken på tänderna som uppkommit avsiktligt eller oavsiktligt (s. 46). 
8 Se dock vidare under kap. 6.4. 
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som gjorts tidigare. De modifieringar som framkom hos de åtta individerna från Mälardalen 

var alla relativt grunda och otydliga och kan inte ha varit menade att synas för andra 

(Kjellström 2014, s. 53). Kjellström diskuterar därför att tandmodifieringarna kan ha olika 

uppkomst och att de kanske inte alltid har uppstått avsiktligt, utan att de kan ha skapats av en 

aktivitet där man använt tänderna som ”en tredje hand” (eadem s. 52). Hon diskuterar även att 

tandmodifieringen med tiden kan ha övergått från att ha varit en biprodukt till att ha fått ett 

värde i sig självt (eadem s. 55; även Kjellström 2016, s. 201). 

 

I Dorset i södra England upptäcktes 2009 en massgrav vid en schaktningsövervakning av ett 

vägbygge. Massgraven visade sig innehålla 52 män, som alla hade blivit avrättade vid ett och 

samma tillfälle. Männen hade blivit halshuggna och kropparna och huvudena låg separerade 

från varandra i graven. Under den osteologiska genomgången av materialet fann man att sex 

individer bar spår på tänderna som skulle kunna vara ”filmärken”. Ett av fynden är tydligare 

än de andra och påminner till utförandet om de fynd som gjorts i Skandinavien (Loe et al. 

2014, s. 63f.). Då isotopanalyser av männen visat att flera av dem kan ha kommit från 

Skandinavien så är det troligt att individen med filade tänder gjorde det, då liknande fynd 

aldrig hittats i England tidigare (Loe et al. 2014, s. 212). Den i massmedia uppchosade bilden 

av att det varit en grupp vikingar på räd har delvis fått stryka på foten. De avrättade männen 

bestod av en grupp mestadels unga vuxna, som varit relativt atletiskt byggda. Trots detta 

visade skeletten inga spår av läkta skador från tidigare strider, något som de borde ha gjort 

ifall de varit en grupp erfarna krigare (eadem s. 211ff.). Isotopanalyserna visar att männen kan 

ha kommit från norra och södra Skandinavien, de Baltiska länderna, Ryssland eller 

Vitryssland. Männen hade inbördes vuxit upp på en varierad kost och hade sannolikt inte bott 

på de brittiska öarna någon längre tid innan de avrättades (Loe et al., s. 283f.). 

 

År 2015 presenterade Matthias Toplaks sina preliminära slutsatser inför hans avhandling som 

publicerades året efter som behandlar gravfältet Kopparsvik på Gotland. I artikeln lyfter han 

fram s.k. ”påmagenbegravningar”9 och fenomenet filade tänder. Toplak håller för mindre 

troligt att individerna med filade tänder skulle ha varit endera krigare eller ofria (Toplak 2016, 

se bl.a. s. 327f.). Han lutar istället åt att tandmodifieringen har varit en initiationsrit och en 

identitetsmarkör och att de som bar den varit medlemmar i någon form av tidig 

”handelsorganisation”, liknande det frisergille som finns omnämnt på två runstenar i Sigtuna 

(Toplak 2015, s. 84f; 2016, s. 297). Han grundar hypotesen på att de flesta av individerna med 

filade tänder har hittats i miljöer som är kopplade till handel: Birka, Sigtuna, Kopparsvik 

m.fl., och att de gravlagda saknar vapen och skador efter vapen, vilket utesluter idéen om att 

de skulle varit krigare (Toplak 2015, s. 83ff; 2016, s. 328ff.).  

Toplak nämner även en möjlig koppling mellan individerna med filade tänder, de så kallade 

jomsvikingarna och kung Harald Blåtand. Han ansluter till tolkningen att kung Harald fick sitt 

tillnamn av att hans ena framtand var svart (fornnordiska blá), kanske p.g.a. att tanden var 

sjuk eller död (Toplak 2016, s. 303). Toplak menar att det enligt sagalitteraturen fanns ett 

starkt behov av att markera sin tillhörighet och sin identitet bland de män som ingick i en 

krigarelit (idem., s. 303). Detta borde enligt honom kunna gälla för de män som slöt upp runt 

                                                           
9 ”Påmagenbegravningar” är något som Caroline Arcini skrivit om i flera artiklar (se t.ex. 2008; 2009; 2010). I 

dem diskuterar hon vad fenomenet att bli begravd på mage skulle kunna innebära; allt från att det skulle ha 

kunnat vara ett förnedrande begravningssätt som exempelvis utstötta eller avvikande personer i samhället utsatts 

för, till att det skulle kunna vara ett tecken på att den döde ville visa sig ödmjuk inför gud, diskuteras. Dessa 

tankar resonerar även Matthias Toplak kring (2016, se bl.a. s. 272 f., s. 287–293; 2018). Då den största mängden 

av ”påmagenbegravningar” hittats på gravfältet Kopparsvik, liksom även det största antalet individer med filade 

tänder, så framför både Arcini och Toplak tanken att det skulle kunna finnas ett samband mellan dessa (se bl.a. 

Arcini & Jacobsson 2008, s. 13; Toplak, se bl.a. s. 329). 
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Harald Blåtand, bland vilka jomsvikingarna enligt vissa uppgifter ingick (idem., s. 303–304). 

Att fila och svärta sina tänder skulle i så fall vara en utmärkt identitetsmarkör för de män som 

ingick i Harald Blåtands armé. Det finns idag inga studier som styrker teorin, men Toplak 

menar att det inte skulle vara förvånande om det i framtiden framkommer sådana samband 

(idem., s. 304).  

 

År 2011 framlades en C-uppsats i arkeologi vid Stockholm universitet som är en studie av 

tandmodifieringen på vissa av männen från Kopparsviksgravfältet på Gotland ur ett 

genusteoretiskt perspektiv. Urvalet bestod av 20 av de individer som ingick i en artikel av 

Arcini från 2005. Syftet med uppsatsen var att undersöka om det gick att se några mönster 

mellan de filade tändernas utformning och gravmaterialet, ur ett genusteoretiskt 

”maskulinitetsperspektiv” (Johansson 2011). Studien kunde inte påvisa några direkta 

kopplingar mellan antalet fåror, eller utformningen på fårorna på tänderna, i relation till 

gravmaterialet (eadem s. 28). Det konstaterades dock att det ingick relativt få kammar i 

hennes undersökningsmaterial i jämförelse med antalet kammar i de övriga gravarna på 

Kopparsviksgravfältet (eadem s. 25).  

2.2. Pågående forskning 

Flera forskningsprojekt pågår för närvarande där studier av individer med filade tänder ingår. 

Caroline Arcini arbetar med en publikation där individerna med filade tänder undersöks 

närmare, och där även strontiumanalyser av dessa individer ska göras (Arcini, personligt mail 

160421)10. Inom Atlas-projektet pågår för närvarande studier av flera hundra skelett som både 

ska DNA- och isotopanalyseras. Ett flertal individer med filade tänder ingår i analysen, och 

nyligen publicerades en delstudie med fokus på Sigtuna (Krzewińska et al. 2018). 

  

                                                           
10 Sedan detta skrevs har Arcini publicerat sina resultat. Se Ahlström Arcini 2018 ”The Viking Age. A time of 

many faces”.  
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3. Syfte 

En utgångspunkt för uppsatsen är att beskriva och undersöka gravkontexterna för individer 

med modifierade tänder. Med gravkontexter menar jag både hur gravarna ligger i landskapet, 

själva gravanläggningen samt föremålen i gravarna. 

Syftet är att se om det utifrån gravkontexterna går att säga något om vilka individerna med 

filade tänder var, och i vilka sammanhang de ingick. Som en del i detta ingår att pröva och 

kritiskt granska tidigare tolkningar. 

Ett delmål har varit att systematiskt sammanställa och presentera gravkontexterna för 

individer med modifierade tänder. En databas har därför upprättats utifrån den information jag 

haft tillgång till, vilken finns bifogad som en katalog sist i uppsatsen. Den är också avsedd att 

förenkla fortsatt forskning på det samlade materialet (Bilaga 2). 11 

3.1. Frågeställningar 

 

● Under vilken tidsrymd förekommer individer med modifierade tänder? 

● Är det bara (vuxna) män som har filade tänder? 

● Kan gravkontexterna säga något om individernas religion? 

● Till vilka miljöer kan individerna med filade tänder knytas? 

● Går det att säga något om proveniensen/ursprunget för individerna med modifierade 

tänder? 

● Går det att säga något om individernas sysselsättning? 

● Kan gravkontexterna bidra till att bekräfta eller motsäga de teorier som framlagts 

tidigare om vilka dessa individer kan ha varit (det vill säga handelsmän, slavar/ofria, 

krigare etc.)? 

● Kan individerna med filade tänder förstås som en enhetlig grupp? 

 

  

                                                           
11 När det gäller hänvisningar till databasen i uppsatsen används både benämningen ”databas” och ”katalog”. 
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4. Teori och Metod  

Diskussionen angående huruvida gravkontexten kan säga något om individen i sig och 

samhället i stort har pågått i flera decennier. Tidigt på 1960-talet började man på olika håll 

ifrågasätta ifall det är så enkelt att gravkontexten verkligen korrelerar med vem den döde var i 

livet och vilket samhälle den levde i. Många försök gjordes att se sociala strata i 

gravkomplexen, och flera gjorde schematiska skisser på vad en grav kan eller inte kan berätta 

om detta (se Härke 2000, s. 370f. med anf. litt.). Idag förefaller de flesta anse att det går att 

utläsa något om individen och det samhälle den levde i utifrån gravkontexten, men att det 

måste iakttas försiktighet när det gäller de tolkningar som görs utifrån materialet. 

Heinrich Härke (1994) menar att den kontextuella angreppsvinkeln på exempelvis ett 

gravmaterial kan vara rätt väg, men att det finns en fara med att överkontextualisera det vi 

undersöker. Istället presenterar han en modell, utifrån den tyske etnologen Wilhelm 

Mühlmann, för hur vi kan välja att se på arkeologiskt gravmaterial. Enligt Härke skiljde 

Mühlmann på två aspekter av liv: liv som medvetenhet, och liv som aktivitet. Han 

kontrasterade med andra ord tanke och handling. Mühlmann menade att dessa två livsaspekter 

resulterar i två olika typer av ”data”: avsiktliga data och oavsiktliga data.12 Det förstnämnda är 

relaterat till tanke, och det sistnämnda till handling. Härke menar att eftersom begravningar är 

ett resultat av rituella handlingar, så måste vi, om vi vill närma oss den förhistoriska 

verkligheten utifrån gravmaterialet, hitta oavsiktliga data och kontrastera dessa mot avsiktliga 

data. (Härke 1994, s. 33ff med anf. litt.)  

För att kunna göra det så måste vi enligt Härke först analysera vilken typ av data vi kan få ut 

av gravmaterialet. Han menar att det i grova drag är fyra typer: arkeologiska data, data från 

lämningarna av den döde, tekniska data och data från miljön den döde är gravlagd i. 

Arkeologiska data skulle då vara all information vi som arkeologer kan extrahera ur en 

begravning: t.ex. detaljer om gravkonstruktionen, skelett- eller brandgrav, enkel- eller 

dubbelgrav, fynden etc. Härke menar att det inte kan råda något tvivel om att detta är 

avsiktliga data, då det är avsiktliga handlingar vi ser spåren av. I motsatsförhållande till det 

ställer han den information vi exempelvis kan få ut av skeletten. Kön, hälsa, ålder, längd, 

sjukdomar med mera, allt detta är oavsiktliga data, något som kommer sig av hur människan i 

fråga levt, och vad den har för gener. Tekniska data och data från gravmiljön anser Härke 

ibland kan vara tvetydiga. Ett trasigt föremål exempelvis, som är lagat då det var i bruk, kan 

ses som teknisk, oavsiktlig, data. Men handlingen att lägga med detta föremål i graven är en 

avsiktlig handling, därför blir tolkningen av föremålet inte entydig. Likadant förhåller han sig 

till den data det går att få utifrån den miljö den döde är gravlagd i. (Härke 1994, s. 34f.) 

I det material jag studerat i föreliggande arbete går det relativt väl att skilja på avsiktliga och 

oavsiktliga data. Jag har därför valt att som modell använda mig av dessa begrepp för att 

skapa en förståelse för det material som jag behandlat under arbetet med uppsatsen.  

                                                           
12 Detta är mina översättningar av begreppen ”intentional data” och ”functional data”, som Heinrich Härke 

använder i sin artikel (Härke 1994). 
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Edward Schortman hävdar i en artikel från 1989 att arkeologer behöver nya verktyg för att 

förstå ”mellansamhälleligt” (intrasocietal) samspel och förändring. En nyckel för att studera 

det mellansamhälleliga samspelet är, enligt Schortman, ”social identitet”. I sin definition av 

begreppet menar han att fokus i den teoretiska diskussionen tidigare legat på begrepp som 

etnicitet, klass och kultur i betydelsen isolerad/geografiskt avgränsad befolkningsgrupp . 

Schortman argumenterar för att dessa begrepp inte behöver vara fel i sig, men för att i 

grunden förstå identitet så måste vi utöver dessa begrepp se på identitet som en faktor 

beroende av mellansamhälleliga, och inte bara inomsamhälleliga (intersocietal) 

omständigheter. En människa har flera olika sociala identiteter, både medvetna och 

omedvetna, som aktiveras i olika typer av sammanhang. (Schortman 1989, s. 52 ff.)  

Vissa av dessa sociala identiteter, eller vissa aspekter av dessa, omhuldas särskilt ofta och 

särskilt mycket. Dessa drag utgör en människas ”framträdande sociala identitet” (salient 

social identity). Inom ett givet samhälle förefaller klass och etnicitet vara de mest 

betydelsefulla faktorerna bakom skapandet av framträdande sociala identiteter, men 

formeringen av dessa är också knuten till en eller flera viktiga resurser (materiella eller 

immateriella) som medlemmarna av en framträdande social identitet hävdar (exklusiv) rätt 

till. För att en grupp individer som ingår i samma framträdande sociala identitet ska kunna 

känna igen och identifiera sig med varandra så måste ett antal gemensamma, utmärkande drag 

finnas. Sådana attribut är så uppenbara att det inte går att missförstå vad de signalerar, vare 

sig för gruppen i sig, eller för utomstående. Materiellt kan de bestå av ting, kläder eller andra 

utmärkande drag, som kroppsattribut etc. (Schortman 1989, s. 53ff.) 

Den identitet en individ tillskriver sig kan, inom givna ramar, manipuleras eller förändras. 

Tydliga identiteter uppbyggda kring social tillhörighet skapas i förhållande till återkommande 

möten där tillgången till viktiga resurser avgörs. Formeringen av gränsöverskridande grupper 

av individer som räknar sig ha samma sociala tillhörighet, men som kanske inte har etniciteten 

gemensamt, beror alltså enligt Schortman på att de deltagande individerna på något sätt tjänar 

på att ingå i en sådan grupp. Bland flera exempel på sådana gränsöverskridande grupper som 

Schortman tar upp finns den aristokratiska klassen i det medeltida Västeuropa, där denna 

klass i olika samhällen anammade samma attribut för att visa sin gränsöverskridande 

grupptillhörighet. Även om det främst är elitgrupper som är kända att ingå i sådana 

gränsöverskridande sammanhang finns exempel på att mellansamhälleliga grupper även 

kunnat utbildas på andra sociala nivåer i samhället. (Schortman 1989, s. 54–60) 

Metoden jag valt att arbeta efter är i första hand empirisk. Jag har strävat efter att samla ihop 

så mycket information som möjligt angående de individer som har hittats med filade tänder. 

Informationen gäller var individen låg begravd i landskapet, vad den låg under för 

gravöverbyggnad, om den låg i någon inre gravkonstruktion, vilken orientering den gravlagde 

hade, vad den hade fått med sig i graven i form av djur, föremål och dylikt, vad det har 

framkommit för information utifrån skeletten o.s.v. Denna information har jag sammanställt i 

en Accessdatabas. Utifrån informationen i databasen har jag sammanställt grundläggande data 

och ställt frågor till materialet. Ett exempel på en sådan fråga kan vara: ”Hur många av de 

fyndtomma gravarna var störda innan den arkeologiska undersökningen?”, detta för att 

exempelvis ta reda på om det finns yttre faktorer som påverkar fyndlösheten. En annan fråga 

kan vara: ”hur många av individerna som saknade fynd i graven, låg i öst-västlig riktning, 

med huvudet mot väster?”. Detta som ett led i att spåra kristet inflytande vid gravläggandet. 

Jag har även sökt bestämma proveniens för föremålen i de studerade gravarna.  
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5. Presentation av undersökningsmaterialet 

5.1. Om de modifierade tänderna 

Märkena på tänderna på individerna med tandmodifieringar skiljer sig ibland markant åt. De 

kan vara djupa, v-formade och täcka hela tanden, eller grunda och knappt skönjbara. Oftast 

(förutom i fyra fall) är det horisontella linjer som löper över hela eller delar av, framförallt, 

framtänderna i överkäken. Andra tänder än framtänderna är ibland affekterade, och det 

förekommer även fall där individerna har filade tänder i underkäken. 

I vissa fall handlar det inte om filmärken utan polerade facetter, som av osteologerna bedömts 

som artificiellt, om än dock inte alltid avsiktligt, uppkomna, (Kjellström 2014, s. 52). I vissa 

fall, främst på Kopparsviksgravfältet på Gotland, så förekommer det att ytan på 

tanden/tänderna filats jämn innan de resterande filmärkena tillkommit (Arcini 2005, s. 730ff.). 

Detta förekommer dock exempelvis inte på gravfältet Slite torg på Gotland (Mortágua 2006, 

s. 28). 

Det är svårt att få en enhetlig bild av ifall märkena var tänkta att synas eller inte. I somliga fall 

är märkena på tänderna, om än synliga under mikroskop, knappt skönjbara för blotta ögat. I 

vissa fall är de så djupa att det inte skulle kunnat undgå att synas under personens levnad (se 

Fig. 1 och 2). Endast i ett fåtal fall gick dock filningen så djupt att tandens pulpa blev 

affekterad (Mortágua 2006, s. 11). Märkena på tänderna kan även skilja sig åt på en och 

samma individ (eadem, s. 28). Det finns även motsägelser i materialet angående om 

modifieringarna var avsedda att vara permanent synliga eller inte. I ett fall, grav 11/59 från 

gravfältet När Kullar på Gotland, visade den osteologiska undersökningen att individen i fråga 

hade tappat flera tänder i överkäken under sin levnad. Istället hade han en filad tand i 

underkäken (Karlsson & Hartzell 2009, s. 19f.). I ett annat fall, en individ analyserad av 

Mortágua 2006, har personen ifråga låtit tandsten fylla igen filmärkena på sin ena tand 

(Mortágua 2006, s. 30).  

Det går att fråga sig ifall de olika typerna av tandmodifieringar representerar samma sak. I 

uppsatsen har jag dock valt att behandla tandmodifieringarna som samma fenomen och utgått 

ifrån de bedömningar som gjorts av de sakkunniga osteologer som undersökt fenomenet.  

Som tidigare nämnts så kommer jag i min uppsats att växla mellan uttrycken ”filade tänder” 

och ”modifierade tänder”, trots att märkena i vissa fall kanske inte tillkommit avsiktligt (se 

ovan), och det går att ifrågasätta om de åstadkommits med en fil. Begreppet ”filade tänder” är 

dock så vedertaget, både inom litteraturen i ämnet och i SHM:s databas, så att jag har valt att 

använda det.  

 

 

 

 



17 

 

 

    

 

Figur 1. Ett exempel på tandmodifiering där märkena är djupa och tydliga. Individ från grav 25, Othem, 

Slite Torget, Gotland. SHM inv.nr: 23248. Bilden är något beskuren. Foto: Lisa Hartzell SHM. 

Figur 2. Ett exempel på tandmodifiering, där märkena är grunda och mindre tydliga. Individ från grav 1:47, 

Othem Slite, Stora Torget, SHM inv.nr: 23896. Bilden är något beskuren. Foto: Johnny Karlsson SHM. 
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5.2. Urval av individer 

Till en början var det tänkt att urvalet skulle begränsas till de identifierade individer med 

filade tänder som vid uppsatsarbetets inledningsskede fanns tillgängliga i Statens Historiska 

Museums databas. Dessa individer uppgick då till 23 st. Under arbetets gång stod det klart att 

detta urval starkt skulle begränsa de möjliga resultat uppsatsen skulle kunna uppnå. Därför har 

jag istället tagit med alla individer med modifierade tänder jag på olika sätt fått kännedom 

om. 

För att kunna införliva materialet från Kopparsvik på Gotland, som är det gravfält där det 

hittats flest individer med modifierade tänder, har jag utgått från Matthias Toplaks 

gravkatalog (2016). Arcini nämner 46 individer med filade tänder i Kopparsviksmaterialet 

(2010, s. 14; 2011, s. 87). Då jag inte haft tillgång till hennes analyser så har jag nöjt mig med 

att införliva de 40 individer som Toplak tar upp och som han anser kunna knytas säkert till ett 

gravnummer (Toplak 2016, s. 103, fotnot 248)13. 

De tre fynd av individer med filade tänder från gravfältet Galgedil på Fyn i Danmark som 

Prangsgaard och Bennike behandlat (2010), är med i analysen14. Även individen med ”säkra” 

filade tänder som hittades i massgraven i Dorset är inkluderad (Loe et al. 2014, se t.ex. s. 63).  

Vissa svårigheter har förelegat när det gällt att få fram informationen angående några av 

individerna. En gäller individen med filade tänder från Varnhem. Där finns ingen färdig 

rapport och jag har inte lyckats få reda på de exakta fyndomständigheterna för individen. 

Dock har jag erhållit en del information angående den gravlagde och gravkontexten från 

osteolog Maria Vretemark på Västergötlands museum (mailkontakt 180306). En annan 

svårighet gäller individen som hittades 2004 vid en förundersökning i Kv. Verkstaden i 

Trelleborg. Där har jag inte lyckats hitta den osteologiska rapporten, varken på ATA eller 

SAMLA, vilken enligt en artikel av Arcini & Jacobsson (2008, s. 13) ska finnas från 

slutundersökningen av samma plats. Detta har medfört att jag inte kan koppla individen till sin 

grav, och därmed inte heller vet ifall det fanns några föremål i graven. En tolkning av 

förundersökningsrapporten är att denna individ kan vara en av de som hittades bland 

skelettdelarna i de äldre grustäktskanterna, och den skulle då ändå sakna gravkontext (se 

Hellerström i rapport 2005:8, s. 8).  

Ytterligare sex individer med filade tänder, alla från Slite torg, Othem sn, Gotland, har varit 

svåra att koppla till rätt grav. I grav 21 (SHM inv.nr 23248) låg bara en individ, men i 

Mortáguas uppsats (2006) finns två individer kopplade till denna grav: [23248:21 Ind.?] och 

[23248:21 Ind.A].15 Hon påpekar att detta inte kan stämma (Mortágua 2006, s. 6). Jag har i 

min analys antagit att individ [23248:21 Ind.A] är knuten till grav 21. Vidare finns det en 

osäker koppling mellan grav- och individnummer för individerna [23139:?2] och [23139:b] i 

samma uppsats (eadem). Dessa två och en av de osäkra individerna i grav 21 ska enligt 

Mortágua hänföras till grav SE I, SE II eller SE III, vilket är gravarna som grävdes av Gunnar 

Svahnström (grav I) och Bernt Einerstam (grav II-IV) 1943 (rapporter i ATA dnr: 0819/43; 

1073/43; Mortágua 2006, s. 6). Gravarna SE I, SE II och SE III medtas därmed i min studie, 

                                                           
13 I sin lista 2.4–2 (Bestattungen mit Zahnfeilungen im Kopparsvik) har Toplak bara med 38 individer med filade 

tänder. Individen från Grav 34 och Grav 134 saknas (Toplak 2016, Katalog s. 384–386). De finns dock med i 

själva genomgången av gravarna (idem). 
14 I Prangsgaard & Bennikes artikel från 2010 (s. 5) finns ytterligare en individ omnämnd som möjligen skulle 

kunna ha haft filade tänder (grav ALZ). Det är en över 50-årig, 176 cm lång, man som dock hade så pass 

nedslitna tandkronor att det var omöjligt att med säkerhet säga att det förhöll sig så. Denna individ har jag därför 

inte tagit med i databasen. 
15 Individbeteckningarna inom klammer enligt Mortágua (2006).  
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där Mortáguas gravbenämning [23139:b] har fått en koppling till grav SE I; grav [23139:?2] 

fått en koppling till SE II, och grav [23248:21 Ind.?] en koppling till grav SE III, trots att 

det är osäkert vilka av de tre individerna som ska kopplas till vilken grav. 

Angående individen [23248:24 ind.A] i Mortáguas analys finns en anmärkning i SHM:s 

databas. Anmärkningen påpekar att det bara finns en individ i grav 24 (individ 24B) och att 

24A därför är osäker. Jag har i min databas kopplat individen till grav 24, för inv.nr. 23248 i 

SHM. 

Sammanlagt finns det 11 individer med filade tänder från Slite torg i SHM under 

inventarienumren: 15752, 23139, 23248 och 23896. De 11 individer som finns i SHM:s 

databas stämmer inte helt överens med de 11 individer som Mortágua analyserat i sin uppsats 

(2006). I sin analys har hon med en individ från grav 19 under inv.nr 23248 [23248:19]. 

Denna finns inte registrerad under taggen ”filade tänder” i SHM:s databas. Däremot finns 

ytterligare en individ från inv.nr 15752 medtagen (grav 1) i SHM:s databas. Båda dessa 

individer ingår i min katalog.  

Det finns ytterligare en individ i SHM:s osteologiska databas, från samma plats, som inte 

finns med i Mortáguas uppsats, trots att det enligt anteckningen i SHM:s databas står att den 

är analyserad av henne. Det är individen i grav 3A/B (SHM inv.nr 23896). Denna grav 

innehöll resterna av ett skelett (3A) vilande uppepå en stenpackning som täckte en kvinnograv 

(3B). Jag har i min analys utgått ifrån att den filade tanden i graven tillhör individ 3A. Det 

behöver dock inte stämma. För en närmare diskussion om detta, se kap. 6.3.2 nedan. I min 

katalog ingår alltså 13 individer från Slite torg. 

I arbetets slutskede så har ytterligare tre individer med filade tänder registrerats i SHM:s 

databas. Det gäller individerna från gravfältet Stora och Lilla Ihre, Hellvi sn på Gotland, 

Linnéa Kolonistugeområde i Bromma sn i Uppland och individen från Skolgården i Resmo sn 

på Öland. Dessa tre individer är inkluderade i min databas. Därefter har materialinsamlingen 

avslutats (2018-09-06). 

En av individerna som finns registrerad med ”filade tänder” i SHM:s databas ingår inte i 

analysen, då jag efter kontakt med osteolog Leena Drenzel (SHM) fått veta att denna individ 

inte har filade tänder, utan att det rör sig om emaljhypoplasier (mailkontakt 171031). Detta 

gäller individen från Vänge sn på Gotland, SHM inv.nr 12222.  

Totalt är 92 individer inkluderade i min databas. 
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5.3. Gravplatserna 

Jag har valt att använda ordet ”gravplatser” som ett samlingsbegrepp för de platser där de 

individer jag undersöker har framkommit. Det gängse begreppet ”gravfält” täcker inte in alla 

de lokaler som undersökningen omfattar. Individerna har hittats på allt från klassiska gravfält 

till gravgårdar16, en kyrkogård, ensamliggande hällkistor17, boplatser, och i ett fall i en grop 

vid något som tolkats som ett medeltida fiskeläge. Nedan visas en karta och en tabell över 

vilka gravplatser de individer med filade tänder som ingår i uppsatsen har framkommit vid. 

En utförligare presentation av gravplatserna finns i Bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Gravgårdar är ett begrepp som myntats vid utgrävningar i Sigtuna av något som vare sig kan tolkas som ett 

regelrätt gravfält eller en kyrkogård. De gravlagda ligger generellt i väst-östlig riktning och är tolkade som 

kristna, men saknar koppling till någon (känd) kyrka. Individerna ligger även, till skillnad från på en kyrkogård, 

oftast väl avgränsade från varandra. För vidare information om detta begrepp, se Wikström & Kjellström (2008, 

s. 19 m. anf. litt.). 
17 Benämningen ”hällkista” är i föreliggande arbete tagen från grävrapporterna för de gravar där denna 

benämning används. 

Figur 3. Översiktskarta över de fyndplatser med filade tänder som nämns i uppsatsen. För en utförligare 

beskrivning och närmare precisering var plasterna ligger, se Bilaga 1. Karta: författaren. Underlagskarta 

ArcGisOnline. 
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Tabell 1. Översikt över fyndplatserna för de individer med modifierade tänder som ingår i uppsatsen. Uppdelat 

efter land, landskap, socken20, lokal, och grav. Sverige listas dock före Danmark och England i tabellen. 

                                                           
18 För gravnumren för individerna från Slite torg, Othem sn, Gotland, se kap. 5.2. och Bilaga 2. 
19 För de 40 individerna med filade tänder från Kopparsviksgravfältet på Gotland, som ingår i uppsatsen, se kap. 

5.2 och Bilaga 2. 
20 I de fall gravplatserna ligger i en stad (Visby, Sigtuna, Trelleborg) listas de efter denna, liksom de görs i FMIS. 

Land Landskap Lokal RAÄ Institut Inv.nr Grav/Anl.nr. Ant.ind. 
Sverige Gotland Hablingbo Havor 50:1 SHM 7582 25 1 
Sverige Gotland Halla Broe/Högbro 48:1 SHM 15601 VI 1 
Sverige Gotland Hellvi Stora och Lilla 

Ihre 
4:1 SHM 20826 351 1 

Sverige Gotland När Kullar 1:12 52:1 SHM 28469 11/59 1 
Sverige Gotland Othem Slite 93:1 SHM 23139   

 
1318 

Sverige Gotland Oth. Slite, Stora to. 93:1 SHM 23896  
Sverige Gotland Oth. Slite, Torget 93:1 SHM 23248  
Sverige Gotland Oth. Slitehamn, Närs, 

Bredgården 
93:1 SHM 15752  

Sverige Gotland Oth. Österby V Brottet 256   3:7 1 
Sverige Gotland Silte Hallvards 50:1 SHM 22087 8 1 
Sverige 
 

Gotland 
 

Visby Kopparsvik 
 

76:1 
 

GF 12675  3919 
GF 10183  1 

Sverige Gotland Västerhejde Vibble 1:2 42:1 SHM 28056 1/60 1 
Sverige Skåne Fjälkinge Fjälkinge 

35:60 m fl. 
19:1 LUHM 30391 49; 772 2 

Sverige Skåne Nosaby Hammar nr 8 32:1 SHM 19397 2 1 
Sverige Skåne Trelleborg Västervång  

Kv. Verkstaden 
2:1 LUHM 30184 4; FU 

 
2 

31443 

Sverige Skåne Vitaby Hjälmared nr 9 
Tittut 

8:1 SHM 20631 3 2 

Sverige Uppland Adelsö Björkö 118   A129 1 
Sverige Uppland Adelsö Björkö 119 SHM 34000 Bj138; Bj886 2 
Sverige Uppland Bromma Linnéa k.o. 

(Nora grf) 
12 SHM 19870 6 1 

Sverige 
 

Uppland 
 

Danmark Gnista 
 

127:1   3 1 
227   31 1 

Sverige Uppland Fresta Grimsta 
(Bollstanäs) 

34:1 SHM 31439 A29 (F59) 1 

Sverige Uppland Sig. Götes m. 2008 195:1   19 1 
Sverige Uppland Sig. Götes m. 2014 195:1   4; 6; 16; 19; 

29 
5 

Sverige Uppland Sigtuna kv. Nunnan 195:1 SM  1; 5; 12 3 
Sverige Västergöt. Varnhem     1 
Sverige Öland Gärdslösa Sörby-

Störlinge 
74:1 SHM 28364 164 1 

Sverige Öland Hulterstad Alby 64:1 SHM 22394 57? 1 
Sverige Öland Långlöt Folkeslunda 51:1 

(210) 
SHM 29352 4 1 

Sverige Öland Resmo Skolgården 95:1 SHM 24033  1 
Danmark Fyn Od. Otterup Galgedil     3 
England Dorset Weym. Ridgeway Hill     1 
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6. Analys 

6.1. Fynden 

De föremål som mest frekvent påträffats i gravarna för individerna med filade tänder är: kniv, 

ringspänne och bältesdetaljer (bältesölja, remändebeslag). I enstaka fall fanns det någon pärla 

i graven, och i gravarna från Kopparsvik och Slite torg på Gotland fanns det i några fall 

draglåsnycklar. Vapen förekom i tre av gravarna: ett svärd i kammargraven från Björkö (Bj 

886) i Uppland, ett svärd i graven från Ihre (grav 351) på Gotland och en huggkniv i en av 

gravarna från Slite torg (grav 25) på Gotland. Kammar förekom endast i fyra av gravarna. 

Flera gravar var fyndtomma, se vidare nedan. Det kan här tilläggas att hela 34 av de 92 

gravarna som ingår i uppsatsen var störda på olika sätt, antingen av andra gravanläggningar 

(detta gäller främst Kopparsvik), eller genom grustäkter, plundringsgrävningar eller andra 

typer av recenta grävningar. Detta påverkar naturligtvis mängden föremål, och i vissa fall 

kanske även vilka föremål, som hittats vid undersökningarna.  

Det vanligaste fyndet är, som nämnts ovan, knivar som fanns i 37 av gravarna. Då de bevarats 

i sin fulla längd är knivarna mestadels ca 12 till 18 cm långa. Utöver huggkniven som nämnts 

ovan, är knivarna i tre fall över 20 cm långa (grav 49 Kopparsvik, grav 21 Slite Torg, graven 

vid Västerhejde Vibble, alla på Gotland). I två fall påträffades två knivar i gravarna (grav 49 

Kopparsvik, grav 25 Slite Torg). I en grav fanns det tre knivar (kammargrav Bj886, Björkö) 

21. Sammanlagt finns det alltså 41 knivar i gravmaterialet. 

I 23 av gravarna förekom det ringspännen (se kap. 6.1.1).  

I 25 av gravarna förekom rester av bälten. I 11 av dessa fanns både remändebeslag och 

bältesölja. I en av dessa gravar (grav 91 Kopparsvik) fanns rester av ett ”spiralkvastbälte”. I 

en annan av gravarna fanns bronslameller från ett lamellbälte (grav 25 Hablingbo Havor). I de 

övriga 18 gravarna fanns antingen bältessölja eller remändebeslag, eller i två fall en 

remdelare. I vissa fall fanns även läderrester bevarade (se vidare om bältena under kap. 6.1.1 

och kap. 6.1.2). Endast i sex gravar förekom ett ringspänne, en bältesölja och ett 

remändebeslag tillsammans.  

De fynd som skiljer ut sig från de, i det undersökta materialet, ”vanliga” fynden är framförallt 

fynden i den absolut rikaste graven: kammargrav Bj 886 på Björkö. Där var den döde begravd 

med ett svärd, en sköld, flera knivar, ett spelbräde, ett större skrin, mynt, viktlod, ett kärl i trä 

dekorerat med metallbleck m.m. (se Bilaga 2 för fler detaljer). Den döde hade även fått djur 

och kärl med sig i graven, och klädedräkten har haft inslag av silverposament. I graven fanns 

även en börs av läder med tydliga avtryck av mynt (se vidare om denna grav i kap. 6.2.3). 

                                                           
21 Enligt Stolpes anteckningar från utgrävningarna på Björkö och Arbman (1943, s. 344) så fanns bara två 

fragmenterade knivar i graven, varav en hade ett skaft med silverinlägg; enligt registreringen i SHM:s databas så 

finns det fragment av tre knivar från graven. Efter att ha studerat fynden från grav Bj886 i SHM:s samlingar är 

jag benägen att hålla med om att det fanns tre knivar i graven. Därför finns tre knivar upptagna under denna grav 

i min databas. 
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Även graven från Broa i Halla sn på Gotland hade fynd av (för undersökningsmaterialet) 

unika slag. I fyllningen till graven hittades fragment av fyra bildstenar. Individen i denna grav 

och den från Hablingbo Havor, också den på Gotland, var de enda som till de andra 

bältesdetaljerna även hade remdelare. För en närmare beskrivning av graven från Broa i Halla 

sn, se kap. 6.2.3 nedan. 

Ytterligare en väska finns i materialet. Det är en bältesväska med ”lyrform” som påträffades i 

grav 8 på Slite torg, Othem sn på Gotland.  

En del av en vågsats fanns i graven från Resmo sn på Öland, och två av individerna på det 

gotländska Kopparsviksgravfältet var gravlagda med armringar. 

Ett annat fynd av mer ovanlig art är den bearbetade hornkvick som hittades i en av gravarna i 

Kopparsvik (grav 60).  

En av individerna på Kopparsviksgravfältet (grav 157) hade, förutom en kniv, ett flertal 

järnhängen med sig i graven. De bestämbara hängena var stav-, skiv-, rosett- och 

kvadratformiga. Två bronshängen förekom också. Dessa hängde på en liten ring, och det är 

troligt att även järnhängena hängt på samma ring (DWG IV:2, s. 853; DWG III:1, s. 221, 

224f.). Toplak tolkar detta som en amulettring, och menar att den kan vara jämförbar med 

torshammarsringar (Toplak 2016, Katalog, s. 165). Förutom dessa hängen fanns en natursten 

invävd i bronstråd och tre pärlor i graven, varav två var av bärnsten och en av grönt glas.  

I 10 av gravarna fanns det djur nedlagda. Dessa är i två fall får/get (grav 49, Kopparsvik, 

Gotland; grav A129:A Björkö, Uppland). I ett fall, kammargrav Bj886 på Björkö, fanns det en 

katt22 och i en av gravarna på gravfältet Galgedil i Danmark var individen med filade tänder 

begravd med en nyfödd tamoxe vid fötterna (grav AA). Individen i grav 351 på Ihregravfältet 

på Gotland hade en hund liggandes över fötterna. Hundens huvud var tillbakaböjt på ett sätt 

som föranledde utgrävaren att tro att nacken hade blivit bruten (Gillberg i rapport, ATA dnr: 

2700/34). I ett fall är djuret av okänd art (grav 205, Kopparsvik, Gotland) och i två fall nämns 

inte vilket/vilka djur det skulle röra sig om (grav 2, Bredgården Närs och grav 25, Stora 

Torget, båda från Othem Slite, Gotland). I brandlagren som kom under samma 

gravöverbyggnad som kistbegravningen i Linnéa Kolonistugeområde i Bromma sn, Uppland, 

fanns det ett bränt benfragment i det ena brandlagret, och ett kanonben av nöt i det andra 

brandlagret (se kap. 6.2.3 för en utförligare beskrivning av denna grav). 

I grav 4 på gravfältet Västervång, Kv. Verkstaden i Trelleborg i Skåne fanns det obestämda 

djurben med i benmaterialet från graven, men i detta fall är det svårt att avgöra ifall de tillhör 

graven eller ifall de kommer från det underliggande boplatslagret, dessutom är ett av benen 

bestämt som sorkben (Hansson, rapport ATA dnr: 6446/90, se bl.a. s. 5 och Fyndlistan). 

I ytterligare tre fall fanns det förmodligen djurben med i gravarna. I SHM:s databas finns ben 

av en obränd hund registrerad bland benen från graven vid Västerhejde Vibble på Gotland. 

Denna hund finns inte omnämnd i rapporten (Nylén, rapport ATA dnr: 2616/66). Gällande 

graven vid Nosaby Hammar i Skåne står det i rapporten att det ska finnas djurben med i 

graven som kan ha kommit dit ”av ren tillfällighet” (Hansen, rapport ATA dnr: 1892/30). 

Dessa ben finns inte registrerade i SHM:s databas. För grav 34 från Kopparsvik står det 

omnämnt i DWG (IV:2, s. 839) att det ska finnas obrända ben av människo- eller djurfoster i 

graven, liggandes vid bäckenet på den döde, men detta står bara omnämnt där och inte i 

                                                           
22 Tassar efter ett mindre pälsdjur, troligtvis en katt enligt SHM:s osteologiska databas. 



24 

 

rapporten eller gravbeskrivningen enligt Toplak (2016, Katalog, s. 39). 

Av de 92 individerna har 31 påträffats utan (kvarvarande) fynd. Av dessa är det tre som jag 

anser eventuellt kan ha haft fynd/gravgåvor med sig i graven (se vidare nedan), vilket innebär 

att minst 28 gravar varit fyndtomma. Med fyndtomma gravar menas här gravar utan fynd 

förutom kistspik. Åtta av de i övrigt fyndtomma gravarna innehöll kistspik, eller nitar som 

varit en del av en träkonstruktion för den döde. Elva av de 28 gravar som saknar fynd har på 

olika sätt blivit utsatta för störning eller plundring. Detta medför en osäkerhetsfaktor i hur 

många av gravarna som faktiskt varit fyndtomma. 

De ”offrade” individerna (A29F58 och A29F59) i Bollstanäs, Fresta sn, Uppland har tidigare 

tolkats som att de inte haft något personligt föremål/gravgåva med sig i graven. Efter en 

närmare studie av rapporten och fotografierna så anser jag att detta kan ifrågasättas. Vid 

undersökningen av gravhög A2 på gravfältet påträffades ett mäktigt brandlager. Under detta 

iakttogs vid plangrävning en närmast rund stensättning med ett möjligt gravklot i form av en 

äggformig sten på toppen. Inom stensättningen fanns en rektangulär, stentom yta. Inom denna 

stenfria yta påträffades de båda ”offrade” individerna (Hemmendorff 1979, s.9). I samma plan 

som dessa fanns ett fyndförande brandlager med en kärlbotten. Brandlagret tolkades först som 

att det tillhörde de båda gravlagda. I det tillvaratogs bl.a. brända ben, bronsfragment, en pärla 

i två halvor, en klofalang från ett lodjur och smälta glasfragment (Hemmendorff 1979, s. 64–

73). Vid den osteologiska analysen av de påträffade brända benen från det undre brandlagret 

framkom att de skulle kunna höra till samma individ som de brända benen från det övre 

brandlagret. Därför tolkades det som att de båda brandlagren var samma och att individerna 

skulle ha blivit ”inbäddade” i det brandlager som tillhörde den kremerade person de ska ha 

offrats till (Hemmendorff 1979, se bl.a. s. 9f.). Av rapporten framgår att brandlagren vid 

undersökningen uppfattades som två olika lager men att de delvis sammanblandades 

(Hemmendorff 1974, s. 22, s. 66). Även om brandlagret de båda männen låg i skulle kunna 

vara brandlagret som hyser den individ de var offrade till (Hemmendorff 1979, s. 9f; 1984, s. 

6f.) så anser jag det troligt utifrån fotografierna av graven att kärlet som stod i det undre 

brandlagret kan ha varit avsett för båda, eller någon av, de ”offrade” männen (Fig. 4). 

Den i en grop nedlagda individen i grav Bj138 på Björkö hade en segmenterad pärla under sig 

vid utgrävningstillfället. Denna har dock senare förkommit (Stolpes anteckningar för grav Bj 

138C samt Arbman 1943, s. 344f.). Det går inte att utesluta att pärlan kan ha hört till 

individen.  

Slutligen finns en ”fyndtom” grav från Götes mack i Sigtuna som eventuellt kan ha hyst ett 

föremål, i form av ett kärl av organiskt material (grav 6, Götes mack 2014). En rund 

mörkfärgning intill skelettet indikerade detta (Hed Jakobsson et al. 2017, s. 110)23.  

                                                           
23 Vid jordanalys framkom ekträ och kol, vilket medfört tolkningen att det kan ha varit en del av kistan. 

Liknande runda mörkfärgningar har dock hittats i en annan grav intill (Hed Jakobsson et al. 2017, s. 110). 
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6.1.1. Typbestämning av föremål i gravarna 

 

Ringspännen 

I 23 av gravarna förekom det ringspännen. En av gravarna innehöll två ringspännen (grav 1 

Othem Slite, SHM-inv.nr: 15752). Tre av ringspännena är av järn. Endast ett av dessa gick att 

typbestämma, de andra två var starkt förrostade. Alla övriga ringspännen är av brons. Den 

mest frekventa typen av ringspännen är Typ 3 efter Lena Thunmark-Nyléns typbestämning 

(DWG III:1, s. 97), som fanns i 11 gravar (Fig. 6). Typ 3 är ringspännen med trattformiga 

ändknoppar (Fig. 5). Anders Carlsson (1988, s. 23–29) delar upp ringspännen med 

trattformiga ändknoppar i 25 undergrupper, bedömda utifrån ändknopparnas specifika 

utformning och bygelns form Bland de här studerade gravarna är den vanligaste undergruppen 

trattformiga ändknoppar med raka ovansidor och en jämn övergång mellan ändknopp och 

bygel (5 av 9) (TRA:JRA) och den vanligaste bygelformen är den med sexkantigt tvärsnitt, 

med antingen plan (TRA:JRA, sex:a, TRA:JRA, sex:b) eller rundad (TRA:JRA, ore:c) 

ovansida. Vissa byglar har en kombination av ett sexkantigt tvärsnitt med både plan och 

rundad ovansida (TRA:JRA, sex:b+ore:c). Bygelform sex:b är sexkantig med extra avsatta 

fåror. Ett av ringspännena hade en extra knopp på bygeln (TRA:JRA/E1). Fyra av de 11 

spännena med trattformiga ändknoppar var av Carlssons undergrupp TRA:KRA, där 

ändknopparna är helt avskilda från bygeln. Det sista av spännena med trattformiga 

ändknoppar var av Carlssons typ TRA/HRA, där knopparna har ett markerat ”hak” mot 

bygelns övergång. 

Figur 4. Detaljbild av kärlbottnen i grav A29 i Bollstanäs, Fresta sn, Uppland. Foto: Ove 

Hemmendorff/Fotoarkivet ATA, Dnr: 3867/74. Bilden är beskuren. 
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Den näst vanligaste kategorin av ringspännen i materialet (sju av 24) är de med upprullade 

ändknoppar. Enligt Thunmark-Nyléns bestämning ingår dessa i Typ 1 (DWG III:1 s. 97) 

medan Carlsson delar in dessa spännen i fyra undergrupper utifrån ändrullarnas och bygelns 

utseende (1988, s. 18). De spännen som ingår i studien är alla av Carlssons Typ RUL:SM, 

som innebär att ändrullarna är smala, m.a.o. inte bredare än bygeln. Ett av spännena med 

upprullade ändar är av järn. Alla spännen av denna typ som ingår i studien är funna på 

gravfältet i Kopparsvik. 

I övrigt representeras ringspännena av två stycken med facetterade ändknoppar. Av dessa 

hade ett ändknopparna placerade på uttalade skaft, och ett direkt på bygeln (Thunmark-Nyléns 

typ 2 och 6c, Carlssons typ FAC:US och FAC:S); ett med vallmoformade ändknoppar 

(Thunmark-Nyléns typ 4, Carlssons typ VAL) och ett med bakåtvända stiliserade 

djurhuvuden (Thunmark-Nyléns typ 7a, Carlssons typ DJU:NJ). 

Det sistnämna spännet är det enda som inte är funnet på Gotland. Detta spänne kommer från 

kammargrav Bj 886 på Björkö.  

 

  

Figur 5. Ringspänne av Carlssons huvudtyp TRA (trattformiga ändknoppar). Spännet är från grav 25 på Slite 

torg. Ringens diameter är 10 cm. Foto: författaren. 
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Tjugotvå av ringspännena har fått en lägesbestämning på kroppen. Nio av de 22 spännena var 

placerade på höften på den döde, fyra på vänster sida och fem på höger sida. Fyra stycken låg 

på bröstkorgen på den döde. Endast ett ringspänne låg på axeln. Två låg vid armbågen, ett på 

halsen, ett under hakan vid vänstra nyckelbenet och ett vid fotknölen på den döde. I tre fall låg 

ringspännet på den dödes lår. Av dessa låg två på höger sida och ett till vänster. Det största 

spännet i materialet låg på högra axeln på den döde, och det näst största ringspännet låg vid 

höften. Vidare låg de minsta ringspännena både på höften och på bröstet/halsen på den döde. 

Det är svårt utifrån lägena på ringspännena i undersökningsmaterialet få en uppfattning om 

hur de döda varit klädda vid begravningstillfället. Se vidare om detta i kap. 7. 

 

Bälten 

Bältesdetaljer förekom i 25 av gravarna. I 11 av dem fanns både en bältesölja och (minst) ett 

remändebeslag representerade. I de övriga 14 gravarna fanns antingen eller. Bältesöljorna och 

remändebeslagen är alla av Thunmark-Nyléns typ 1, förutom ett remändebeslag som är av typ 

2. Bältesöljor av Typ 1 har en enkel ram med tornen fastsittande direkt på bältesplattan. 

Remändebeslag av Typ 1 är pincettformade och omvikta/dubbla. Remändebeslag av Typ 2 är 

tungformade och har en slits i änden där läderremmen fästs in. De har reliefmönster på ena 

sidan (DWG III:1, s. 131, s. 135). 

De två remdelare som finns representerade i materialet är båda av Thunmark-Nyléns typ 2 

(DWG III:1, s. 138). Båda har hittats på Gotland. Den ena (från grav VI i Broa, Halla sn) har 

en mittenplatta som är ornerad med degenererade djur. Remändebeslaget i denna grav är det 

enda i undersökningsmaterialet som är av Thunmark-Nyléns Typ 2 och är ornerat med ett 

hjärtformat palmettblad och romber och avslutas i en spets i en degenererad djurform (se Fig. 

7 nedan). 

Den andra remdelaren (från grav 25, Hablingbo i Havor sn) har pånitade lister på remdelarens 

remhållare. Till detta bälte hörde ett remändebeslag av samma utförande och bältet har varit 

beslaget med rektangulära bronslameller, som suttit fastnitade, intill varandra. 

Figur 6. Diagrammet visar fördelningen av de ringspännen av brons som fanns i gravarna i det undersökta 

materialet, utifrån Anders Carlssons undertyper (1988), här endast bestämda efter ändknopparnas form. 
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Ett konstaterat och två osäkra spiralkvastbälten finns i undersökningsmaterialet (grav 34 och 

grav 91, Kopparsvik; grav 2 Othem Slite SHM inv.nr 15752) och två säkra och två osäkra 

tofsbälten (grav 8; grav 25 och grav 21 Slite torg SHM inv.nr 23248, och grav 182 

Kopparsvik). Spåren av tofsbältena utgörs av fyrkantiga, dubbla beslag, som enligt 

Thunmark-Nylén fäst tofsgehänget vid bältet (DWG III:1, s. 142 f.). I grav 8 och grav 25 från 

Slite torg har dessa hittats tillsammans med tre större och ett mindre remändebeslag vardera, 

varav de större bedömts av utgrävarna som ”tofsändebeslag” (Thålin & Einerstam, rapport 

ATA dnr: 2111/44). Spåren av spiralkvastbältena utgörs i två av fallen av fem bronsspiraler 

vardera, som kan ha prytt ändarna på nedhängande tofsar. I grav 91 på Kopparsviksgravfältet 

fanns ca 20 bronsspiraler, två pincettformiga remändebeslag och en bältesölja. Detta 

spiralkvastbälte är dock inte fullständigt enligt Toplak (2016, s. 129, not 308). För en närmare 

beskrivning av spiral- och tofsbältena se kap. 6.1.2 nedan. 

 

 

 

Nycklar, armringar och kammar 

De sex nycklar som ingår i undersökningsmaterialet är alla draglåsnycklar av Thunmark-

Nyléns typ 2: nycklar med spolformade, oftast reliefmönstrade bronsskaft och järnax. Det 

som skiljer typ 2a från typ 2b är att typ 2a har plana, avfasade långsidor och en plattare form 

på skaftet/handtaget. I änden på handtaget har funnits ett hål för en upphängningsögla (DWG 

III:1, s. 269). På nycklarna i undersökningsmaterialet är axen fyrkantiga. Fyra nycklar är av 

Thunmark-Nyléns typ 2a, en av hennes typ 2b och en som är antingen av typ 2a eller 2b. 

Dessa nycklar motsvarar Ulfhielms Typ III A:2 (1989, s. 126f.). Fyra av nycklarna härrör från 

Kopparsvik och två från Slite Torg, båda dessa gravfält är belägna på Gotland. 

Figur 7. Remdelaren och remändebeslaget från grav VI i Broa i Halla sn.. 

Ringen på remdelaren 4,6 cm i diam., beslagens längd 5,2 cm. 

Remändebeslagets längd 8 cm. Foto: författaren. 
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De två armringar som finns representerade i undersökningsmaterialet är funna på 

Kopparsviksgravfältet (grav 62 och grav 134). En är av Thunmark-Nyléns typ 1A och en av 

1B. Huvudtypen 1 innebär att armringarna består av en enkel ring. Undergrupp A innebär att 

ändarna på ringen inte sitter ihop. Undergrupp B innebär att ändarna ligger omlott och 

omsluter varandra (DWG III:1, s. 165).  

Kammar/kamfragment fanns i endast fyra av gravarna, alla från Gotland: i grav VI i Halla 

Broe, i [grav ?2] från Othem Slite (SHM inv.nr 23139)24, i graven från Västerhejde Vibble 

och i graven från Ihregravfältet (grav 351). Alla kammar har varit av typen sammansatta 

enkelkammar. Kammen från grav VI i Halla Broe är starkt fragmenterad men har även rester 

av ett fodral. Kammen är av Thunmark-Nylén bestämd till att eventuellt ha tillhört Typ EK4 

och fodralet är typbestämt till FK2 (DWG IV:1, s. 331). Typ EK4 är oornerade kammar med 

svagt välvd ryggås, där kanterna på kammen avslutas i linje med ryggåsen. Kammen kan 

eventuellt hänföras till Kristina Ambrosianis grupp B4, vilket placerar den i 900-talet 

(Ambrosiani 1981, s. 25, s. 64). Kammen från grav 2 i Slite är av Thunmark-Nylén 

typbestämd till EK2. Endast fragment finns bevarade, men utifrån Ambrosianis typindelning 

ser kammen ut att kunna tillhöra grupp B1:2, vilket ger en huvuddatering på kammen till 900–

950 e.Kr. (Ambrosiani 1981, s. 25, s. 64).  

Kammen från Västerhejde är välbevarad och bär en ornering bestående av dubbla krysslinjer 

och tvärgående streck (Fig. 8). Denna kam är av Thunmark Nylén bestämd till Typ EK2 

(DWG II Taf 191:1; DWG III:1, s. 255; DWG IV:2, s. 733). Utifrån Ambrosianis 

typindelning så tillhör formen på kammen grupp B1:2 och ornamentiken placerar kammen i 

grupp B1:3. Detta ger en huvuddatering på kammen till 900–950 e.Kr., med en fortsättning 

fram till ca 1000 e.Kr. (Ambrosiani 1981, s. 25, s. 64). Kamgrupp B1:3 är på Birka främst 

associerad med mansgravar (eadem, s. 65, s. 89). 

Kammen från graven i Ihre är ovanlig i sitt utförande. Djupa skåror har gjorts i kammens 

skenor vilket skapar en illusion av dubbla kamskenor. Den närmaste parallellen till denna kam 

finns i en av kvinnogravarna på Birka (se DWG I Abb 161:1; DWG III:1 s. 263; DWG III:2 s. 

610; jfr Arbman 1940, Taf. 161:1). Denna kam har av Thunmark-Nylén inte fått någon 

närmare typbestämning än EK (enkelkam). Den motsvarande kammen från Birka, i grav 

Bj854, är dock bestämd av Ambrosiani till grupp A1, vilket ger en huvuddatering till mitten 

av 800-talet ̶ början på 900-talet, med en fortsättning fram till ca år 1000 e.Kr. (Ambrosiani 

1981, s. 25, s. 63ff.).  

Två små bronsnitar i grav 8 från Slite Torg (SHM inv.nr. 23248) kan eventuellt indikera att 

det funnits en kam i graven25.  

                                                           
24 Eftersom [grav ?2] (efter Mortáguas numrering, 2006, s. 24) från Slite Torg ingår bland de gravar där det inte 

är helt säkert att gravnumret stämmer överens med individen (se kap. 5.2), så finns det en osäkerhet gällande om 

denna kam ska inkluderas i materialet. 
25 Om dessa nitar ska räknas till en kam så finns tre till fem kammar representerade i undersökningsmaterialet. 

Se not 23 ovan. Nitarna nämns endast i huvudkatalogen för förevarande inv.nr på SHM, och inte i 

undersökningsrapporten (ATA dnr: 2111/44). 
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Svärd 

Som tidigare nämnts finns två svärd i undersökningsmaterialet. Ett från kammargrav Bj 886 

på Björkö i Uppland och ett från grav 351 på Ihregravfältet i Hellvi sn på Gotland (Fig. 9; 

Fig. 10). Båda svärden är tveeggade.  

Svärdet från Björkö har triangulär form på svärdsknappen och ovalformade över- och 

underhjalt. Underhjaltet är tauscherat, och enligt Holger Arbman (1943, s. 344) så har även 

svärdsknappen och överhjaltet varit det, och kaveln har ursprungligen varit lindad med band 

av ulltyg. Svärdet räknas till Petersens Typ H/I (Androshchuk 2014, s. 56–63; s. 252). 

Dateringen för denna typ är enligt Androshchuk 900–1000 e.Kr. (idem, s. 63). 

Svärdet från grav 351 på gravfältet Stora och Lilla Ihre (Ihregravfältet) har kullig svärdsknapp 

och både svärdsknappen och underhjaltet är dekorerade med små ovala gropar. Svärdet räknas 

till Petersens Typ E3. Det här svärdet representerar enligt Androshchuk det första svärdet av 

denna typ i Sverige. Dateringen har genom gravens placering på Ihregravfältet bestämts till 

800-tal. I övrigt finns denna typ inte representerad i Sverige före 900-talet (Androshchuk 

2014, s. 52–54; s. 157ff.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Kammen från graven i Västerhejde Vibble, Gotland. Foto: Yliali Asp, SHM. 

Bilden är beskuren. 
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Figur 9. Svärdshjaltet på svärdet från kammargrav Bj 886 på Björkö i Uppland. Storlek från toppen på knappen till 

undersidan på underhjaltet/parerstången: 15,4 cm (Androshchuk 2014, s. 391). Foto: Författaren. 

 

 

Figur 10. Svärdshjaltet på svärdet från grav 351 på Ihregravfältet i Hellvi sn, Gotland. Storlek från toppen på 

knappen till undersidan på parerstången: 14, 9 cm (Androshchuk 2014, s. 310). Foto: Stiftelsen Föremålsvård i 

Kiruna SHM. 
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6.1.2. Föremål och proveniens 

Mansdräkten under vikingatiden för män runt Östersjön var likartad (Ģinters 1981, s. 9; 

Thunmark-Nylén 1983a, s. 182). Männen bar knä- eller ankellånga byxor, skjorta, ibland 

livrock och över det en mantel, som ofta hölls samman med ett ringspänne (eadem s. 155, s. 

171). Enligt Thunmark-Nylén så bar vissa män ovanpå livrocken ett bälte, med redskapen 

hängande från olika remdelare i bältet (eadem 1983, s. 177). Trots den likartade klädedräkten 

så går det att urskilja vissa skillnader mellan Mellansverige, Gotland och omvärlden. Vissa 

ringspännetyper är exempelvis mer vanligt förekommande i länderna på andra sidan Östersjön 

(Finland och Ostbaltikum), och tvärtom. Likadant gäller för bältesuppsättningar.  

De flesta som studerat ringspännen konstaterar att flera av typerna är frekvent förekommande 

i flera områden runt Östersjön. Så finns t.ex. de två typerna som är mest representerade i 

undersökningsmaterialet (Carlssons typ RUL och TRA) rikligt representerade i 

Mellansverige, på Gotland, i Finland och i Ostbaltikum (se t.ex. Salmo 1956, s. 17, s. 25f., s, 

46ff.; Ģinters 1984, s. 23f., s. 27f. med anf. litt.; DWG III:1, s. 110f., s. 112). Vissa lokala 

varianter finns dock, och framförallt finns det i olika områden olika preferenser gällande 

ornamentiken. 

Enligt Harry Thålin tillhör ringspännen med upprullade ändar den äldsta kategorin 

ringspännen och de som först kom till Gotland och Mellansverige, framförallt Birka (1938, s. 

159; s. 163f.). Dessa spännen uppträder på Birka i slutet av 800-talet och förekommer sedan 

under hela vikingatiden, mest talrikt på Gotland. Thålin menar att ringspännena med 

upprullade ändar torde ha kommit österifrån, då de uppträder i Ryssland och Ostbaltikum 

tidigare än på Gotland och det svenska fastlandet (idem. s. 164). 

Valdemārs Ģinters menar att det är troligt att både ringspännen av brons med upprullade 

ändar och ringspännen med mångsidiga ändknoppar (Carlsson typ FAC och TRA) har sitt 

ursprung och kommer ifrån det Ostbaltiska områden, företrädelsevis Lettland och Litauen 

(Ģinters 1981, s. 9; 1984, s. 23–30 med anf. litt.). 

Ringspännen med vallmoformade ändknoppar (Carlssons typ VAL) har Birger Nerman, enligt 

Lena Thunmark-Nylén, velat hänföra till att vara en ursprungligen gotländsk typ, trots att 

flertalet av ringspännena av denna typ (520 st.) är hittade i Litauen (DWG III:1, s. 112f.). 

En viss typ av grov, stiliserad, bandflätning på ringspännena anses komma från ostbaltiskt 

område, då ett flertal andra fyndkategorier, exempelvis armringar och knivslidor uppvisar 

denna ornering (Tallgren 1925, s. 64 Abb. 83, s. 65; Geijer & Arbman 1940, s. 152; Kivikoski 

1951, Abb. 685; jfr även Salmo 1956, s. 46, s. 52; Ģinters 1984, s. 28f. m. anf. litt.).  

Ringspännen med denna typ av bandflätning förekommer i den föreliggande undersökningen 

på fyra av de 11 spännena med trattformiga ändknoppar (se Fig. 5 kap. 6.1.1). 

I det undersökta materialet så är, vad gäller proveniens, föremål med anknytning till 

Ostbaltikum vanligast förekommande utöver gotländska och mellansvenska inslag. Som redan 

nämnts kan några av ringspännena, framförallt flätbandsornamentiken på vissa av dem, tyda 

på en koppling till Baltikum, men det som främst talar för en ostbaltiska koppling är fynden 

av ett, kanske tre, spiralkvastbälten och några eventuella tofsbälten (se kap. 6.1.1 ovan). Dessa 

bälten har haft en påsatt rem som var slitsad i flera remsor som hängt ner som en ”tofs” från 

bältet. I vissa fall har remsorna varit utsmyckade med en eller flera bronsspiraler (därav 

spiralkvastbälte) och i somliga fall har remsorna avslutats med varsitt remändebeslag. De 

nedhängande remmarna satt ofta fast på bältet med ett fyrkantigt, dubbelt, beslag (DWG III: 

1, s.142f.). Sådana beslag fanns i fyra av gravarna i undersökningsmaterialet. I två av dessa 
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gravar kom de även tillsammans med några få bronsspiraler som hittades i höfthöjd på 

individerna, dessa skulle kunna prytt ändarna på de nedhängande tofsarna. Funktionen för 

denna ”kvast” eller ”tofs” är okänd, och det tros allmänt ha varit en rent prydnadsmässig 

detalj (Thålin & Einerstam 1946, s. 109; Lindström & Schützler 1974, s. 30). Spiralkvast- och 

tofsbälten är kända från ett fåtal gravfält på Gotland (Geijer & Arbman 194026, DWG IV:3, s. 

1004). Bältena är typiskt ostbaltiska och verkar framförallt ha varit en del av den lettiske27 

mannens dräkt (se Ģinters 1981, s. 14 Abb. 7 med anf. litt.; Apals & Apala 1994, Abb. 6:5, s. 

101f. med anf. litt., Abb. 11; Latvijas PSR Archeologija Taf. 59:23 och s. 372; DWG III:1, s. 

147), men finns även representerade i Litauen, Ostpreussen, Estland och Finland (DWG III:1, 

s. 147). På Gotland och i Lettland förekommer dessa bälten ibland ihop med vapen och/eller 

silverbroderier (se t.ex. Geijer & Arbman 1940 s. 147ff.; Ģinters 1981, Abb. 7; Apals & 

Apala 1994, s. 98–110; Jansson 1983, s. 231, Toplak 2016, s. 205f.). Även i Finland har man 

hittat bälten av liknande typ (Lehtosalo-Hilander 1983, s. 299). Det kan tilläggas att 

bronsspiraler överlag var en typisk utsmyckning i både den baltiska och den finska 

klädedräkten (se t.ex. Ģinters 1981, s. 14 med anf. litt.; Lehtosalo-Hilander 1983, s. 300; 

Zeiere 1991 s, 48; Hedenstierna-Jonson 2006, IV, s. 53 med anf. litt.).  

I en av gravarna från Slite torg kom en lyrformad bältesväska. Dessa väskor anses av vissa 

forskare vara från ostbaltikum, medan ytterligare andra hävdar att de är inhemska, gjorda på 

Birka efter utländska förlagor (se bl.a. Sörling 1939, s. 55f.; Thålin & Einerstam 1946, s. 

110).  

Armringar finns representerade i två av gravarna från Kopparsvik. Enligt Ģinters (1981, s. 27) 

så finns det på Birka inga mansgravar som innehåller armringar, däremot är det ett smycke 

som ofta förekommer tillsammans med den ostbaltiska mansdräkten. Ibland har de ostbaltiska 

männen haft en så kallad ”krigararmring”, en typ som endast hittats i Baltikum, men annars är 

enkla armringar av samma typ som de två från Kopparsvik vanliga (Ģinters 1981, s. 27). 

Även ornamentiken på vissa av föremålen skulle kunna tala för ett baltiskt inflytande. Detta 

gäller de små cirklarna i spetsen på trianglar på tre tofsändebeslag funna i en av gravarna på 

Slite torg, och de svastikasymboler som finns på ändknopparna på vissa av ringspännena 

(Zemitis 1991, s. 43). Enligt Guntis Zemitis så användes svastikasymbolen flitigt i Lettland 

långt fram i tiden (idem). Då svastikor och punktcirkeltrianglar förekommer på en rad föremål 

från vikingatiden, låter jag det vara osagt ifall just dessa föremål har baltisk koppling eller 

inte.  

De remändebeslag och de bältesöljor som finns i undersökningsmaterialet är av både 

gotländsk och internationell typ. Så finns t.ex. ett flertal bältesöljor med en reliefornamentik i 

form av degenererade djurhuvudformer, något som anses vara vanligast på Gotland 

(Thunmark-Nylén 1983b, s. 314; Omfors 1994, s. 30). Likaså finns en remdelare till ett bälte 

med tillhörande remändebeslag som har lister pånitade längs med kanterna. Detta anses vara 

typiskt gotländskt (Thålin & Einerstam 1946, s. 108). De övriga bältesöljorna och 

remändebeslagen finns representerade i områdena runt Östersjön, även om remändebeslag av 

Typ 1 vekar vara något mer vanligt förekommande på Gotland (DWG III:1, s. 147, s. 149). 

                                                           
26 Geijer & Arbman har i sin genomgång av spiralkvastbälten från de gotländska fynden angett fel gravnummer 

på graven med spiralkvastbälte från Slite Torg SHM inv.nr 15752 (1940, s. 147). Gravnumret ska vara VI och 

inte IV som det står i artikeln.  
27 Exempel finns både från lettgalliska och semgalliska gravar (se referenser efter förevarande not ovan). Jag 

sammanför dessa till ”lettiska”. 
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I materialet finns ett remändebeslag av Thunmark-Nyléns Typ 2 som har en ornamentik som 

verkar vara en blandning mellan gotländsk och orientalisk ornamentik (se Fig. 7). Beslaget ser 

dock ut att ha haft lösa nitar, något som skulle kunna tyda på att det är inhemskt, då de 

utländska förlagorna oftast har fastgjutna nabbar eller nitar (Jansson 1977, s. 388f.). 

Remändebeslag av Typ 2 är också ovanliga utanför Gotland (DWG III:1, s. 149). 

Gällande nycklarna så har det inte hittats särskilt många nycklar av Thunmark-Nyléns Typ 2a 

eller 2b i det gotländska gravmaterialet överlag, allt som allt har ca 45 stycken framkommit 

(DWG III:1, s. 270). Utanför Gotland verkar nycklar med denna typ av handtag vara ovanliga, 

dock har liknande nycklar påträffats i Birka och Finland (eadem, s. 273; Edgren 1997; 

Westerholm 2001, s. 6–11).  

De båda svärdstyperna i undersökningsmaterialet (E3 och H/I) finns förutom i Skandinavien 

framförallt representerade i länderna runt Östersjön och på Irland (Androshchuk 2014, s. 54, 

s. 63). 

Individen i grav Bj 886 hade inslag av silverband och silverposamentarbeten i klädedräkten. 

Det fanns även rester av sidenfragment i graven och individen hade burit en mössa kantad 

med en bård av silvertråd. Dessa klädesfragment tyder enligt Inga Hägg på att den döde var 

klädd i en kaftan, omgärdad av ett sidenbälte runt livet, och med en rundad mössa över 

huvudet (Hägg 1983, s. 207f.). Kaftanerna i Birkagravarna har enligt Hägg sen-bysantinska 

förebilder och härrör sannolikt från kulturområdet Bysans-Kiev (eadem). 

6.2. Gravskick 

6.2.1. Yttre gravskick 

Det yttre gravskicket varierar. Sjuttiotre av gravarna var flatmarksgravar, utan synlig 

markering ovan mark. En av gravarna från Slite torg, Othem sn, Gotland (där övriga tolkades 

som flatmarksgravar) var markerad med några få uppstickande stenar, och det är sannolikt att 

flera av de så kallade flatmarksgravarna varit markerade på detta eller annat sätt. Sju av 

gravarna var stensättningar av varierande former. I ett fall har en stensättning täckt en grupp 

av begravningar, i vilken en individ med filade tänder ingått (Othem Slite, Västra Brottet). Tre 

gravar var högar. Två individer var ”nedskyfflade” i en grop (Vitaby Hjälmared, Skåne). För 

fyra gravar finns ingen information om gravöverbyggnad att tillgå. Det gäller begravningen 

vid Varnhem klosterkyrka i Västergötland, individen från förundersökningen 2004 i 

Trelleborg Västervång i Skåne, den helt spolierade graven från Othem Slite på Gotland (grav 

1, SHM 15752) och individen från massgraven i Dorset i England.  

Ett flertal av gravarna (45 st.) hade inre konstruktioner av sten, så som stenpackningar av 

olika form (26 st.), stenplattor eller enstaka stenar som täckte skelettet (8 st.) samt ramar av 

gråsten eller kalkstenshällar runtom skeletten (4 st.). En av individerna låg i en stenfylld 

schaktgrav och två låg under meterstora kalkstenshällar. De offrade individerna i grav A29 

från Bollstanäs låg i en stenfri yta inom en stensättning, i botten på en hög. I två fall var de 

döda begravda i hällkistor. En av de mest uppseendeväckande begravningarna har individen i 

Halla Broa fått. Det yttre gravskicket var en hög som bestod av ett jordblandat röse med delar 

av fyra bildstenar i packningen. Bildstenarna är framförallt från äldre tid men en kan dateras 

till att vara samtida med graven (se vidare om denna grav i kap. 6.2.3). 
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6.2.2. Inre gravskick 

Alla individer med filade tänder som påträffats har varit begravda hela, med andra ord inte 

kremerats. Detta bidrar naturligtvis till att det går att spekulera ifall det kan vara så att 

mörkertalet då det gäller individer med filade tänder kan vara stort. Det är lätt att ta för givet 

att de individer som hade filade tänder alltid begravdes ”hela”28, men så behöver naturligtvis 

inte ha varit fallet. 

En del av individerna (19 st.) blev begravda i eller på någon form av träkonstruktioner, i 16 

fall gick det att konstatera rester av kistor, men i två fall endast spår av trä. Sju av gravarna 

med rester efter en kista innehöll kistspik. Två av individerna med filade tänder blev begravda 

inte i utan uppepå en träkonstruktion. En av dessa individer är den person som fick följa med 

den så kallade ”Älgmannen” i graven (grav A129, Björkö, Uppland) och som troligtvis blivit 

ditburen och nedlagd på någon form av bår. Spikar liggandes i en rektangel under individen 

tolkades som spår av detta (Holmquist 1990, s. 180). En av individerna från Götes Mack i 

Sigtuna i Uppland blev begravd på en båtsida, där de dubbla raderna med nitförband fanns 

kvar under skelettet. En av individerna med filade tänder låg i en kammargrav (grav Bj 886, 

Björkö, Uppland), där trärester av liggande timmerstockar fanns bevarade (se vidare ang. 

denna grav i kap. 6.2.3). 

Orienteringen av de döda varierar. I uppsatsen har en uppdelning gjorts där väderstrecken står 

för huvudets placering i graven. Väderstrecket N innebär med andra ord att individen var 

begravd i nord-sydlig riktning, med huvudet placerat i norr, och så vidare. Av de 92 

individerna som ingår i uppsatsen fanns information om begravningsorientering att tillgå för 

88 av dem. Jag har i de fall det varit möjligt bedömt riktningen på skeletten utifrån ritningar 

och foton. I de fall där ritningar inte funnits att tillgå har jag använt mig av den riktning som 

finns beskriven i rapporten. Detta medför att bestämningen av skelettens orientering inte är 

absolut, men att det är så nära de faktiska förhållandena det gick att komma i nuläget. Den 

dominerande orienteringen var att de gravlagda var begravda med huvudet i SSV (17 st.), 

eller SV (13 st.). Ingen av de i uppsatsen analyserade individerna var begravda med huvudet i 

NV eller OSO medan alla de övriga väderstrecken förekom (Fig. 11). 

                                                           
28 Med ”hela” menas här obrända individer. Flera av individerna med filade tänder är inte ”hela” i den 

bemärkelsen att skeletten är intakta. Det förekommer halshuggna individer, en individ utan en fot mm.  
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Figur 11. Cirkeldiagram över orienteringen för de gravlagda individerna, utifrån huvudets placering. 

Väderstreck, antal av individerna och antal individer i procent. 

 

Intressant att notera är att några av individerna med filade tänder i undersökningsmaterialet 

var begravda på mage (se nedan kap. 6.2.5). Vidare var en del av individerna med filade 

tänder sannolikt svepta. Detta gäller fyra av individerna i Sigtuna (Hed Jakobsson et al. 2017, 

s. 156, 178, 184), sannolikt individen från Bromma, men möjligen även en av individerna i 

Kopparsvik (se kap. 6.2.5 nedan och Toplak 2016, s. 56, Katalog, s. 198). 

Två av individerna var begravda i hockerställning (båda på Kopparsvik, Gotland) och 

ytterligare två var begravda på rygg med böjda ben (individen vid Alby, Hulterstad sn. på 

Öland och en av de gravlagda på Galgedil, Otterup, Danmark). 

De övriga individerna var begravda på rygg med armarna i olika ställningar (se Katalogen, 

Bilaga 2). 

6.2.3. Gravar som utmärker sig 

De begravningar som skiljer ut sig i undersökningsmaterialet, förutom gravarna med offrade 

individer, är framförallt graven i Broa i Halla sn på Gotland, kammargraven på Björkö (Birka) 

i Adelsö sn och graven från Linnéa Kolonistugeområde i Bromma sn, Uppland. 

Grav VI i Broa i Halla (SHM inv.nr 15601) undersöktes av Hans Hansson 1915. Gravens yttre 

form var en flack hög, vars storlek inte angetts. Under jordmanteln framkom ett jordfritt 

stenröse bestående av kalk- och gråstenar, 4,75 m i diameter. I rösets övre lager framkom 

fragment av fyra bildstenar. Två av bildstensfragmenten var representerade enbart av 

överdelen. Ett av fragmenten, det enda med tydliga rester av ornamentik, var ituslaget i två 

delar i gammal tid. Under röset framkom en vällagd, ca 0,5 m hög och ca 3,5 m i diam. stor, 

stenkrets av liggande kalkstenshällar, i vars mitt fanns en större gråsten. Under denna 
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framkom ännu ett lager gråsten och därunder framkom skelettet av en man, på rygg i nord-

sydlig riktning med huvudet mot söder. Benen var raka, överarmarna låg längs kroppens sidor 

och händerna låg över varandra, med den högra handen underst, hållandes en kniv. Runt 

midjan hade mannen burit ett bälte. Av detta fanns bevarat en remdelare med tre ekrar och två 

remhållare. Vidare fanns ett remändebeslag, en bältesölja, en pärla och ett ringspänne med tre 

knoppar, ornerade med hakkors. Bältet har sannolikt varit beslaget med bronsband. Flera 

fragment av sådana fanns i graven. På höger sida vid höften låg även en benkam med fodral 

(Hansson, rapport ATA dnr: 688/1916). Remdelaren och bältesöljan är ornerade med 

degenererade djur. Remändebeslaget är tungformigt och bär reliefmönster i form av en 

hjärtform och ett band av romber och avslutas i en spets format som ett djurhuvud (se Fig. 7 

kap. 6.1.1). Tre av bildstenarna är av en äldre typ. Alla utom ett av fragmenten har delar av 

motiv bevarade29. Motiven har i ett fall varit ett bandmönster omgivet av en kantbård med 

”strängmönster” (fragment XI). I ett fall (fragment XII) har man kunnat ana att motivet har 

varit ett skepp med segel och besättning, omgivet av en liknande kantbård som ovan 

(Lindqvist 1942, s. 64–66, se även Fig. 385–386 och Fig. 391–392 i samma verk). Dessa två 

stenar har daterats till ca 500–700 e. Kr. (Nylén & Lamm 2003, s. 186).  

Den minsta bildstenen, som var hel och 67 cm hög (fragment XIII), har svaga rester av en 

kantbård bestående av dubbla strängmönster och har kanske haft ett skepp som motiv 

(Lindqvist 1942, s. 65, se även Fig. 393 på sid 64). Denna sten har dock daterats till 700–

1100-tal (Nylén & Lamm 2003, s. 186), ganska nära gravens anläggningstid, vilken, sett till 

ringspännet, torde ligga i spannet 900–1000 e. Kr. Mannen från graven visade sig ha 

trepanerad skalle, och sårkanterna runt hålet visar att detta läkt under mannens livstid 

(Hansson, rapport ATA dnr: 688/1916).  

 

Kammargrav Bj 886 på Björkö (SHM inv.nr 34000) syntes ovan jord som en sänka inom en 

rektangulär stenkrets. Sänkan var spår av en kammare i trä som varit ca 2,9 m lång, 2 m bred 

och ca 1,55–1,65 m djup. Rester av trä fanns bevarade längsmed kammarens väggar. Inuti 

kammaren låg en man på rygg, med huvudet mot sydväst. Enligt Stolpes ritningar så hade 

mannen blivit begravd med ett svärd vid sin sida och ett spelbräde vid fötterna. Ovanför 

huvudet hade lagts en sköld. I graven hittades fragment av en järnbeslagen träkista30 och i 

resterna av en läderbörs fanns två dirhem. Vidare hade den gravlagde ett ringspänne med 

djurhuvudformade ändar, två vikter, tre knivar, en uppsättning spelpjäser, en piksko i järn och 

en katt31 med i graven. (se Bilaga 2 för en fullständig fyndförteckning). Mannen var vid 

begravningstillfället klädd i en dräkt med inslag av siden och flätade silverposamentband. På 

huvudet hade han haft en mössa med en bård av silverband.  

 

Mannen i grav 6 från Linnéa Kolonistugeområde i Bromma sn (SHM inv.nr 19870) blev 

begravd i en kista utan några gravgåvor eller personliga föremål. Den döde var sannolikt svept 

(förf. anm. se Fig. 13 i kap. 6.2.5). Kroppen var orienterad med huvudet i väster. Efter 

                                                           
29 Enligt Sune Lindqvist så är denna sten endast en natursten (1942, s. 64). Jag anser dock att formen är huggen.  
30 Stolpe tolkade spikarna från spelbrädet som tillhörande en kista (ant. för grav Bj. 886). Arbman menar i Die 

Gräber tvärtom att alla spikar i graven torde komma från spelbrädet. Arbman menar även att ordningen i graven 

var störd (1943, s. 344f.). Enligt min bedömning, utifrån Stolpes första skiss av graven och enligt storleken på 

vissa av spikarna, rör det sig om spikar till både en kista och ett spelbräde. 
31 Se not 21 
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begravningen har ett brandlager tillkommit ovanpå den dödes fötter. Detta tolkades som en 

sekundär brandgrav, men det innehöll bara ett bränt benfragment (förf. anm.). Strax utanför 

kistan och brandlagret fanns ytterligare ett mindre brandlager, vilket innehöll ett kanonben 

från nöt. De båda brandlagren och kistan hade täckts med jord och en gles stenpackning. 

Dateringen av graven har av utgrävaren tolkats ligga i brytningen mellan förkristen och 

kristen tid. (Anderbjörk 1931, rapport ATA dnr: 4587/31). 

Vad de i princip fyndtomma brandlagren representerar är svårt att veta. Kanske var det någon 

form av offer till den döde. Brandlager i samband med tidigkristna gravar har ibland tolkats 

som ställföreträdande kremeringar (se t.ex. Hed Jakobsson & Runer 2017, s. 132f.). 

6.2.4. Gravar med flera individer 

Nio av individerna med filade tänder är begravda tillsammans med en eller flera andra 

individer: grav A29 (individ F59) i Bollstanäs, Uppland; grav A129 (individ A) samt Bj138 

(begravning Bj138C) på Björkö, Uppland; grav 205 på Kopparsviksgravfältet i Visby på 

Gotland; grav 3A/47 på Stora torget i Slite, Othem sn, tillika Gotland; grav 164 i Sörby-

Störlinge, Gärdslösa sn på Öland; grav A4 på gravfältet i kvarteret Verkstaden i Trelleborg, 

Skåne; individerna i ”gropen”, A3, i Hjälmared Vitaby sn i Skåne och individen i massgraven 

i Weymouth i Dorset, England. 

I två, eventuellt tre, av fallen rör det sig om troliga ”offer”. Det gäller grav A129 på Björkö 

och grav A29F59 i Bollstanäs. Där har individerna med filade tänder blivit halshuggna32 och 

nedlagda utan fynd33.  

En av individerna som kan anses vara ”offrad” har fått följa med den så kallade ”Älgmannen” 

i hans grav på Björkö (grav A129, se kap. 2.1 och 6.2.2 för en detaljerad beskrivning). I en 

annan dubbelgrav på Björkö, grav Bj138, skulle det kunna vara så att individen med filade 

tänder blivit ”offrad”. Den individen var nedgrävd genom ett brandlager (som inte innehöll 

några ben) intill ett brandlager som innehöll resterna efter en kvinna (bestämt utifrån fynden). 

Individen i grav Bj138 uppvisar oläkta skador och verkar ha blivit utsatt för våld från vänster 

sida i nära anslutning till döden (Kjellström 2014, s. 48). Jag tolkar det som att denna individ 

troligen fått följa med den höglagda kvinnan i graven. 

Grav 205 på Kopparsviksgravfältet var störd av den överliggande graven 204, en kvinnograv. 

Förmodligen är detta en dubbelgrav34 men kvinnan var sekundärt begravd i förhållande till 

mannen, och hon låg placerad i motsatt riktning, med huvudet i öster. Trärester fanns runt/på 

dem båda. Eventuellt fanns även ben av en tredje individ i graven (Toplak 2016, Katalog, s. 

215). 

På Stora torget i Slite var en av individerna med filade tänder (3A/47) gravlagd utan föremål 

och placerad ovanpå en stenpackning som i sin tur täckte en kvinnograv (3B/47). Det är oklart 

om de båda individerna begravdes vid samma tillfälle (se vidare kap. 6.3.2).  

I Kvarteret Verkstaden i Trelleborg låg den individ som befunnits ha filade tänder (individ 2 i 

                                                           
32 Enligt Kjellström så är det dock inte säkert att individen i grav A129 (Älgmannens grav) blivit halshuggen. 

Analysen av halskotorna tyder inte på det (2014, s. 48).  
33 Att individerna i dessa gravar blivit nedlagda utan personliga föremål eller gravgåvor är något som utgrävarna 

av de olika individerna/gravläggningarna tolkat det som. Se invändningen ang. dessa ”fyndtomma gravar” under 

kap. 6.1 ovan. 
34Med dubbelgrav här menat en grav som redan från början varit avsedd för två individer. 
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A4) begravd i en träkista under en annan individ. De två individerna var begravda under en 

och samma hög, vilken hade en ränna runtom. Skelettet av den övre individen var starkt 

skadat, men var enligt den osteologiska bedömningen en man, och var placerad delvis över en 

underliggande kistbegravning som innehöll en man med filade tänder35. Den senare hade varit 

för lång för kistan, och huvudet hade pressats ner mot axlarna så att han skulle få plats 

(Hansson i rapport 1993, s. 5).  

I grav 164 i Sörby-Störlinge Gärdslösa sn på Öland, var individen med filade tänder begravd i 

en hällkista som enligt rapporten innehöll ben från fem individer. Jag beskriver denna grav 

närmare under kap. 6.4.3 nedan. 

Ytterligare en grav innehållandes flera individer kan konstateras i Vitaby Hjälmared, ålaboden 

”Tittut” i Skåne. Denna ”grop” med människoben verkar, sett till den enda ritning som finns 

bevarad, ha innehållit minst två individer. Anläggningen är också den enda där två individer36 

med filade tänder kan fastställas ha legat i samma ”grav” (se Fig. 12 nedan). En mer utförlig 

beskrivning av denna anläggning finns under kap. 6.4.3 nedan. 

För en beskrivning av massgraven i Weymouth i Dorset, i England, se kap. 2.1 och Bilaga 1.  

 

                                                           
35 Arcini & Jacobsson kallar gravar som anlagts ovanpå varandra men vid olika tillfällen för ovanpågravar 

(2008, se t. ex. s. 3). 
36 Enligt osteolog Johnny Karlsson på SHM finns tre modifierade tänder, från minst två individer i denna 

anläggning (personligt mail 180905). 
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6.2.5. Det kristna inslaget 

Anne-Sofie Gräslund har i en artikel från 1994 sammanställt olika kriterier på vad som skulle 

kunna indikera ett kristet inflytande i gravskicket. Dessa är: det inre gravskicket, gravarnas 

orientering, den yttre gravformen, var gravarna ligger, föremålen i gravarna och tecken på 

begravningsceremonier (Gräslund 1994, s. 201ff.). Med ledning av dessa kriterier går det att 

spåra ett kristet inflytande i vissa av gravarna i undersökningsmaterialet. Detta gäller 

framförallt de gravar som varit belägna på gravgårdar i Sigtuna i Uppland (nio stycken) och 

individen från kyrkogården i Varnhem, Västergötland. De ligger alla i miljöer som tolkats 

som kristna/kristet influerade. Sedan finns det ytterligare ett antal individer som kan ha blivit 

begravda i enlighet med ett kristet gravskick, det gäller gravar där de döda lagts i någorlunda 

väst-östlig riktning med huvudet åt det västliga hållet, och med få eller inga gravfynd. Till 

exempel så skulle individen i grav 205 på Kopparsviksgravfältet på Gotland som hade 

huvudet rakt i väster och förmodligen var begravd i en kista kunna vara kristet influerad. 

Denna individ hade personliga föremål i form av en kniv och bältesölja med sig i graven. En 

individ från samma gravfält (grav188) har förmodligen haft benen svepta och låg med 

Figur 12. Bilden visar skelettgropen (Fyndplats n:o 3) vid Hjälmared, Vitaby sn i Skåne. 

På ritningen syns höftben från minst två individer. Rapport i ATA, dnr: 4122/1931. Bilden 

är beskuren. 
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huvudet åt SSV, den hade gravgåvor/personliga föremål med sig i graven, såsom ringspänne, 

nyckel och kniv. Individen i grav 10 på Kopparsviksgravfältet var begravd med huvudet åt 

SSV i en träkista under en rektangulär stenpackning. Även den hade personliga föremål med 

sig i graven, något som dock är vanligt förekommande när det gäller tidigkristna gravar 

(Gräslund 1994, s. 202). 

De två gravläggningarna med individer med filade tänder i Gnista i Uppland kan också tolkas 

vara kristet influerade. Båda var gravlagda i kista, orienterade i väst-östlig riktning med 

huvudena i väster. Den ena individen har fått en kniv med sig, den andra ingenting. Tillika 

kan åtminstone en, kanske två av de gravlagda individerna med modifierade tänder på Slite 

Torg, Othem sn på Gotland ha varit begravda enligt kristen sed (grav 1/47 och grav 24). Båda 

var begravda i träkistor, den ena med huvudet i SV och den andra med huvudet i VNV. Den 

ena hade en bältesölja med sig i graven och den andra ingenting. I den fyndtomma graven 

fanns det kistspikar. Då de flesta andra gravarna på samma gravfält innehöll en hel del 

personliga föremål och gravgåvor så är det inte orimligt att dessa två gravar skulle kunnat 

vara anlagda enligt en kristen gravsed (jfr Thålin & Einerstam 1946, s. 111).  

Gravfältet Galgedil på Fyn i Danmark har av utgrävarna inte tolkats som kristet eller kristet 

influerat, eftersom det inte följer mönstret för andra kristna gravfält som finns i omnejden 

(Christensen 2005, s. 46; Price et al. 2015, s. 2). Men om man jämför med gravfält på svenska 

fastlandet som representerar en brytningspunkt mellan det förkristna och det kristna skedet, så 

finns det stora likheter (jfr t.ex. de skånska gravfälten Fjälkinge och Kv. Verkstaden i 

föreliggande uppsats). Flera av individerna i de yngre gravarna var lagda i västlig-östlig 

riktning med huvudet åt väster. Gravfynden var också färre i de yngre gravarna och ofta 

innehöll de endast en kniv eller var fyndtomma. Jag tror därför att några av gravarna på 

Galgedil kan ha varit kristna gravar. Endast en av gravarna med individer med modifierade 

tänder från detta gravfält uppfyller vissa av kriterierna för en kristet influerad begravning 

(grav PF). Den döde låg med huvudet i nästan rakt västlig riktning och var gravlagd utan 

fynd. Individen låg dock begravd på den del av gravfältet som har tolkats vara anlagd i den 

äldre fasen av gravfältets brukningstid (800–900-tal) (se bl.a. Price et al. 2015 s. 3f.) och det 

är därför osäkert om graven kan tolkas som kristet influerad. 

Graven från Linnéa koloniområde i Bromma sn i Uppland verkar vara från brytningstiden 

förkristen/kristen tid. Individen var begravd i kista utan att ha fått några fynd med sig. Utifrån 

fotografier verkar individen dessutom ha varit svept. Benens, armarnas och nyckelbenens 

position tyder på det (se Fig. 13). För en närmare beskrivning av denna grav, se kap. 6.2.3 

ovan. 

Kanske kan även de två individerna med filade tänder från Fjälkinge tolkas ingå i gruppen 

begravningar som anlagts enligt kristen sed. De två individerna var begravda i kista, den ena 

med huvudet i NNV och den andra med huvudet i VNV. En av individerna var nedlagd med 

en kniv, i den andra graven påträffades inga fynd. Av undersökarna har Fjälkinge tolkats som 

ett gravfält där en övergång från förkristen till kristen tid kan anas i gravskicket (Helgesson i 

rapport 1996, s. 12, s. 19). 

Toplak vill göra gällande att individerna som var begravda på mage på Kopparsviksgravfältet 

kan ha varit kristna. Enligt Toplak så skulle påmagenbegravningar kunna tyda på att 

individerna varit primsignade, men inte döpta, vid dödstillfället. Han menar att individerna på 

Kopparsviksgravfältet som är gravlagda på mage låg riktade med huvudet i sydvästlig 

riktning (Toplak 2018, s. 87). Detta stämmer emellertid bara för sex av de 10 individer med 
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filade tänder som också är gravlagda på mage (förf. komm.). För vidare diskussion om 

påmagenbegravningar, se Arcini & Jacobsson 2008, s. 8 ff.; Arcini 2009, s. 187–197; Arcini 

2010, s. 12 ff.; Toplak 2015, s. 77–82; 2016 se t.ex. s. 287–293; 2018. Jag har inte räknat 

gravarna med individer gravlagda på mage som kristet influerade i min genomgång. 

Allt som allt så skulle enligt föreliggande studie ett 20-tal av individerna med filade tänder 

kunna ha varit kristna, eller begravda enligt en kristen sed.  

 

 

 

 

 

Figur 13. Individen i grav 6 i Linnéa koloniområde, Bromma sn. Uppland. På fotot syns tydliga tecken på 

att individen varit svept, bedömt utifrån metoden Anthropologie de Terrain (se Kjellström & Wikström 

2008, s. 44f.). Fötterna ligger tätt samman, händerna är korsade och nyckelbenen uppvinklade. Foto ur 

fotoarkivet ATA, dnr: 4587/31. 
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6.3. Skeletten berättar 

De följande kapitlen behandlar den information som gått att utläsa från de fysiska 

lämningarna av individerna med filade tänder. Genomgången är inte heltäckande då fokus i 

uppsatsen inte ligger på detta. En något mer detaljerad genomgång av skeletten återfinns i 

Katalogen, Bilaga 2. För en fullständig redogörelse för de sjukdomar och skador individerna 

haft hänvisas till respektive osteologisk redogörelse (för ref. se Bilaga 2). 

6.3.1. Skador och sjukdomar 

Flera av skeletten med modifierade tänder visade sig ha perimortala skador, skador som 

uppstått i nära samband med döden. Detta rör framförallt de individer som kan vara offrade: 

två av individerna från Björkö och individen från Bollstanäs, båda i Uppland. Individen från 

massgraven i Weymouth i Dorset i England verkar ha fått ett flertal hugg mot kroppen innan 

den slutliga halshuggningen, men hade också flera läkta frakturer. 

Ytterligare några av individerna visade spår av att ha utsatts för fysiskt, om än icke dödligt, 

våld. En individ från Sigtuna (Götes mack 2014, grav 4) hade en så kallad ”boxarfraktur” på 

ena fingret, något som kan ha uppkommit i slagsmål. Detta är samma individ som blivit 

gravlagd på en båtsida. Likaså hade individen i grav 4 från kv. Verkstaden i Trelleborg skador 

på skelettet som visar att han sannolikt varit i slagsmål. Bland annat hade han skador på 

vänster halva av kroppen och på knogarna (Hansson i rapport, ATA dnr: 6446/90; Arcini 

1991, s. 20). Individen i grav 25 på Slite torg hade en inte helt läkt skallfraktur. Denna individ 

är en av tre i materialet som har vapen med sig i graven, närmare bestämt en huggkniv. 

Personen i graven från Halla Högbro på Gotland hade trepanerad skalle, med läkta kanter runt 

trepaneringshålen. Flera av individerna hade skadade revben som läkt.  

En av individerna i Gnista (grav 3) hade en genetisk defekt i form av sammanväxta tåleder. 

Denna genetiska defekt, som kallas symphalangism, uppvisade flera av individerna på 

gravfältet (Prata & Sjöling 2016, Bilaga 4, s. 9; Hennius et al. 2016, s. 343).  

Flera av individerna i det föreliggande materialet hade kroniska inflammationer i ben eller 

armar. En av individerna hade kyphos (puckelrygg). Schmorls noder37 och utväxter på 

skelettet (osteofyter) är vanligt förekommande defekter bland individerna med filade tänder.  

6.3.2. Ålder och kön 

37 av individerna som ingår i databasen har fått en osteologisk åldersbestämning (se Bilaga 

2). Med undantag av en möjlig juvenil (12–18 år) i Kopparsvikmaterialet, så är åldern på 

individerna med filade tänder Adultus, med andra ord mellan 20–39 år, eller Maturus, 40–59 

år38. Två av individerna ligger i spannet 17–25 år respektive 18–35 år. 19 av individerna är 

bestämda till Adultus (20–40 år). Elva av individerna har bedömts till Adultus/Maturus och 

sex av individerna till Maturus. En av individerna från Gnista, i kategorin Adultus/Maturus, är 

bedömd till att kunna vara mellan 34–70 år, och skulle alltså möjligen kunna räknas till 

ålderskategorin Senilis (60+). Arcini nämner i en artikel från 2010 att det finns individer med 

filade tänder i Kopparsviksmaterialet som är över 60 år, men hon nämner inte vilka (Arcini 

                                                           
37 ”Schmorls noder uppstår då diskens gelékärna trängt in i kotkroppen vilket är associerat med vridrörelse. 

Förekomsten kan sannolikt kopplas samman med kotornas utvecklingsprocess och noderna uppkommer i unga 

år” (Hennius et al. 2016 s. 333 med anf. litt.). 
38 Jag har utgått från den åldersgruppsindelning som återfinns i Anna Kjellströms avhandling (2005, s. 27). 
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2010, s. 16). Den beräknade medelåldern, avrundat till närmaste decimal, för individerna med 

filade tänder som ingår i min databas blir 34,7 år (se Bilaga 2 för specifik information). Den 

estimerade åldern vid dödstillfället är något högre än för män i Sigtunas tidiga population. Där 

är medelåldern vid dödstillfället för män i fas I 33,8 år (Kjellström 2005, s. 41). 

Individerna är, då de är osteologiskt bestämda, alla av manligt kön. En osäkerhet råder dock i 

grav 3A och 3B från torget i Slite. Där ligger resterna av en individ (grav 3A) utan fynd 

uppepå en stenpackning som täcker en kvinnlig individ (genus bestämt utifrån fynden), (grav 

3B). Av den övre individen återstår bara ett fåtal skelettdelar och på ritningen över individen 

finns inte något kranium inritat (se Fig. 14 nedan). I SHM:s osteologiska databas kommer den 

analyserade individen från grav ”3B och 3A?”. Den är alltså inte närmare specificerad. Om 

det skulle visa sig att den analyserade individen är från grav 3B, så skulle det innebära att det 

är det första fyndet av en kvinna med filade tänder.  

Likaså råder det en osäkerhet gällande en av gravarna från Galgedil på Fyn. I de av 

Prangsgaard & Bennike (2010, s. 4) analyserade gravarna så kunde en av de tre individerna 

inte med säkerhet könsbestämmas (grav PF).  

 

 

6.3.3. Muskler och kroppsbyggnad 

Tre av individerna uppvisar, där sådana analyser utförts, starka muskelfästen på överarmarna: 

individerna från grav 3 och 31 i Gnista, Uppland och individen från Dorset, England (Prata & 

Sjöling 2016, Bilaga 4; Loe et al. 2014, s. 130, s. 205).  

Figur 14. Ritning över grav 3A/3B, från Stora Torget i Slite, Othem sn, Gotland, SHM inv.nr 23896. Till vänster 

ses skelettet av individen i grav 3A, vilandes uppepå stenpackningen som täckte individen i grav 3B (till höger). 

Som synes finns endast ett fåtal skelettdelar efter individen i grav 3A bevarade. Ritning i ATA dnr: 0598/48. 
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För 21 av individerna har längd funnits att tillgå i undersökningsrapporterna eller genom 

personlig kommunikation. I tre av dessa fall (de tre individerna från kv. Nunnan i Sigtuna) 

råder det dock en osäkerhet angående längden. Kaisu Anttila som utförde analysen på 80-talet 

har kommit fram till en annan längd på de analyserade lårbenen än Anna Kjellström gjort i sin 

analys (2005, s. 118f.). Anttila har även angett olika längder för två av individerna, en längd i 

den osteologiska rapporten och en annan i gravbeskrivningarna (Anttila 1987 Rapport kv. 

Nunnan Bilaga 4 och 6). I beräkningen av medellängden har jag utgått från måtten i hennes 

osteologiska rapport. En brasklapp ska även läggas in för individen från massgraven i Dorset i 

England. Där tror de ansvariga osteologerna att en koppling kan göras mellan den aktuella 

skallen och en av kropparna i högen, då de uppvisar passning (Loe et al. 2014, s. 152, se även 

s. 130), helt säkert är detta dock inte.  

De flesta av individerna med filade tänder (i de fall detta analyserats) är över dåtida 

medellängd eller i det översta spannet av den dåtida medellängden. Enligt Pransgaard & 

Bennike (2010, s. 4) ligger medellängden för män under vikingatiden runt 170–175 cm. Om 

alla 21 längdmåtten i undersökningsmaterialet tas med så blir medellängden för individerna 

med filade tänder 176 cm. Den längsta individen är 187 cm, och den kortaste 162 cm, 

medianen 177 cm. Om de fyra individerna med osäkra längduppgifter tas bort så blir 

medellängden 175 cm och medianen 174 cm.  

6.3.4. Kort om naturvetenskapliga analyser 

Gällande några av individerna i materialet, och gällande vissa individer begravda på samma 

platser som några i undersökningsmaterialet, finns DNA- och isotopanalyser att tillgå.  

En strontiumisotopanalys av åtta individer med filade tänder från Kopparsvik, visade att sex 

st. hade signaturer som inte stämde överens med platsen de begravts på, utan indikerade att de 

kommit till Gotland som tonåringar eller vuxna (Arcini 2010, s. 18). Av tre individer med 

filade tänder från Skåne som analyserats avseende strontiumisotoper, visade två på värden 

som kan tyda på att de kom från nejden. Men eftersom de lokala värdena här liknar de på 

Gotland så skulle de lika gärna kunna komma därifrån. Den tredje uppvisade ett 

strontiumvärde som indikerar att den kom någon annanstans ifrån, m.a.o. varken från den 

delen av Skåne eller Gotland (eadem). 

Några få av de gravlagda på Björkö har ingått i en studie där isotopanalyser utförts (Gustin et 

al. 2017). Sex brandgravar och 37 skelettgravar ingick i studien. Fem av de sex individerna 

från brandgravarna hade en isotopsignatur som visade att de inte ursprungligen kom från 

Björkö. Likaså visade analysen av 20 av de 37 skeletten som ingick i studien att personerna 

sannolikt kom någon annanstans ifrån (Gustin et al. 2017, s. 36; jfr även Linderholm et al. 

2006, paper VI). Ingen av de tre individerna med filade tänder, som finns i Birkamaterialet, 

ingick i studien39. En individ (A129A) är dock 12C /13C-analyserad sedan tidigare (Holmquist 

1990, s. 181) och det visade sig att den individen uteslutande hade livnärt sig på terrestrisk 

föda, vilket torde innebära ett ursprung i en ickemaritim miljö. 

En av individerna med filade tänder från Gnista (grav 31) ingick i den isotopanalys (13C, 

15N) som utfördes på ben och tänder på 19 av de gravlagda individerna. Värdena för den 

aktuella individen visade att den skulle kunnat komma från den plats den var begravd på 

(Hennius et al. 2016, Bilaga 5, s. 8).  

                                                           
39 Dessa tre individer analyseras inom Atlasprojektet. 
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Gällande gravfältet Galgedil på Fyn har strontiumanalyser utförts på 36 individer (Price et al. 

2015). Där kunde det konstateras att vissa av de gravlagda hade en signatur som inte var 

lokal. De tre säkra individerna med filade tänder (grav AA, PF och ALX) uppvisade 

emellertid värden som visade att de skulle kunna komma från omnejden (Price et al. 2015, s. 

8)40. Individen i grav ALX ligger dock lite utanför standardvärdena (se tabellen i Price et al. 

2015, s. 10). I artikeln och genom mailkontakt med professor Price (180416) framgår det att 

värdena från berggrunden i denna del av Danmark ligger mycket nära de värden som finns för 

sydvästra delen av Skåne, och även för de södra delarna av Gotland. Detta medför en 

osäkerhetsfaktor, som är väl värd att ta med i beräkningen, gällande dessa individers ursprung 

(se även Price et al. 2014 för en karta över isotop-basvärden i norden). 

Tio av individerna från Galgedil ingick även i en aDNA- studie utförd av Linea Melchior et 

al. (2008). I den ingick individen med filade tänder från grav ALX, men även individen med 

eventuellt filade tänder från grav ALZ. Dessa två individer visade på en genetisk uppsättning 

som är vanligt förekommande i Europa, haplogrupp U5a1a och H (Melchior et al. 2008a, s. 

4). 

Individerna i massgraven i Weymouth i Dorset i England visade sig vara en heterogen grupp 

sett till ursprung och uppväxtmiljö. De isotopanalyser som gjordes visade att de avrättade 

männen ursprungligen kom från olika platser, med norra Island, Skandinavien, de baltiska 

länderna, Vitryssland och Ryssland som troliga alternativ (Loe et al. 2014, s. 128f.). 

Atlasprojektet har nyligen publicerat en studie angående DNA- och isotopanalyser på 23 

individer begravda i Sigtuna. Resultatet visar att det var en genetiskt heterogen grupp 

människor, och strontiumisotopanalyserna visar en blandning av både lokala och icke-lokala 

individer (Krzewińska et al. 2018, s. 1f.). Tre av individerna med filade tänder ingick i 

studien: individerna från grav 1 och 5 i kvarteret Nunnan (84001, 84005) och individen i grav 

19 från Götes Mack 2008 (2072). Resultaten visar att individen från grav 1 i kvarteret Nunnan 

genetiskt sett sannolikt kom från Ostbaltikum (Krzewińska et al. 2018, s. 8)41. Individen från 

Götes Mack hade ett strontiumvärde som avvek mycket från det lokala. Genetiskt sett kom 

han dock troligtvis från Skandinavien42. Denna kombination visade flera av individerna i 

studien, något som fått författarna till artikeln att spekulera ifall det rör sig om ”first-

generation short-distance migrants” (Krzewińska et al. 2018, s. 3). Slutligen så verkar 

individen från grav 5 i kvarteret Nunnan kunna haft en lokal bakgrund, sett till såväl isotop- 

som DNA-analyserna (eadem). 

6.3.5. Kategorisering av tandmodifieringarna 

Som redan nämnts inledningsvis i kap. 5.2 så skiljer sig märkena på tänderna mellan 

individerna, ibland markant. De kan vara djupa, v-formade och täcka hela tanden, eller grunda 

och knappt skönjbara. Oftast (förutom i fyra av de bedömda fallen) är det horisontella linjer, 

som löper över hela eller delar av, framförallt, framtänderna. Andra tänder än framtänderna är 

                                                           
40 Trots att det står att de tre gravarna med individerna med filade tänder ingår i analysen (grav AA, PF och 

ALX) och att de bär på en strontiumsignatur som visar på att de är lokala, återfinns inte grav PF i listan över 

analyserade individer (Price et al 2015, se bl.a. tabellerna på s. 9f). Däremot finns en grav PB med, och det är 

möjligt att det har skett en sammanblandning av dessa båda.  
41 Denna individ står på ett ställe i artikeln omnämnd som att den har skandinaviskt påbrå (Krzewińska et al. 

2018 s. 3). Men i tabellen på s. 3, diagrammet på s. 4 och sammanfattningen på s. 8 går det att utläsa att den har 

baltiskt påbrå. 
42 Denna individ är dock bara analyserad för mitokondrie- DNA och inte för Y-kromosomen. 
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ibland affekterade, och det förekommer även fall där individerna har filade tänder i 

underkäken. Då jag inte själv har haft tillgång till skelettmaterialet har jag varit tvungen att 

förlita mig till de foton och illustrationer och ibland beskrivningar som finns, i olika artiklar 

och rapporter och i SHM:s databas (se referenslistan, Bilaga 2). Sammanlagt har illustrationer, 

foton eller primärbeskrivningar kunnat erhållas för 64 (av 92) individer.  

Efter olika avväganden har följande kategoriseringar valts i föreliggande arbete, väl medveten 

om att andra indelningar vore möjliga:  

• a = en tand modifierad 

• b = mer än en tand modifierad 

• c = även (eller enbart) tand/ tänder i underkäken modifierad/e 

• d = fler än ett märke på en tand 

• e = horisontella markeringar 

• f = vertikala markeringar 

• g = sneda markeringar 

• h = djupa och/ eller tydliga markeringar 

• i = grunda och/ eller mindre tydliga markeringar 

• j = fyra eller fler märken på en tand 

Dessa kategorier har jag infört i min databas. Det ska tilläggas att eftersom vissa av 

uppskattningarna utgår från tecknade bilder så blir bedömningen ibland osäker. Vidare så har 

i vissa fall inte hela käkarna varit bevarade vid den osteologiska analysen, utan bara enstaka 

tänder, vilket också kan påverka resultatet.  

 

 

 

 

Figur 15. Diagrammet visar antalet individer per definierad kategori av tandmodifiering. 
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Som vi kan se i diagrammet ovan (Fig. 15) så är den vanligaste typen av tandmodifiering 

bdei, (13 individer) som alltså innebär att individerna i fråga har mer än en tand modifierad, 

fler än ett filmärke på en tand, att det är horisontella markeringar och att markeringarna i fråga 

är grunda och/eller mindre tydliga. Den näst vanligaste kombinationen av filmärken är bdeh 

(11 st. individer), vilken endast skiljer sig från bdei genom att markeringarna på tänderna är 

djupa/och eller tydliga. 

 

Endast 15 av individerna i undersökningsmaterialet har fler än fyra filmärken på en tand. Fem 

av dem var gravlagda på Slite torg. Som vi kan se i diagrammet ovan (Fig. 16) så finns det 

ingen korrelation mellan typ av filmärken och gravplats. Individerna på samma gravplats har 

varianter av tandmodifieringar som skiljer sig åt dem mellan. Inte heller går det att se någon 

korrelation mellan tandmodifieringarnas djup och individernas ålder, eller mellan antalet 

filmärken och ålder. Inte heller finns det någon klar korrelation mellan typen av 

tandmodifiering och datering. Två av de tre individerna i materialet som bara har en tand 

modifierad har dock daterats till skiftet vendeltid/vikingatid. 

Det framgår att tandmodifieringarna är mycket disparata. Exempelvis har individerna från 

gravfältet Slite torg nästan en typ av markering vardera. Även om det går att ifrågasätta om 

inte mina bedömningar är för snäva, så kvarstår detta faktum. 

6.4. Datering 

6.4.1. Föremålsdateringar 

I de fall där en datering av föremålen låtit sig göras så ligger de flesta av föremålen i spannet 

900-tal till tidigt 1000-tal. Några få föremål kan dateras till spannet 800–900-tal. Jag har i min 
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Figur 16. Diagrammet visar fördelningen per lokal av de kategoriseringar av tandmodifieringarna som 

författaren gjort. 
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databas utgått från Toplaks (2016) dateringsfaser gällande Kopparsviksmaterialet, och 

Carlssons (1988) dateringar av ringspännen. Övriga fynddateringar utgår från utgrävarnas 

tolkningar i rapporterna, även om jag i vissa fall ifrågasätter denna (se kap. 6.4.3). 

6.4.2. 14C-dateringar 

För fem av individerna i min studie finns 14C-dateringar att tillgå. Fyra av dessa framkom vid 

den arkeologiska undersökningen av gravgården vid Götes Mack i Sigtuna, utförd 2014. 

Gravgården tolkas vara anlagd under Sigtunas första bebyggelsefas, runt år 970 e.Kr., och att 

ha använts till ungefär mitten på 1000-talet e.Kr. 14C-proverna har tagits från skeletten i grav 

4, 16, 19 och 29: 960–1030 AD (grav 4, 90,6% säkerhet), 880–1000 AD (grav 16, 95,4 % 

säkerhet), 940–1030 AD (grav 19, 83,0 % säkerhet) och 880–1010 AD (grav 29, 95,4% 

säkerhet). (Hed Jakobsson et al. 2017, s: 111, 156, 178, 184, 204)  

Den femte 14C-analyserade individen i undersökningsmaterialet är individen från grav 4 på 

gravfältet kvarteret Verkstaden i Västervång i Trelleborg, Skåne. 14C togs från skelettet. 

Dateringen hamnade med 94,5 % säkerhet i spannet 669–894 AD43 (Hellerström i rapport UV 

Syd 2005:5, s. 12). 

6.4.3. Osäkra dateringar 

Det finns några dateringar av individer med filade tänder som på olika sätt går att ifrågasätta. 

Bland annat dateras två av individerna i Historiska muséets databas till romersk järnålder. 

Dessa dateringar är inte helt säkra, något som Johnny Karlsson och Lisa Hartzell konstaterat 

(2009, s. 21). 

En av individerna hittades i en hällkista, utan några fynd, i Alby i Hulterstad sn på Öland 

(Anderbjörk, rapport i ATA, dnr: 3444/39). Vid efterföljande undersökningar på platsen 

framkom fler gravar, både brand- och skelettgravar. Fynden från dessa är bland annat en nål 

med platt huvud som kan dateras till äldre järnålder (Schotte-Lindsten, rapport i ATA dnr: 

4748/48). Men även spännbucklor med tillhörande kedja har hittats i en skelettgrav, som 

daterats till vikingatid (Hofrén, rapport i ATA, dnr: 4973/55). Begravningar i hällkista 

förekommer på Öland både under äldre och yngre järnålder (se t.ex. ÖJG, Vol. III, s. 300). 

Dateringen av graven är därmed osäker, och den skulle lika gärna kunna vara från yngre 

järnålder.  

Den andra individen som är daterad till romersk järnålder, är även den hittad på Öland, i grav 

164, från gravfältet Sörby-Störlinge i Gärdslösa sn. Vid en genomläsning av rapporterna från 

undersökningarna, som gjordes i mitten på 1960-talet, framgår att det finns gravar från både 

äldre och yngre järnålder på platsen44. Dessa gravar ligger omgivna av ett vikingatida 

kulturlager, och ett flertal vikingatida fynd och även några vikingatida gravar har 

framkommit. I ÖJG nämns att de hällkistor som inte gått att datera har hänförts till samma 

period som de övriga, med andra ord äldre romersk järnålder (Vol. I, s. 313). Fynden som 

framkom i graven med individen med filade tänder har därmed daterats till äldre järnålder, 

något som är förvånande då vissa av dem lika gärna skulle kunna tillhöra yngre järnålder. 

Fynden utgörs av en liten rest av en bronsring (tolkad som tillhörande en hink), en pryl, några 

nitar, spikar och en kniv. Även keramik ska ha funnits i graven, men återfanns inte i 

                                                           
43 Dateringen utifrån rapporten är 1230 +/- 50 BP. Då de kalibrerade värdena i rapporten är från 2005 så har jag 

räknat om dessa i OxCal för att få mer aktuella beräkningar (se referenslistan för Katalogen i Bilaga 2). 
44 Se även beskrivningen av gravplatsen Sörby-Störlinge i Gärdslösa sn i Bilaga 1. 
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Historiska muséets magasin. Vid en genomgång av fyndmaterialet kan konstateras att kniven, 

vid en genomsökning i SHM:s bilddatabas, enbart har vikingatida paralleller (Fig. 17). Även 

nitarna med sina rombiska brickor för tankarna till vikingatid. Flera av gravarna hade använts 

sekundärt, under vikingatiden, som viloplats för ytterligare individer (ÖJG Vol. I, s. 319–

322). Den aktuella hällkistan innehöll skelettdelar från fem individer: två män, två kvinnor 

och en juvenil. På den enda ritningen över graven (ÖJG Vol. I, s. 322)45 så ser den ut att ha 

blivit störd. Detta bör vara den grav som omnämns (ÖJG Vol. I, s. 313) som en hällkista med 

skelettdelar av fem individer, varav den sista ”möjligen nedlagts i vikingatid”. Detta skulle 

förklara den vikingatida kniven och nitarna med rombiska brickor. Sammantaget kan detta 

tala för att individen med filade tänder är nedlagd under vikingatid.  

 

 

Figur 17. Kniven från grav 164, Öland, Gärdslösa. Denna typ har i SHM:s bilddatabas endast vikingatida 

paralleller, något som skulle kunna tala för att gravens datering till romersk järnålder inte stämmer. Se 

diskussionen ovan. Foto: författaren. 

 

Människobenen som hittades i en grop i Skåne i Vitaby socken, vid Hjälmared, ålaboden 

”Tittut”, som undersöktes av fil.lic. Lönnberg 1931 bjuder också på en del huvudbry. Gustaf 

Hallström, som var ansvarig på platsen och den som skrev rapporten, anser, utan att 

egentligen förklara varför, att graven, eller snarare gropen med människoben i ”virrvarr” som 

han uttrycker det, skulle komma från en ilandfluten drunknad individ som blivit ”nedskyfflad” 

i en grop. Han har senare ändrat detta till resterna av ”ett par ilandflutna lik” (se ritningen kap. 

6.2.4 ovan, Fig. 12). Hans datering av den ”gropen”, vad jag förstår baserad på ett knivbeslag 

(som är förkommet), är sen medeltid, kanske till och med 1600–1700-tal. Denna datering kan 

tyckas något förvånande då alla andra fynd på platsen daterats till sen vikingatid/tidig 

                                                           
45 Denna ritning återfanns inte i ATA.  
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medeltid, och Hallström själv argumenterar för att platsen skulle kunna vara en föregångare 

till fiskeläget från 1200-tal i Kivik (Hallström 1931, rapport i ATA dnr: 4122/31).  

Gravfältet vid När Kullar på Gotland bedömdes enligt en artikel i Gotlands Allehanda 1959 

vara från folkvandringstid. I rapporten finns ingen föreslagen datering (ATA dnr: 2813/67). 

De flesta av gravarna var fyndtomma men i de fall det förekommer fynd så kan dessa dateras 

till vendeltid/vikingatid. Ett så kallat ”näbbfibulaspänne” finns i en av gravarna, men detta är 

lagat i senare tid (Manneke, rapport ATA dnr: 2813/67). I övrigt fanns fragment av en kam 

som utifrån Ambrosianis typindelning skulle kunna placeras i första hälften av 800-talet till 

början av 900-talet (1982, s. 181). I en annan grav fanns ett ringspänne som enligt Carlsson 

kan dateras till 900–1000 e. Kr (1988, s. 70). Vidare fanns en bältesölja i en av gravarna som 

kan dateras till yngre vikingatid (förf. anm.) och två platta bronsnålar som kan hänföras till 

vendeltid (DWG IV:2, s. 549). 

Gällande individen med filade tänder som hittats vid Varnhem kloster så föreligger ännu 

ingen rapport, och den information jag lyckats tillgå är personens längd, ålder, gravens 

orientering, att graven var fyndtom och inte innehöll kista (mailkontakt Maria Vretemark 

180111 och 180306). Utifrån artikeln om utgrävningarna på platsen så nämns att dateringen 

på de dittills utgrävda gravarna ligger mellan 800-tal-1100-tal (Vretemark & Axelsson 2008, 

s. 216). Någon närmare datering för individen med filade tänder finns till dags dato inte att 

tillgå.  

6.5. Landskapsanalys av gravplatserna 

För att kunna bedöma hur gravplatserna låg i landskapet under yngre järnålder har jag arbetat 

med underlagskartor från SGU, som visar strandlinjer och sjöar vid olika givna årtal. Dessa 

strandlinjer och sjöar är en estimering utifrån landhöjningen på olika platser. De sjöar som 

rekonstruerats är en schablon över hur det forntida vattenlandskapet kan sett ut, och ingen 

exakt beräkning. Med detta i åtanke går det ändå att få en bild av det forntida landskapet, och 

det är det jag har utgått ifrån i mina kartanalyser. 

Inför analysen av hur gravplatserna ligger i landskapet har en uppdelning gjorts utifrån hur 

nära platserna ligger dåtida hav eller sjö. Ingen av gravplatserna låg på en dåtida sjöstrand, så 

de fyra indelningar som gjorts är följande: Havsstrand: mindre än 100 m från den dåtida 

strandlinjen. Havs- eller sjönära: 100–500 m från den dåtida vattenlinjen. Inland: mer än 500 

m från den dåtida vattenlinjen. De vattenlinjer jag utgått från är för årtalen 700, 800, 900, 

1000 och 1100 e. Kr., allt efter dateringen på de olika gravplatserna. 

Havsnära behöver inte innebära att gravplatsen låg intill öppet hav, utan kan i analysen även 

betyda att platsen låg nära en öppen anslutning till havet, exempelvis en fjärd eller en vik.  

De flesta av fyndplatserna ligger havsnära. I flera fall är individerna begravda i strandgruset 

direkt på den dåtida stranden. Detta gäller för individerna från gravarna i Kopparsvik i Visby 

och Kullar i Närs sn på Gotland samt Hjälmared i Vitaby sn i Skåne. I vissa fall ligger de 

direkt intill den forntida havsstranden. Så är fallet för individerna funna i Vibble i Västerhejde 

sn på Gotland och kv. Nunnan och Götes mack i Sigtuna i Uppland. I några fall ligger de 

havsnära: kv. Verkstaden i Trelleborg i Skåne; Slite i Othem sn på Gotland; Björkö i Adelsö 

sn och Linnéa kolonistugeområde i Bromma sn i Uppland. 

Gnista i Danmark sn i Uppland låg intill en havsfjärd. Det går att argumentera för att 
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gravfältet vid Bollstanäs i Fresta sn i Uppland låg intill en forntida sjö och likaledes gravfälten 

vid Havor i Hablingbo sn och Broa i Halla sn på Gotland. Gällande de två sistnämna orterna 

så ligger de idag i inlandet, en god bit från havet. Men om man rekonstruerar Gotlands 

forntida sjö- och myrsjösystem utifrån SGU:s underlagskartor, och även utifrån de historiska 

kartor som finns över Gotland (se Fig. 18, 19 och 20 nedan), så får man goda belägg för att 

dessa våtmarker har varit en del av det forntida Gotlands transportnät (t.ex. Falck 1976 med 

anf. litt.). 

 

 

 

Figur 19. Utdrag ur generalstabskartan 1890, Roma Roma J243-31-1. Bilden visar att det år 1890 fortfarande 

fanns myrmarker vid Halla Broa. Bilden är kraftigt bekuren. Karta Lantmäteriet.  

Figur 18. En rekonstruktion över hur inlandsmiljön och havslinjen kan ha sett ut vid den i texten omnämnda 

platsen Halla Broa på Gotland år 900 e. Kr. Fyndplatsen för individen med filade tänder markerad. Karta: 

Författaren. Underlagskarta SGU och terrängkartan raster, Lantmäteriet. 
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Endast ett fåtal av individerna med filade tänder har legat begravda i inlandsmiljöer, utan 

koppling till vare sig sjö eller hav. Detta läge gäller för alla gravplatser med individer med 

filade tänder på Öland46: Sörby-Störlinge i Gärdslösa sn, Folkeslunda i Långlöt sn, Alby i 

Hulterstad sn och Skolgården i Resmo sn. I inlandet låg även individerna från Fjälkinge och 

individen från Hammar i Nosaby sn i Skåne, Hallvards i Silte sn och Ihre i Hellvi sn på 

Gotland, och individen som hittats nära Varnhem klosterkyrka i Västergötland. Även 

gravfältet Galgedil i Danmark ligger några kilometer från havet. Massgraven i Weymouth, i 

Dorset, England låg också den en bit från havet, men dit kan individerna ha flyttats för att 

avrättas offentligt på en mer publik plats (se rubriken England Dorset i Bilaga 1).  

Endast ett fåtal av individerna kan beläggas ha varit begravda på ”gårds- eller bygravfält” (se 

vidare om detta nedan). De flesta av individerna kan sägas vara begravda på något som kan 

anses vara kollektiv mark eller allmänning, eller åtminstone inte av enskilda gårdar ”ägd” 

mark. Detta gäller framför allt det stora gravfältet Kopparsvik, som förutom sitt läge, även har 

en majoritet av män begravda på platsen. Detta föranleder att det inte rör sig om ett regelrätt 

bygravfält, något som även diskuterats inom forskningen. Istället har idéer framförts om att 

det skulle kunna röra sig om en begravningsplats för exempelvis handelsmän (se t.ex. 

Thunmark-Nylén 2004, s. 288, 292; Arcini 2010, 17f.; Toplak 2016, s. 345). Likaså kan 

gravfältet Hemlanden på Björkö anses vara en kollektiv begravningsplats, både för de 

människor som levt i Birka, men även de som dött vid besök på platsen. För detta talar även 

resultatet av de disparata isotopanalyser som gjorts av Gustin et al. (2016; jfr även 

                                                           
46 Tilläggas kan, för individerna på Öland, att trots att de enligt min definition ligger i en inlandsmiljö, så är 

närheten till havet ofta visuellt påtaglig. 

Figur 20. En rekonstruktion över hur inlandsmiljön och havslinjen kan ha sett ut år 900 e. Kr. vid Hemse på 

Gotland. Fyndplatserna av individerna med filade tänder vid Silte Hallvards y och Hablingbo Havor j 

markerade. Karta: Författaren. Underlagskarta SGU och terrängkartan raster, Lantmäteriet. 
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Linderholm et al. 2006 paper VI) (se kap. 6.3.4 ovan). Även individen med möjliga filade 

tänder som låg på kyrkogården vid den tidigkristna stenkyrkan i Varnhem i Västergötland var 

begravd på en stor kollektiv begravningsplats.  

Gravplatsen vid Slite torg i Othem sn på Gotland är svår att bedöma. Slite torg hyste liksom 

Kopparsvik en majoritet av män och Toplak tolkar denna plats som en möjlig handelsplats 

(Toplak 2015, s. 83). Även gravfältet vid När Kullar är svårt att bedöma. De döda är begravda 

direkt i strandgruset och endast ett fåtal av individerna har fått föremål med sig i gravarna (se 

kap. 6.4.3). Det finns ingen direkt koppling till någon gård i närheten.  

Den eventuellt ”offrade” individen med filade tänder begravd i Bollstanäs i Uppland var 

förmodligen inte begravd ”hemmavid”, men om detta går bara att spekulera. Likadant gäller 

för individerna ”nedskyfflade” i gropen i Vitaby sn i Skåne. Dessa ger inte intrycket av att ha 

fått en regelrätt begravning (se kap. 6.2.4 och 6.4.3 ovan). Detsamma gäller massgraven i 

Dorset (se kap. 6.3.4 ovan). 

Gnistagravfälten i Uppland har av utgrävarna tolkats som gårds- eller bygravfält (Hennius et 

al. 2016, s. 403). Graven vid Bromma Linnea koloniområde, tillika Uppland, har legat på det 

som en gång varit Nora gravfält, knutet till den nu försvunna Nora by (Gustawsson 1933, s. 

29, s. 41). Gravfälten med individer med filade tänder i Fjälkinge sn och kv. Verkstaden i 

Trelleborg i Skåne har även de tolkats som bygravfält (Helgesson 1996, s. 19; Arcini & 

Jacobsson 2008, s. 6). Gällande Gotland anser Dan Carlsson att gravfältet vid Västra brottet i 

Slite, med sin brukningstid på ca 100–150 år, torde ha hört till en gård i närheten (Carlsson 

2009, s. 17). Ihregravfältet har tolkats som ett genuint gotländskt gravfält där ”generation 

efter generation av Hellvi-bor lagts till sista vilan…” (Thunmark-Nylén 1983b, s. 318). 

Gravfälten vid Halla Broa och Hablingbo Havor verkar också vara gravfält som använts i 

generationer och detsamma kan sägas om två av gravfälten som hyser individer med filade 

tänder på Ölands östra landborg: Gärdlösa Sörby-Störlinge och Långlöt Folkeslunda.  

Individerna på gravfältet Galgedil i Danmark kan ha begravts i det område de ursprungligen 

kom ifrån (se kap. 6.3.4 och 7) och gravfältet verkar ha använts i generationer (Price et al. 

2015, s. 3f.). Galgedil vill undersökarna tolka som ett gårds- eller bygravfält, men inga 

vikingatida bosättningar har hittills hittats i närheten (Christensen 2005, s. 52). 

När det gäller de gravlagda med filade tänder funna i Hulterstad Alby och Resmo Skolgården 

på Öland liksom Nosaby Hammar i Skåne är det troligt att dessa legat på gravfält som idag är 

förstörda (se kap. 6.4.3 ovan; ÖJG Vol. III, s. 53; Hansen, rapport i ATA, dnr: 1892/30). 

Individen med filade tänder från gravfältet vid Hallvards i Silte sn på Gotland, kan möjligen 

genom sitt inlandsläge antas ha blivit begravd ”hemmavid”, trots att gravfältet är speciellt 

genom att hysa en övervägande del män. Graven på strandklinten i Vibble i Västerhejde sn på 

Gotland var ensamliggande, och det är svårt att uttala sig om ifall graven ursprungligen varit 

en del av ett gravfält eller inte, då klinten rasat.  

Sammantaget är de platser där individerna kan antas ha blivit begravda hemmavid följande 

(uppräknade efter sn och lokal): Hablingbo Havor, Halla Broa, Hellvi Ihre, Othem Slite 

Västra brottet och Silte Hallvards på Gotland; Gärdlösa Sörby-Störlinge, Långlöt 

Folkeslunda, Hulterstad Alby och Resmo Skolgården på Öland; Nosaby Hammar, Fjälkinge 

och Trelleborg kv. Verkstaden i Skåne; Danmark Gnista och Bromma Linnéa 

kolonistugeområde i Uppland samt Otterup Galgedil på Fyn i Danmark. Detta utgör 20 

individer ur materialet. Om individen från gravfältet När Kullar på Gotland tas med i 
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beräkningen så blir det 21 individer.  

Så många som 57 av de 92 individerna med filade tänder i undersökningsmaterialet kan 

tänkas vara begravda på annan plats än hemmavid. Det gäller individerna gravlagda vid: 

Björkö (Birka) i Adelsö sn, Grimsta (Bollstanäs) i Fresta sn och Sigtuna i Uppland; 

Kopparsvik i Visby på Gotland; Varnhem i Västergötland; Hjälmared i Vitaby sn i Skåne och 

Weymouth i Dorset i England. Om de gravlagda med filade tänder från Slite torg i Othem sn 

på Gotland räknas in stiger siffran till 70 individer. 

Den ensamliggande individen funnen vid Västerhejde Vibble på Gotland är inte medräknad i 

någon av de ovanstående grupperna. 

Den ovanstående sammanräkningen ska naturligtvis tas med en nypa salt. Även vissa av 

individerna från exempelvis Sigtuna, Birka och Kopparsvik kan både ha kommit från 

respektive plats och blivit begravda där. När det gäller de som här räknas som begravda 

”hemmavid”, så kan de naturligtvis på motsvarande sätt ha kommit någon annanstans ifrån, 

och ändå ha blivit begravda på gårds- eller bygravfält. Trots dessa osäkerheter anser jag att 

sammanställningen kan ge en fingervisning om vilka miljöer individerna med filade tänder 

rört sig inom. 
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7. Diskussion 

Det har blivit dags att knyta ihop säcken och att försöka svara på de frågor som jag 

inledningsvis ställde till materialet (se kap. 3.1). 

 

När det gäller kön och ålder på individerna med filade tänder så rör det sig om en homogen 

grupp. De individer som köns- och åldersbestämts osteologiskt var nästan uteslutande vuxna 

män. Det finns tveksamheter i två fall gällande könet och eventuellt finns en juvenil i 

materialet (se kap. 6.3.2). Gällande dateringen för de 92 här studerade individerna med filade 

tänder går det att konstatera att fem har gravlagts under vendeltid och äldre vikingatid; fyra är 

begravda inom spannet 800–900-tal; medan hela 72 har jordats någon gång under tiden sent 

900-tal och tidigt 1000-tal; fyra har gravlagts inom intervallet 1020–1100 och sju 

gravläggningar har en ospecificerad datering till vikingatid/yngre järnålder. Då är även de 

som diskuterats under kap. 6.4.3 ”Osäkra dateringar” inkluderade. Huvudsakligen kan alltså 

individerna med filade tänder dateras till tiden sent 900-tal – tidigt 1000-tal.  

 

I min genomgång och analys av gravarna så har jag kunnat konstatera att i de tre fall där de 

döda kan ha varit offrade (A29F59 i Fresta Grimsta; A129A och grav Bj138 på Björkö, alla 

tre gravarna i Uppland) så ligger dateringen i skiftet mellan vendeltid/vikingatid. Det är 

endast dessa tre gravar som är daterade till denna brytningstid (förutom möjligen grav 351 

från Ihregravfältet på Gotland). Oavsett hur man i övrigt ser på ”offrande” så tyder dessa tre 

gravar på att individerna i förevarande fall sannolikt varit ofria. Utöver dessa tre så finns det i 

materialet inga individer med filade tänder vilka tydligt medföljt en annan person i graven. 

Det finns flera dubbelgravar, men i dem finns det inga tecken på att personerna blivit 

”offrade”.  

Utifrån det fyndmaterial som finns tillgängligt till dags dato skulle detta kunna tyda på en 

statusförändring för individer med filade tänder. Från att ha varit personer med en lägre, ofri 

status, till en position som är mera jämbördig med den övriga fria populationen. I ett fall, 

kammargrav Bj886 på Björkö, rör det sig till och med om en individ som tycks ha haft 

betydligt högre status än flertalet i det vikingatida samhället. Oavsett de senare individernas 

mera specifika status, så är de utifrån gravkontexterna i alla händelser att betrakta som fria 

män. 

Jag har förlitat mig på de bedömningar som gjorts av sakkunniga osteologer när det gäller att 

bestämma om tänderna på individerna är modifierade eller inte. Som nämndes inledningsvis i 

uppsatsen (kap. 5.1) så skiljer sig markeringarna på tänderna åt, ibland markant. De individer 

som Kjellström analyserat från Björkö och Bollstanäs, och i vissa fall från Sigtuna, har ibland 

bara en slipad facett, eller svaga linjer på tänderna. Det går naturligtvis att fråga sig om dessa 

markeringar har haft samma betydelse som de modifieringar som är riktigt djupa och tydliga, 

och ”filade” tvärs över tänderna. Jag har valt att ta med dessa individer i min databas eftersom 

slipade ytor även förekommer ihop med ”filmärken” på vissa av individerna i Kopparsvik. 

Vidare har andra fynd från Sigtuna visat att förekomsten av individer med ”filade”, 

horisontella märken på tänderna fanns även där.  



57 

 

Det är även intressant att diskutera om behovet av att kunna visa upp filade tänder förändras 

för vissa av individerna under deras livstid. Märkena på tänderna har inom forskningen 

diskuterats vara en identitetsmarkör för att kunna visa grupptillhörighet. 

Undersökningsmaterialet ger dock olika signaler angående behovet av att identifiera sig 

genom att kunna ”visa upp” tandmodifieringarna. En individ med flera fåror på tänderna från 

Slite torg har låtit tandsten sätta igen fårorna. Detta skulle kunna innebära att just denna 

individ inte längre behöver eller vill identifiera sig med andra med filade tänder. Precis 

motsatt skulle förhållandet kunna vara för individen från När Kullar, som enligt den 

osteologiska analysen tappat flera tänder i överkäken under sin levnad. Istället hade han filade 

fåror på en av tänderna i underkäken. I detta fall skulle det kunna tyda på att 

tandmodifieringen, vad den nu representerade, var så pass viktig för individen i fråga att han 

även lät fila sina tänder i underkäken. Även en av de tidigaste, ”offrade”, individerna 

(A29F59, Bollstanäs) verkar ha fått sina tänder modifierade strax före dödstillfället 

(Kjellström 2014, s. 52). Det kan, men behöver inte, tyda på ett behov av 

tillhörighetsmarkering inför döden. 

När det gäller vilken religion som kan ha praktiserats av individerna med filade tänder 

och/eller de som anlagt dessa personers gravar, kan vi konstatera att gravarna både 

förekommer på traditionella ”hedniska” gravfält (t.ex. på Gotland: Halla i Broa, När kullar, 

Silte Hallvards; på Öland: Gärdslösa Sörby-Störlinge, Hulterstad Alby) och i 

gravsammanhang som är tydligt kristet influerade (t.ex. Sigtuna i Uppland och Varnhem i 

Västergötland). Med ett möjligt undantag, Varnhem, finns dock inga begravningar av 

individer med filade tänder på kyrkogårdar. För de äldsta gravarna verkar det uppenbart att 

det handlar om hedniska gravkontexter (t.ex. gravarna på Björkö och Bollstanäs i Uppland, 

Ihre på Gotland). Individer med filade tänder kan alltså inte knytas till en särskild religion. 

Både hedniska och kristna gravsammanhang förekommer. 

 

Det går att diskutera om inte gravläggningarnas skiljaktiga utseende på olika platser främst är 

beroende av att flera av dessa gravplatser hade ett formaliserat sätt att begrava de döda på. 

Här kommer vi in på de avsiktliga data vi kan få ut av materialet. I Sigtuna är det alldeles 

uppenbart så, att oavsett vad den döde individen själv i livet identifierade sig som, så skedde 

begravningen enligt kristna föreskrifter. Detta märks genom att de döda är begravda i en 

huvudsakligen Ö-V riktning, med huvudet i V, att gravarna nästan uteslutande är fyndtomma, 

liksom att fyra av individerna förmodligen varit svepta. Det går att se en skillnad i kv. Nunnan 

jämfört med de andra gravgårdarna i Sigtuna, genom att där förekommer fler fyndförande 

gravar. Detta skulle kunna tala för att gravplatsen är en av de tidigaste i Sigtuna, och att 

gravspråket därmed inte varit lika formaliserat som det blev senare.  

Även i Kopparsvik förefaller många av de gravlagda ha fått en formaliserad begravning. Där 

är merparten av individerna begravda i riktning längs med strandlinjen, m.a.o. i 

huvudsakligen NO-SV riktning. Huvudets placering varierar dock. En enda av individerna 

med filade tänder ligger i Ö-V riktning, med huvudet placerat i V. Denna person är också en 

av de få från Kopparsvik som låg i en träkista. Allt detta sammantaget skulle kunna innebära 

att just denna person fått en ”kristen” begravning. En annan av individerna med filade tänder 

från Kopparsvik kan eventuellt ha varit svept (se kap. 6.2.5).  

Formaliseringen verkar även vara giltig avseende hur de gravlagda varit klädda, vilket 

sannolikt starkt påverkat fyndmaterialets skilda utseende på olika platser. I Sigtuna förefaller 

individerna som regel att ha begravts helt utan vanlig klädedräkt, och i vissa fall ha svepts. 
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Individerna med filade tänder från Kopparsviksgravfältet verkar i de flesta fall inte haft på sig 

något annat än kläderna de bar närmast kroppen. Stora ringspännen, som skulle kunna tyda på 

att personen burit en grövre yttermantel, saknas i det föreliggande materialet från Kopparsvik, 

och inget spänne låg på axeln. Även vid en jämförelse med samtliga mansgravar på 

Kopparsvik går det att konstatera att det inte var särdeles vanligt att de som begravts med 

ringspännen fått två sådana med sig (endast 19% enligt Toplak 2016, s. 111), något som på 

övriga gotländska gravfält är förhållandevis vanligt (31% enligt Carlsson 1988, s. 84). Ingen 

av männen med filade tänder från detta gravfält har fått två ringspännen med sig i graven. 

Remändebeslag och remsöljor finns, men dessa verkar i de flesta fall inte ha karaktären av att 

ha suttit på utsidan av t.ex. en livrock (Thunmark-Nylén 1983a, s. 177–182). Remdelare, som 

skulle kunna innebära att personerna haft dessa ytterplagg på sig vid begravningstillfället 

finns för män med filade tänder bara i två gotländska gravar, i Hablingbo Havor och Halla 

Broa. Dessa två gravar låg på vad man skulle kunna anse vara mer traditionella by- eller 

gårdsgravfält, liggandes i inlandet, och individerna i dessa gravar har även i övrigt fått en 

rikare begravning än exempelvis de från Kopparsviksgravfältet (se Bilaga 2).  

De fyra lokaler i Sverige där det framkommit flest personer med filade tänder är Kopparsvik, 

Slite, Sigtuna och Björkö. Antalet individer på dessa fyra platser är 66, vilket motsvarar 72% 

av det totala antalet. Alla dessa platser, förutom eventuellt Slite, ses av forskningen som 

centra för ett intensivt handelsutbyte med omvärlden. Det är därför inte förvånande att de 

människor som ligger begravda här kan anses kunna ha såväl lokal bakgrund som komma 

någon annanstans ifrån. För det senare talar också de isotopanalyser som gjorts på några av 

Birka- och Kopparsviksgravarna, och de preliminära resultat som finns från Sigtuna (se kap. 

6.3.4). Vi har alltså här att göra med en heterogen grupp individer, sett till de oavsiktliga data 

som finns att tillgå. 

Som vi sett tycks inte så många av individerna med filade tänder ha begravts hemmavid. 

Några återfinns dock på vad som kan betraktas som ”gårds”- eller ”bygravfält”. En 

isotopanalys av individen i grav 31 i Gnista i Uppland visar att han sannolikt kan härröra från 

lokalområdet. Denne hade även en genetisk tåförändring som flera andra begravda uppvisade. 

Individen från Halla Broa, med sin ”typiskt” gotländska begravning, skulle även han kunna 

varit begravd hemmavid. Likadant gäller för individen på Ihregravfältet på Gotland (se kap. 

5.3). Isotopstudierna på individerna med filade tänder från gravfältet Galgedil i Danmark 

visar att också dessa kan ha blivit begravda på den plats de kom från. De tre individernas 

spridning och datering på gravfältet visar att de har tillhört olika generationer (Prangsgaard & 

Bennike 2010, s. 5f). 

Bortsett från Gotland, den rika kammargraven från Birka och graven med vågsats och ringnål 

från Resmo på Öland, är personerna enkelt begravda, eller i varje fall inte på något 

utmärkande sätt. Fynden är av basal karaktär: kniv, bryne, enstaka pärla, något enstaka 

kärlfragment, kistspik och en eventuell rest av en sölja. Gravarna på Gotland är mer fyndrika, 

och 60 stycken, eller 65 %, av individerna med filade tänder är funna just där. Många av de 

bestämbara fynd som medföljt är också av gotländsk karaktär. Något som sticker ut är att det 

finns baltiska inslag. Vissa av ringspännena har baltisk ornamentik, och vissa remändebeslag 

och de två armbanden skulle kunna vara baltiska. Men det som framförallt talar för någon 

form av koppling till Baltikum är de spiralkvast- och tofsbälten som några få av individerna är 

gravlagda med. Dessa bälten har varit en typisk del av framförallt den lettiske mannens dräkt 

(se kap. 6.1.2). 
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Att det i det gotländska gravmaterialet finns kopplingar till andra sidan Östersjön är inte på 

något sätt ovanligt. Kontakterna med de baltiska länderna var intensiva redan under 

vendeltiden47, och fortsatte som handelskontakter under hela vikingatiden (se t.ex. Nerman 

1927; 1929; 1942; 1967, s. 102–111; Tallgren 1925 bl.a. s., 175f.; Balodis 1940, se bl.a. s. 

122ff, s. 146ff, s. 166f; jfr även Küng 1991, s. 9f.; Wyszomirska-Werbart 1991, s. 233–245). 

I det gotländska gravmaterialet som helhet finns 30 gravar med bronsspiraler som har tolkats 

tillhöra bälten, varav det i 11 gravar kan räknas som fullt utrustade spiralkvastbälten, och 18–

19 gravar med möjliga delar av tofsbälten (DWG IV:3, s. 1004). Vid en översiktlig analys av 

de gravar på samma gravfält som är placerade nära individer med filade tänder, har det också 

gått att urskilja ett flertal med kopplingar till andra sidan Östersjön, framförallt Baltikum. 

Detta gäller bl.a. ett fullt utrustat spiralkvastbälte i grav 6 på Othem Slite, skäggyxor i två av 

mansgravarna samt ett armband och en knivslida i en i övrigt gotländskt utrustad kvinnograv 

(2b), på samma gravfält (Lindström & Schützler 1974, se t.ex. s. 22, s. 30, s. 37, s. 43). Under 

samma röse och i graven intill mannen med filade tänder i grav 3:7 på gravfältet i Österby, 

Västra brottet i Slite, Othem sn, låg en kvinna begravd med ett runt spänne med starka östliga 

kopplingar (grav 3:6) (Carlsson 2009, s. 16). Likaså fanns ett ringspänne med baltisk 

flätbandsornamentik i en av de gravar som låg närmast den förstörda graven som innehöll en 

man med filade tänder vid När Kullar (grav11/59). Det gäller även en av gravarna i Sigtuna i 

kvarteret Nunnan, där ett baltiskt eller finno-ugriskt fågelhänge (jfr Aspelin 1880, Fig. 1116, 

Fig. 2080; Raudonikas 1931, s. 360 ff.; Thunmark-Nylén 1983b, s. 321, Fig. 12) påträffats i 

en kvinnograv intill individen med filade tänder i grav 12.  

När forskningen har diskuterat betydelsen av spiralkvast- och tofsbälten i gravarna har det 

uteslutande tolkats som att det är gotländska män som blivit begravda med dessa och att de i 

klädedräkten tagit intryck av sin baltiska grannländer (Geijer & Arbman 1940, s. 153; 

Thunmark-Nylén 1983a, s. 182, s. 318). Så kan naturligtvis ha varit fallet. Det framstår dock 

som lite besynnerligt att det inom forskningen funnits ett stående antagande om att när 

gotländska fynd hittas i Baltikum så är det gotlänningar som varit där, men när baltiska fynd 

hittas på Gotland, så är det bara föremålen som importerats48. Med tanke på de resultat som 

framkommit vid de DNA- och isotopanalyser som utförts på individer begravda på platser 

som Kopparsvik, Birka och Sigtuna m. fl., och som visar hur etniskt heterogena människorna 

var här, så kanske vi måste ompröva detta, och våga se ett sådant fynd som någonting annat 

än enbart ett modefenomen. Att bli begravd med ett spiralkvastbälte eller ett tofsbälte behöver 

naturligtvis inte innebära att den döde hade sitt ursprung i Baltikum, men det tyder på att de 

efterlevande ansåg det viktigt att markera den dödes koppling till baltisk kultur. En 

näraliggande förklaring är att den gravlagde härstammade från det baltiska området, men 

föremålen kan lika väl tolkas som tecken på nära kontakter eller indirekt släktskap med det 

baltiska området.  

En direkt baltisk koppling får åtminstone i ett fall stöd av de analyser som företagits inom 

Atlasprojektet av gravlagda i Sigtuna. Där visade sig en av individerna med filade tänder ha 

                                                           
47 Birger Nerman undersökte två gravfält i Lettland under 1930-talet, som han ansåg var ett ”gotländskt” 

gravfält, och ett ”fastlandssvenskt” gravfält (1942, s. 26–66). Detta menade han tydde på en tidig kolonisering av 

den delen av Baltikum (idem. s. 46ff., s. 60ff.). Dessa idéer har ifrågasatts på senare tid (se exempelvis 

Androshchuk 2013, s. 14 ff. med anf. litt.). Faktum kvarstår dock att en hel del av gravmaterialet från Nermans 

undersökningar har gotländska och mellansvenska kopplingar.  
48 Se dock Thunmark-Nylén 1983b för en annan tolkning, i vart fall när det gäller de föremål som knyts till 

kvinnodräkten (s. 314–322).  
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genetiskt påbrå från just Baltikum (se kap. 6.3.4). 

Vad säger fynden i gravarna i övrigt om individerna med filade tänder? 

Individen på Skolgården i Resmo, Öland, hade fått en våg med sig i graven vilket starkt talar 

för den gravlagdes koppling till handel. Att många av gravarna för individer med modifierade 

tänder är anlagda på säkra eller tolkade handelsplatser (Birka, Sigtuna, Kopparsvik, Slite och 

Vitaby) tyder också starkt på en koppling till handel. 

I tre gravar förekom vapen, i form av två svärd (grav Bj 886, Björkö; grav 351 Hellvi Ihre) 

och en huggkniv (grav 25 Othem Slite), vilket i åtminstone dessa tre fall kan tala för att de 

döda haft en anknytning till vapenbruk och våld. 

Enligt Inga Hägg var klädedräkterna i vissa av gravarna på Birka förbehållna högt uppsatta 

personer. Detta gäller inte minst de med silverposament och siden utsmyckade kaftaner och 

huvudbonader som hittats i några av gravarna, en dräkt som skulle kunna vara 

rangbetecknande, med förebilder från Bysans. Därtill finns enligt henne en koppling mellan 

de med silverband dekorerade mössorna och spelbräden. I endast 10 av Birkas gravar 

förekommer spelbräden, och i just grav Bj 886 tillsammans med en mössa av rundad typ. 

Enligt Häggs tolkning skulle alltså denna grav representera en högt uppsatt person, med 

förebilden i Kievfurstendömet. (Hägg 1983, s. 204–223) 

En fyndkategori som kan behöva belysas närmare är de nycklar som sex av de gravlagda med 

filade tänder har fått med sig, fyra i Kopparsvik och två i Slite. Dessa nycklar är som nämnts 

ovan av Thunmark-Nyléns typ 2a och 2b (Ulfhielms Typ III A:2) och har järnax med 

utstämplade hål och vackert ornerade bronshandtag. På hela Kopparsviksgravfältet finns 

sådana bara i åtta mansgravar, varav fyra tillhör individer med filade tänder. Även nycklar 

kan tyda på en särskild status. Vi har medeltida historiska källor som berättar att individer 

som burit nycklar i vissa fall innehaft dessa som ett förtroendeuppdrag. Sådana personer, som 

kunde vara betrodda med nycklar till allt från en stadsport till hushållets innersta gömmor, 

kallades ”nyckelbärare”. En nyckelbärare hade en särskild juridisk status, även om den var 

tjänare/ofri (Carlsson 1942, s. 80–97; KHL band XII, s. 384ff.).  

För att närma oss vilka dessa gravlagda kan ha varit, är nycklarnas karaktär av betydelse. 

Samtliga nycklar i undersökningsmaterialet är av typen draglåsnyckel, och har sannolikt 

använts till hänglås av något slag49 (se Tomtlund 1970, s. 244; 1989, s. 133f.). Toplak nämner 

att denna typ av nycklar kan ha burits av handelsmän och hantverkare (2016, se bl.a. s. 

209ff.). En möjlig tolkning vore då att åtminstone vissa av männen med filade tänder kan ha 

haft ansvarspositioner inom ett handels- eller hantverkskollektiv. 

Enligt Thunmark-Nylén har nycklar av typ 2a en bandornamentik som löper parallellt, 

symmetriskt, i ett upprepat mönster utefter skaftet. Men om vi studerar dem närmare ser vi att 

de två nycklarna från Slite har ett reliefmönster som består av tre på varandra följande, 

stiliserade fåglar, som dyker från nycklarnas ax. Även en, möjligen två, av nycklarna hörande 

till män med filade tänder på Kopparsvik har samma ornamentik. 

Nycklar med samma ornamentik har hittats i Birka, där de är starkt knutna till garnisonen på 

Borgberget, platsen för Birkas krigarelit under 900-talet (Westerholm 2001, s. 33f.; se även 

Hedenstierna-Jonson 2006, III s. 13f.). Inom garnisonen har tio sådana nycklar återfunnits 

                                                           
49 En likadan nyckel har hittats tillsammans med ett passande hänglås i grav Bj 562 på Björkö (Birka) i Uppland 

(se Arbman 1943, s. 182 och Tomtlund 1989, s. 133f.). 
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varav sju hittades vid de senaste grävningar som skedde på platsen (1997–2000). Samtliga 

kunde knytas till den stora hallbyggnad som legat här (det så kallade ”krigarnas hus”), och sex 

av nycklarna hittades i direkt anslutning till hallbyggnadens väggar. I huset påträffades även 

ett antal hänglås (Westerholm 2001, s. 8ff.). Garnisonen har anfallits någon gång vid 900-

talets slut och hallbyggnaden har då bränts ned. Mest sannolikt har nycklarna och låsen hört 

till personliga kistor, som hört till garnisonens besättning (Hedenstierna-Jonson 2006, s. 51, s. 

54). Av särskilt intresse är att även ett antal bronsspiraler som skulle kunna tolkas som 

tillhörande spiralkvastbälten50, påträffades inom garnisonen (Hedenstierna-Jonsson 2006, IV 

s. 15; se även Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002, Fig. 10). Det kan konstateras att 

de två individer med filade tänder från Slite torg som fått nycklar med sig, sannolikt även haft 

tofsbälten (grav 8, grav 25). 

Tre nycklar av samma typ med fågelmotiv har även påträffats vid Hitis invid Kyrksundet i 

den åboländska skärgården i Finland (Edgren 1997, s. 45ff.). Kyrksundet verkar ha varit en 

viktig farled, och vid Hitis kan det ha legat en hamn. Här har en vikingatida boplats 

undersökts. Flera av fynden från Hitis hade gotländskt ursprung, vilket gjort att även 

nycklarna antagits vara gotländska. De har daterats till 900-talet (Westerholm 2001, s. 11 med 

anf. litt.). 

De stiliserade fåglarna på nycklarna har tolkats som falkar/hökar i flykt51 (Fig. 21), med en 

starkt krigisk anknytning (bl.a. Ambrosiani 2001, s. 11–24; Hedenstierna-Jonson 2006, s. 33). 

De har samma slags utformning som störtande rovfåglar på vissa doppskor till svärdsskidor, 

och diskussioner har förts om dessa fåglars koppling österut, till fursteätten i Rus. Doppskor 

av denna typ har förutom på Birka även hittats i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland, och 

verkar följa de östliga handelsvägarna (se t. ex Nerman 1929, s. 95f.; Hedenstierna -Jonson 

2006, III, s. 15). Tidigt verkar furstarna i Rus ha använt sig av sådana stiliserade fåglar som 

sitt eget märke, så kallade ”rurikidiska vapenmärken” (bl.a. Ambrosiani 2001). Samtidigt 

förekommer liknande fåglar i krigiska/militära sammanhang även i ett flertal andra 

vikingatida kontexter (se Westerholm 2001, s. 13ff.; Hedenstierna Jonsson 2006, paper III). 

Nycklarna i mitt undersökningsmaterial tyder därför sannolikt på någon form av 

krigiskt/militärt sammanhang. Sammantaget finns således tecken i materialet som tyder på 

internationalitet och handel, men även på våld och militär verksamhet. 

För att undersöka möjligheten om individerna med filade tänder redan i ett tidigt skede 

(vendeltid) var kopplade till krigiska företag togs under arbetet med uppsatsen kontakt med de 

osteologer som ansvarar för analysen av de 41 skelett som påträffades vid utgrävningarna av 

de två båtgravarna vid Salme på Ösel i Estland. Det osteologiska arbetet var då ännu inte 

klart, men de preliminära resultaten visade att de män som låg begravda i Salme inte hade 

tandmodifieringar (Allmäe, Raili mailkontakt 170914). Männen har genom fynd- och 

isotopanalyser tydliga kopplingar till Mälardalen (Price et al. 2016). Då dessa män hade 

koppling till ett militärt företag och då män med filade tänder hittats på flera platser i 

Uppland/Mälardalen så kan tiden vara en faktor i förklaringen till varför ingen av männen 

hade tandmodifieringar. Som diskuterats ovan så förekommer de män med filade tänder som 

daterats till skiftet vendeltid/vikingatid i Uppland uteslutande i sammanhang där de kan anses 

vara ”offrade” och/eller ofria. Detta skulle kunna tyda på att upphovet till de 

                                                           
50 Bronsspiralerna skulle även ha kunnat tillhöra klädedräkten (se kap. 6.1.2), vilket inte gör det mindre 

intressant i sammanhanget. 
51 Thunmark-Nylén ifrågasätter dock denna tolkning. Se DWG III:1, s. 273. 
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tandmodifieringar som diskuteras i föreliggande arbete inte kommer från Mellansverige, utan 

ska sökas någon annanstans, kanske Gotland, där ju individen från Ihregravfältet är begravd 

vid ungefär samma tid, med ett svärd vid sin sida. 

Individen med filade tänder som hittades i massgraven i Dorset kan också ge oss en indikation 

om vilka typer av sammanslutningar männen med filade tänder kan ha ingått i. Vi vet 

ingenting om varför gruppen av män blev avrättade, men vi vet genom de osteologiska och 

naturvetenskapliga analyserna att de var en disparat grupp av individer, med olika bakgrund 

och härkomst. Detta till trots så visade den osteologiska analysen att de sannolikt varit en 

grupp av atletiska unga män, som från tidig ålder använt övre delen av ryggen på ett 

ansträngande sätt, vilket påverkade ryggraden och överarmarna (Loe et al. 2014, s. 86f., s. 

212). Vidare har de haft en del infektioner men trots detta varit robusta till sin hälsa, med 

vissa undantag. Det som talar emot den tidigare tolkningen som gjorts framförallt i 

massmedia av dessa män, att de skulle ha varit en grupp av vikingar på räd, är att ytterst få 

spår finns av att de skulle ha några läkta vapenskador som visar på tidigare erfarenheter av 

strid (Loe et al. s. 211ff.). Antalet individer och att samtliga var män stämmer dock med 

antagandet om en skeppsbesättning (eadem). De isotopanalyser som gjorts på männen visar 

att de inte vuxit upp på brittiska öarna, och att de inte heller levt länge där innan de dog. 

Isotopsignalerna visar att de kan ha kommit från så skilda platser som norra och södra 

Skandinavien, Ryssland, de baltiska länderna och Vitryssland och att de inbördes varit 

uppfödda på en väldigt varierad diet (eadem s. 211, s. 283f.). 

De flesta av individerna med filade tänder har som redan nämnts hittats havsnära, på platser 

med kopplingar till handel och utbyten, och utöver de ovan presenterade beläggen finns i 

undersökningsmaterialet ytterligare några indikationer på att individerna kan ha varit 

kopplade till resor och sjöfart. En sådan finns från grav 60 i Kopparsvik, i form av en spets av 

hjorthorn, med en genomgående nit i änden, sannolikt en upphängningsanordning. Den liknar 

en splitsnål, ett redskap som använts (och än idag används) ombord på skepp för att splitsa 

tåg. Just detta föremål kan ha varit ett så kallat splitshorn, en föregångare till dagens 

splitsnålar (jfr fynd KLM 10402). En av individerna i Sigtuna var som nämnts begravd 

uppepå en båtsida. De två eller tre individerna från Vitaby, Skåne, har fått en begravning som 

drunknade ilandflutna individer kan tänkas ha fått: nedgrävda i en grop direkt i strandgruset. 

Utöver detta finns det i de oavsiktliga data som materialet innehåller  ̶  i de fysiska 

lämningarna av de döda  ̶  en del ytterligare information att tillgå. I de fall där detta har 

undersökts osteologiskt så kan vi ana att flera av individerna ansträngt framförallt övre delen 

av ryggen, många gånger redan från unga år. Tillika har i tre fall konstaterats att 

muskelfästena i överarmarna varit starka. Det kan tyda på att en aktivitet som dessa män 

flitigt utövat har varit rodd. Allt detta sammantaget gör det i författarens tycke troligt med en 

koppling mellan individerna med filade tänder och sjöresor, vilka i sin tur kan ha inkluderat 

både handelsresor och krigsföretag. 
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Figur 21. En av de omtalade 

nycklarna i texten, från grav 25 Slite 

torg, Othem sn på Gotland, SHM inv. 

nr 23248. Nyckeln är ca 7, 5 cm lång. 

Foto: författaren. Bilden är beskuren. 
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8. Slutsatser 

 

Det har inom forskningen diskuterats att de modifierade tänderna på de tidigast daterade 

individerna kan ha uppkommit av sekundära orsaker och varit en passiv handling, men att det 

sedan övergått till att bli medvetet filade tänder och en aktiv handling (Kjellström 2014, s. 

55), något som skulle förklara varför så få individer med tandmodifiering hittats i 

senvendeltida/tidigvikingatida kontexter. Det är egentligen inte förrän under senare delen av 

vikingatiden som det verkar finnas så pass många individer med modifierade tänder, att det är 

adekvat att tala om en ”grupp”. Denna ”grupp” är, sett till vad som har kunnat analyseras 

utifrån gravkontexterna, en på flera sätt heterogen samling av individer. Heterogeniteten 

består bland annat i att det bland de gravlagda funnits såväl långa som korta, starka som sjuka, 

yngre och lite äldre individer. Några har haft skador efter våld, medan de flesta inte haft det. 

Vissa tycks ha blivit begravda hemmavid, medan andra hamnat i jorden på främmande ort. De 

har i vissa fall förmodligen varit kristna men i de flesta fall sannolikt inte. En del har blivit 

begravda i full utrustning, andra i sina gångkläder. De flesta har dock blivit begravda på 

platser som kan anses ha varit centralplatser.  

Den enda verkligt gemensamma nämnaren för samtliga individer är egentligen 

tandmodifieringen (som också ofta skiljer sig markant åt) och att de är män i vuxen ålder. Den 

typ av tandmodifieringar det är fråga om är dock, trots skillnader i utförandet, ganska lika. 

Det handlar företrädesvis om horisontella skåror och/eller facetter på de främre tänderna, som 

regel i överkäken. Den absoluta majoriteten daterar sig också till vikingatidens senare del, 

900-talets senare hälft och det tidiga 1000-talet. Det talar för att tandmodifieringarna varit 

avsedda att uttrycka samma sak. En person med filade tänder kunde genom dessa av samtiden 

antagligen direkt kategoriseras inom ett visst fack. Det öppnar också för att det faktiskt rört 

sig om en mer eller mindre sammanhållen grupp av män.  

Det är dock intressant att diskutera individernas enskilda behov av identifiering med den eller 

de eventuella grupper där personerna med filade tänder ingick. Som tidigare nämnts så har en 

individ låtit tandsten fylla igen de slipade fårorna, medan en annan individ, som tappat de 

flesta av tänderna i överkäken under sin livstid, haft markeringar på tänderna i underkäken 

istället. Fallet med de igenfyllda tandskårorna skulle kunna indikera att det i åtminstone detta 

fall handlat om en sammanslutning, där utövandet av den gemensamma syssla eller aktivitet 

som karaktäriserade gruppen, och den särskilda status som följde med den, kunde upphöra att 

ha betydelse. I det andra fallet tycks avsaknaden av modifierade framtänder i överkäken ha 

kunnat kompenseras med skåror på tänderna i underkäken, vilket skulle kunna tala för en 

mera lös sammanslutning där kännetecknet inte nödvändigtvis behövde finnas på vissa, 

speciella tänder.  

Som framgått av diskussionen ovan så har det genom att studera fynden och gravkontexterna 

för individerna med filade tänder kunnat gå att få olika pusselbitar till vilka dessa kan ha varit 

och i vilka sammanhang de har verkat. Genom att sammanställa avsiktliga och oavsiktliga 
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data kan vi närma oss dessa individers salient identities. Individerna i en sådan 

sammanslutning har ett behov av att visa sin samhörighet, antingen för att vinna ekonomiska 

fördelar, eller för att visa andra att man har uppnått kriterierna för att ingå i denna grupp. Att 

modifiera sina tänder kan ha varit ett tecken på en sådan grupptillhörighet som man bar med 

sig hela livet. 

Jag tänker mig att den salient identity (eller salient identities) som männen med filade tänder 

ingick i var något som kunde gå utöver klass och etnicitet. Oavsett tillgångar och oavsett om 

de var gotlänningar, hade baltiska eller andra ursprung så ingick dessa män i samma 

gemenskap. Tandmodifiering är inte ett ting eller ett attribut som försvinner, utan det sitter där 

det sitter. En gång med, alltid med. 

Men om det är personer som tillhört samma grupp ”salient identity” utan direkt koppling till 

etnicitet, som ju kan förklara den geografiska spridningen, hur förklarar det då tidsspannet? 

Kanske går det att hitta en nyckel till detta om vi ser på hur de tidigaste modifieringarna är 

utförda. Dessa är oftast grunda och i vissa fall innefattar de endast en slipad facett. Sett till 

gravkontexterna så är det också dessa tidiga individer som, i de tre fall de är påträffade i 

Mellansverige, kan anses vara ”offrade”. Detta skulle kunna innebära att individerna med 

modifierade tänder från början hade en relativt låg status, åtminstone i Mälardalen, men att de 

senare kom att bli mer eller mindre jämbördiga med andra män i det vikingatida samhället. 

Individen från samma tid, gravsatt i Ihre på Gotland, hade ett svärd vid sin sida och en hund 

över fötterna. Detta är något som tyder på att det på Gotland vid samma tid inte var låg status 

att ha filade tänder. Kanske finns här en ledtråd till var seden med modifierade tänder har sitt 

ursprung. 

För att kunna komma närmare dessa mäns ”salient identity” måste vi söka efter en grupp, 

förmodligen bestående av bara män, som verkat tillsammans trots förmodade klasskillnader 

och olika etniska ursprung. Det föreslogs tidigt inom forskningen att dessa män skulle ha 

kunnat ingå i en hird, men detta avfärdades senare eftersom så få av skeletten efter 

individerna med modifierade tänder visar skador från våld. Det har även föreslagits att de 

skulle ingått i samma handelsgemenskap. Pusselbitarna från den föreliggande studien visar att 

det både finns en koppling till handel och vapenbruk. 

Vid första påseendet av det fyndmaterial som påträffats i de gravar som individerna med 

filade tänder legat i, så verkar det i de flesta fall röra sig om ”enkla” och inte särskilt 

utmärkande fynd. De döda verkar vanligen ha begravts i sina gångkläder och i endast ett fåtal 

fall finns det föremål som direkt ”sticker ut”, såsom de båda svärden, vågen, och 

amuletthängena. Men vid en närmare analys av föremålen har det gått att ana spår av ett större 

kontaktnät. Bland de föremål som ändå finns har vi kunnat se att de i vissa fall skiljer ut sig 

till sin karaktär. De båda armringarna är inte ovanliga i sig, men de är inte vanligt att män 

hittas med dessa. De rester som finns av spiral- eller tofsbälten är ganska ovanliga i sig – det 

finns endast ett fåtal fynd av spiralkvastbälten på Gotland och i en genomsökning av SHM:s 

databas finns bara något enstaka säkert sådant bälte. Ringspännena är av en typ som 

förekommer i hela Östersjöområdet, men en del av ornamentiken visar på lokala särdrag. Och 

så har vi nycklarna, som genom sin ornamentik och sin sällsynthet på Gotland talar för 

kontakter och sysselsättningar utöver det alldagliga, och för in en fläkt av långväga resor, och 

uppdrag som vi inte känner till. 

Nyckeltypen har genom sin fågelornamentik en stark anknytning till Birkas garnison, där de 

flesta nycklar av denna typ hittats inne i själva hallbyggnaden. Sannolikt har de hört till de 
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personliga kistor som fanns i samma byggnad och som tillhörde krigarna som levde här.  

De fysiska lämningarna efter individerna visar spår av överansträngning av ryggen från unga 

år, och i vissa fall starka muskelfästen i överarmarna. Att individerna redan från unga år ingått 

i den salient identity-grupp som individerna med filade tänder skulle ha kunnat utgöra, är 

troligt då de flesta dött i relativt ung ålder, ofta sannolikt på resande fot. Därtill menar 

Prangsgaard & Bennike att det är mest sannolikt att individerna erhållit tandmodifieringen i 

unga år, innan tandkronorna slitits ned av åratals användning (2010, s. 8).  

Så kanske är det ändå inte orimligt, trots de få vapnen, att dessa män varit medlemmar i en 

grupp av män som hade konnotationer till både handel och våld. Trots de, enligt osteologiska 

bedömningarna, fåtaliga skadorna så uppvisar ändå en av individerna skallskador som inte 

läkt och ett flertal andra har haft läkta benbrott. Därtill kommer individen från massgraven i 

Dorset, som trots alla försiktiga tolkningar ändå kanske ingick i en grupp mer eller mindre 

oerfarna unga män ute på räd.  
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FILED TEETH 

In light of their contexts 
A study of individuals with modified teeth in Scandinavia during early 

Iron Age 

 

Summary 

The research on individuals with filed / modified teeth was initiated in the early 1990s when 

two finds of men with dental modifications were discovered at the osteological review of the 

skeletal parts from two burial fields in Scania, in the southern part of Sweden. After these first 

discoveries, more individuals with filed teeth have emerged, mainly in the material from the 

large grave field at Kopparsvik in Visby, Gotland, and in several other burial fields on 

Gotland. But individuals with modified teeth have also been found in the Mälaren Valley, on 

Öland, in Scania and in Västergötland. Outside Sweden, individuals with filed teeth have 

appeared in a grave field in northern Funen in Denmark, and one person with filed teeth has 

been found in a mass grave in southern England. Today, around 100 individuals with 

modified teeth are known. 

It became clear early on that the modified teeth only appeared in adult male individuals, and 

that it was predominantly a Viking age phenomenon. The time span has been extended 

somewhat after the finds in the Mälaren Valley. Some individuals have been dated, based on 

their grave context, to the shift Vendel period (Merovingian time)/ Viking age. But there are 

also finds that extend to the shift Viking Age / Early Middle Ages, mainly from the burials in 

Sigtuna in Uppland. 

Early theories on what the marks could symbolize suggested that the individuals in question 

could have exercised a profession where teeth were used as a “third hand”.  

As more individuals have emerged however, these ideas have been replaced. Instead, it has 

been speculated that the marks could be a sort of identity marker for men in a military 

association or a particular trade community. It has also been proposed that the marks initially 

may not have been made intentionally, and that some of the individuals with modified teeth 

may have been bondsmen or unfree persons. It has further been suggested that the marks were 

a fashion phenomenon or that they have been some kind of initiation rite and/or 

demonstration of ability to resist pain. 

So far, the phenomenon of modified teeth has mainly been investigated by osteologists. The 

purpose of my master's thesis has been to examine what information is available about these 

individuals from an archaeological perspective. I have done so by thoroughly investigating 

these individuals’ burials by analysing what artefacts the individuals were buried with, how 

they have been buried and where the graves were located in relation to the landscape. I have 

registered and compiled the accessible information in an Access database, and then used the 

database in search for the answers to the questions I originally set up, namely: during what 

time interval the individuals with modified teeth are present, if only (adult) men have 

modified teeth, if it is possible to say anything about the religion of these individuals, if it is 
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possible to find out about the individuals’ provenance / origin, if anything can be said about 

their occupation and if these individuals can be understood as a unified group. Finally, I have 

examined if the information from the grave contexts can confirm or contradict the theories 

presented as to who the individuals with filed teeth may have been, in other words: tradesmen, 

warriors, bondsmen etc. 

In my study I have included all the individuals with filed teeth that exist to my knowledge, 

which amounts to a total of 92 individuals. Those individuals are found in ten places on 

Gotland, four on Öland, four in the Mälaren Valley, four in Scania and one in Västergötland. 

The individuals found in a grave field on Funen in Denmark and the individual found in a 

mass grave in southern England are also included. All available information regarding these 

individuals has been compiled. This applies to the finds, the graves, the position of the graves 

and their location. To the extent that osteological facts and analyses have been available these 

have also been included.  

A landscape analysis has also been carried out. The location of the burial sites in relation to 

the landscape gives a basic idea of the environments in which the individuals with modified 

teeth were active. Over 60 of the 92 individuals with filed teeth included in the study material 

have been buried on Gotland. Forty of them at the above-mentioned burial ground at 

Kopparsvik near Visby. The Kopparsvik grave field was from the Viking period and 

comprised up to 400 burials. The great overrepresentation of men in the grave field has 

prompted most researchers to interpret this as an early trading venue, perhaps a kind of 

precursor to Visby. In any case it is obvious that the structure of the grave field is not one that 

can be interpreted as a regular grave field associated with a village. Similarly, Slite square on 

Gotland's north-east side, where over 10 individuals with filed teeth have been found, has by 

some researchers been interpreted as a trading site. Most other burial fields that contained 

individuals with filed teeth on Gotland may be understood as local grave fields. In these burial 

fields, the individuals with modified teeth have been solitary representatives of the 

phenomenon. One single individual has been buried in an isolated grave without an 

association to a burial ground: on the cliff by the sea near Vibble south of Visby. 

In the area of the Mälaren Valley, most individuals with modified teeth have been found 

amongst the buried on two of the burial grounds in Sigtuna in Uppland. Here, nine individuals 

have been discovered in the osteological analyses. An additional three individuals with dental 

modifications have appeared in the Birka material, two of which are in contexts where they 

may have been sacrificed. These are dated to the shift Vendel / Viking periods. Similarly, an 

individual from the same time period has been found in a triple grave in Bollstanäs in Fresta 

parish in Uppland. This individual, a middle-aged man, had been decapitated and sacrificed 

together with another man who had received the same treatment. The third individual from 

Birka was buried in a chamber grave near the northern part of the city wall. In addition to 

these individuals, one person with modified teeth has been found in an early Christian grave 

on a burial site in the Bromma parish, and two were found in a grave field outside of Uppsala.  

In summary, it is possible to conclude that the buried individuals in the Mälaren Valley follow 

the same pattern as those on Gotland: most are buried in places with strong links to trade and 

intersocietal exchanges. 

On Öland, two men with modified teeth have been found at two different burial sites that have 

both been interpreted as grave fields used for generations. The other two men have been 

found in isolated graves but are assumed to have originally been buried in burial fields that 

have since been destroyed.  

Likewise, two of the burial sites in Scania have been interpreted as farm or grave fields 

associated with a village, but which may be considered to have been central places of their 

time (Fjälkinge and Trelleborg). One individual in Hammar in the Nosaby parish lay in an 
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isolated grave, but on what is presumed to be a completely spoiled grave field. Two of the 

individuals found in Scania had received a very strange funeral. They have been interpreted as 

having been "dumped into a pit", and perhaps this is what happened. These two individuals 

were lying together in a pit near the beach in what is today Hjälmared in the Vitaby parish in 

Scania. No other burials appeared on the site, however a number of remains interpreted as 

temporary dwelling places were found, and the site has been interpreted as a predecessor to 

the marketplace in Kivik. This "pit", which thus contained two (maybe even three) 

individuals, is the only double grave in the studied material where both the buried individuals 

had modified teeth. 

The individual in Västergötland is found in the material from the cemetery that surrounded 

the early Christian church which was close to where the Varnhem monastery was later 

founded. This individual, together with those found in Sigtuna, and possibly a few more 

individuals from the study material, has thus been buried in a Christian context. 

When it comes to the physical remains of the dead, these reveal that the individuals in many 

cases have suffered repetitive strain injuries to their spines, which indicates that they have 

been overworked from a young age. A few cases of individuals, albeit not many, have had 

skeletal traces of healed and non-healed fractures. The average height of the subjects in the 

study material is a few centimetres above the average height of men in the Viking age. The 

tallest was 187 cm, and the shortest 162 cm, so the span is large. In a similar fashion, the 

average age at the time of death for the subjects is slightly older than that of men buried in 

Sigtuna's oldest phase, namely 34,7 years. 

If we disregard Gotland, the rich chamber burrow on Birka and one of the graves on Öland, 

the finds are of the simplest kind: knifes, whetstones, some single belt buckle. Since some of 

the graves are found in Christian contexts, items are sometimes missing altogether. From this 

finding material it is impossible to deduce any provenance whatsoever. In comparison to the 

people with modified teeth found on the Swedish mainland, Öland and Denmark, the 

individuals on Gotland had more finds in their graves. In most cases, however, those finds can 

be considered a part of the individuals’ clothing: knifes, belt details and penannular brooches 

are common finds. A few combs and the occasional bead have also been found.  

There are a few more noteworthy finds, for example, there are two cases where the dead have 

been buried with one arm ring each. Further, one individual was buried with a sword, one 

with a weapon knife, one with a lyrate belt pouch and six individuals had shift keys with them 

in their burials. One individual was buried with an amulet ring with fifteen pendants in 

different shapes. In addition, one of the graves on Öland contained a scale. 

From an outside perspective, these finds might appear to be insignificant. However, at a closer 

examination it is possible to observe certain trends. What especially stands out, in addition to 

the Gotlandic types, is that there is a Baltic influence among the finds. This is nothing unusual 

on Gotland, as contact with the Baltic countries was vivid during prehistory, especially during 

the early Iron Age. Nevertheless, it is worth noting that the grave material includes several 

penannular brooches that have a Baltic braid ornamentation, and in some cases the individuals 

have been buried with spiral- or tassel belts, which are considered to belong mainly to the 

Latvian man's dress. The two arm rings are common jewellery on men in the Baltics, while 

for example at Birka there is not a single man buried with an arm ring.  

In light of recent isotopic- and DNA analyses conducted on individuals from Kopparsvik, 

Birka and Sigtuna, where it is clear that there is an ethnic heterogeneity among the buried, it 

might be time to reassess finds such as spiral- or tassel belts, and not, as before, consider them 

merely a Gotlandic fashion phenomenon. In this context, it is also interesting to note, that one 

of the buried individuals with modified teeth in Sigtuna carries DNA that is associated with 

the East Baltic region. 
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The keys in the survey material are of a unique type. They are all shift keys and most likely 

belong to padlocks. Four of them, two from Kopparsvik and two from Slite square, have 

motives interpreted as diving falcons. This is a motive that occurs on, among other things, 

sword chapes, and that has been interpreted as being related to the Rurikid weapon mark. 

Regardless of what one thinks of the latter, the birds have a strong connection to military 

activity. Interesting in this context is that most of the keys, ten samples, of this type have been 

found at the excavations of the Birka garrison. In six cases these lay adjacent to the walls and 

were interpreted as belonging to the personal chests that stood along these in the "warriors 

hall". 

The individual in the chamber grave in Birka was buried with many of the attributes of an 

elite in Viking society, among other things: sword, shield, penannular brooch with stylized 

backward facing animal heads, several knives, coins, weights, clothes and cap with silver 

passement work, and a game board. This is the richest grave among the individuals with filed 

teeth, seen to the finds. Thus, it separates itself in terms of status. In addition, it should be 

added that most of the graves in the study material appear to be formalized in their way of 

expression, something discussed in the paper. This could mean, and the above-mentioned 

belts and keys speak to this fact, that several of the individuals found may have had a higher 

status then what can be concluded from the burial remains. 

Most of the individuals that have been dated lived during the end of the Viking era. However, 

there are exceptions, and as we have seen, some of the individuals have been dated, based on 

their grave contexts, to the Vendel / Viking period shift. It is interesting to note that it is these 

three early individuals from The Mälaren Valley, that have been found in contexts where they 

could be considered "sacrificed" or in any case unfree. In the rest of the material there is 

nothing that implies this. This could indicate that over time there has been a change in status 

for individuals with modified teeth, at least in the Mälaren Valley. On Gotland there is an 

individual from the Ihre grave field that from the artefacts and the grave's location on the 

burial field, could be dated to the same time period, buried with a sword by his side and a dog 

at his feet. This could indicate that the trait with modified teeth has its origin on Gotland. 

In short, we can conclude that there are signs in both the physical and material remains of the 

dead that this is, above all, a heterogeneous group of individuals. They have been short, tall, 

healthy, less healthy, well-off, poor, in some cases probably Christian and in most cases 

undoubtedly not, come from nearby or afar, had different social status and differed in age. 

They have in some cases been buried homestead and, in most cases, probably during mission.  

In conclusion, we can establish that what bound these men together were the markings on 

their teeth, and that most of the men where between 20 and 40 at the time of death. It seems 

fair to say that, although we do not yet know why they shared these marks, their dental 

modifications were similar enough to be an immediately recognizable identity marker. 

Further, the finds and grave contexts of these individuals have given us some clues as to what 

environments they may have been connected to, namely: trade, military and seafaring. In 

other words, these men appear to have been bound together beyond class and ethnicity by a 

shared identity, with at least some connection to both violence and trading.  
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Gravplatserna 

En kort beskrivning av varje gravplats ges nedan, presenterat efter landskap i bokstavsordning 
och sedan efter gravplatsernas namn (socken1 och lokal) i bokstavsordning med, i de fall det 
finns, RAÄ-numret på fornlämningen.  

För en utförlig beskrivning av de enskilda gravarna hänvisas till Katalogen. 

 

 

 

Fig. 1:1. Översiktsbild över alla fyndplatser med individer med filade tänder, som nämns i texten. Karta: 

författaren. Underlagskarta ArcGisOnline. 

 

 

Gotland 

Hablingbo Havor RAÄ 50:1 

1884 påbörjade amanuensen Gabriel Gustafson undersökningar på ett gravfält vid Havor i 
Hablingbo socken, mitt på södra delen av Gotland. Detta är än idag ett stort gravfält med flera 
hundra gravar och utgörs mestadels av runda stensättningar, men även rösen och högar 
förekommer. Gravfältet sträcker sig i ostnordostlig-västsydvästlig riktning och ligger ca 8 km 
från havet på en höjd av idag 15 m.ö.h. (FMIS). Gravarna dateras till perioden äldre järnålder ̶ 
vikingatid. Gustafson grävde under åren 1884–1887 ut ca 260 gravar. Dessa bestod av rösen, 
stensättningar och högar. Både brandgravar och skelettgravar förekom. En del dubbelgravar 
påträffades, där individer från yngre järnålder blivit, bokstavligt talat, nedstoppade i äldre 
gravar, trots att de då stuckit ut utanför de äldre gravarna (Gustafsson, brev till 
Riksantikvarien 1884, ATA). De äldre gravarna verkar ha förekommit mer i den östra delen 
av gravfältet, medan de söder- och västerut bestod av yngre järnåldersgravar. Dessa kunde 
ibland vara förhållandevis rika. Fragment från äldre bildstenar förekom också ibland som 

                                                           
1 I de fall gravplatserna ligger i en stad (Sigtuna, Trelleborg, Visby) så har gravplatsen listats efter staden, liksom 

de är registrerade efter detta i FMIS. 
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”tak” eller fyllning i en del av gravarna (handlingar i ATA för SHM inv. nr 7582, 7785, 8064, 
8583). En individ med filade tänder har hittats i skelettmaterialet från gravfältet (grav nr 25, 
SHM inv.nr 7582). 

 

Halla Broe/Högbro RAÄ 48:1 

Gravfältet är beläget mitt på Gotland, nära Roma. Gravfältet består av idag 202 synliga 
stensättningar, i det närmaste runda. Somliga har mittgrop. Gravfältets utbredning är ca 300 x 
120 m2 och ligger på en flack grusplatå, idag 30 m.ö.h. (FMIS). Enligt Lena Thunmark Nylén 
(DWG III:2, s. 621f.) är gravfältet större och antalet gravar ligger mellan 300–400, men då 
räknar hon även in den del av gravfältet som ligger i Roma socken. Det verkliga antalet går 
dock ej att uppskatta, eftersom ingen sammanställning gjorts (eadem). Gravfältet är delvis 
förstört av en större grustäkt. Platsen har undersökts i flera omgångar, första gången i slutet på 
1800-talet. De äldsta gravarna är från förromersk järnålder, men tyngdpunkten ligger i yngre 
järnålder. Både brandgravar och skelettgravar finns representerade. Gravfältet kännetecknas 
av sin sitt stora antal vapengravar (DWG III:2, s. 622 f.). Två gravar grävdes här av rektor 
Hans Hansson, sommaren 1915 (rapport i ATA dnr: 688/1916, SHM Huvudrapport, inv.nr 
15601). I den ena av gravarna hittades i fyllningen fyra fragment av bildstenar från äldre tid. 
Skelettet i graven med bildstensfragmenten i fyllningen hade trepanerad skalle, och samma 
individ har senare visat sig ha filade tänder (grav VI). Se vidare under kapitel 6.2.3 ”Gravar 
som utmärker sig”.  

Lägesbestämningen och utbredningen av gravfältet i FMIS stämmer inte med den faktiska 
utbredningen. De gravar som grävdes av Hans Hansson 1915 låg precis SV och SO om gamla 
järnvägskorsningen över vägen till Viklau. Graven med individen med filade tänder (Grav VI) 
låg på västra sidan om Viklauvägen (Hansson 1916, rapport i ATA dnr: 688/1916). Dessa 
gravar finns inte med i FMIS (Fig. 1:2). 

Fig. 1:2. Karta över de av Hans Hansson grävda gravarna 1915. Dessa ingår inte i gravfältsutbredningen i 

FMIS. Graven markerad med fyrkant är grav V, och graven markerad med röd cirkel är graven med en individ 

med filade tänder: grav VI. Beskrivningarna i rapporten är följande: (för grav V) "På smeden Johanssons gård, 

tätt SO om järnvägsövergången över Viklauvägen". För grav VI: " ...Otto Engströms tomt, snett emot 

föregående, V om Viklauvägen, tätt invid SV om järnvägen…" (Hansson i rapport, ATA dnr: 688/1916). Karta 

författaren. Underlagskarta Skifteskartan över Broa, Halla sn Gotland, 1894. Karta är hämtad ur handlingar i 

ATA, för förevarande dnr. Bilden är omarbetad och beskuren av författaren. 
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Hellvi Stora och Lilla Ihre RAÄ 4:1 

Ihregravfältet har grävts i omgångar under 30-talet och 40-talet (se Stenberger, bl.a. 1942; 
1943; 1944; 1961). Detta en gång mycket stora gravfält har sin utbredning på en ås i 
landskapet, som löper i nordvästlig-sydöstlig riktning, på en höjd av idag 30 m.ö.h. Gravfältet 
har anlagts succesivt med de äldsta gravarna – från äldre järnålder – i norr, till de yngsta 
gravarna – från sen vikingatid – i söder. Gravfältet har omfattat ca 600 synliga gravar, främst 
rösen och stensättningar, av vilka 333 har undersökts arkeologiskt (Stenberger 1961, s. 7). 
Sannolikt finns även flera flatmarksgravar (Stenberger 1942, s. 68; 1962, s. 4). Ett flertal 
vapengravar framkom, och gravarna bestod av både brand- och skelettgravar. En individ med 
filade tänder har på senare tid hittats i materialet från Ihre av osteolog Johnny Karlsson, SHM 
(mailkontakt 180905). Denna individ kom från grav 351, och var bl.a. begravd med ett svärd, 
en kam och en hund lagd över fötterna. Hundens huvudställning var sådan att utgrävarna 
tolkade den som att den fått nacken bruten (Gillberg, rapport ATA dnr: 2700/34).  

 

När Kullar RAÄ 52:1 

Gravfältet låg i strandvallarna på en höjd av idag fem m.ö.h., 50–100 m från den nutida 
strandlinjen. När gravarna anlades låg de direkt på den forntida stranden, enligt utgrävaren 
Peter Manneke. Anledningen till undersökningen var att gravarna hotades av grustäkt. En 
undersökning utfördes hösten 1959 samt juni 1960. Totalt 17 skelettgravar undersöktes. 
Gravarna var nedgrävda på ett djup av ca 0,3–0,5 m och bestod av kalkstenskistor (eller rester 
av sådana) samt skelett täckta av ett fåtal stenar. En av gravarna innehöll rester av trä, som 
skulle kunna innebära att det funnits någon form av träkonstruktion runt den döde. Flera 
skelett kunde förekomma i samma grav, och djurben (häst, fågel, svin m.m.) fanns i flera av 
gravarna. Det framkom sparsamt med fynd (Manneke i rapport ATA dnr: 2813/67). Gravfältet 
dateras enligt en artikel i Gotlands Allehanda från 1959 till 400–500-tal, men detta verkar inte 
stämma. Utifrån fynden är en datering av gravfältet till vendeltid/vikingatid troligare (förf. 
anm.)2. En av de begravda individerna (grav 11/59) hade filade tänder. Denna grav var störd 
och fyndtom. 

 

Othem Slite 93:1 (här ingår Bredgården Närs Slitehamn) 

Gravfältet vid och invid torget i Slite grävdes i flera omgångar på grund av olika 
exploateringar av området. En brand i området i början på 1900-talet skadade en del av 
gravarna, då tegel och grus trängde ner i marken. Gravfältet låg ursprungligen vid foten av en 
grusås, på en markerad udde ut i havet. 1916 grävdes sju skelettgravar på platsen och under 
mitten och slutet av 40-talet undersöktes ytterligare ett 40-tal gravar. Gravarna syntes inte 
ovan mark (förutom enstaka stenar i en del fall, se rapport på SHM för inv.nr 15752). De döda 
hade blivit begravda i gropar i grusåsen och sedan täckta med grus och i de flesta fall en 
stenpackning. I vissa fall fanns spår av kistliknande konstruktioner. Dubbelgravar förekom. 
Gravarna var vikingatida med tyngdpunkten i 900–1000-tal. Över hälften av dem var 
orienterade i väst-östlig riktning, med huvudet i väster. Resten var riktade i mer eller mindre 
nord-sydlig riktning. Vissa av gravläggningarna har utifrån sin fyndfattighet och i andra fall 
sin orientering uppfattats som påverkade av ett kristet inflytande (Thålin & Einerstam 1946, s. 
111; jfr dock Lindström & Schützler 1974, s. 64). Initialt bedömdes fördelningen mellan 
kvinnor och män vara relativt jämn på gravfältet (Thålin och Einerstam 1946, s. 102) men 
enligt en C-uppsats från 1974 som behandlar Slitegravfältet så var gravarna som gick att 
könsbestämma arkeologiskt övervägande manliga, och av de 28 individer som Mortágua 
bedömt osteologiskt så var 21 stycken män, 5 kvinnor och 2 barn (Lindström & Schützler 
1974, s. 58; Mortágua 2006, s. 8). Ett fåtal vapengravar förekom, och somliga av gravarna var 

                                                           
2 Se vidare under kapitel 6.4.3 ”Osäkra dateringar”. 
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fyndrika (Rapporter i ATA: Svahnström 0819/1943; Einerstam 1073/1943; Thålin & 
Einerstam 2111/44; Arwidsson 0598/48)3. Sammanlagt 134 individer med filade tänder har 
hittats på detta gravfält.  

 

Othem Österby Västra Brottet RAÄ 256 

Detta vikingatida gravfält upptäcktes 2008 när Cementa i Slite skulle bana av mark för 
ytterligare exploatering. Då framkom en skelettgrav och vid de efterföljande 
undersökningarna hittades sammanlagt åtta anläggningar, främst stensättningar, som 
tillsammans innehöll ben från ca 15 individer. Endast en av gravarna var en brandgrav, de 
övriga begravningarna var skelettgravar. Skeletten var inte särdeles välbevarade trots den 
kalkrika grunden, då de legat i vattensjuk mark (Carlsson 2009, s. 8). Gravfältet låg på en 
höjd av idag 3 m.ö.h., och var ca 10 x 15 m2 (idem s. 7, se foto s. 10). Under vikingatiden 
måste gravarna legat direkt på stranden invid Bogeviken (Carlsson 2009, s. 6ff.). Carlsson 
menar att dessa gravar sannolikt haft en koppling till en fiskehamn tillhörande de gårdar som 
legat i närheten (Carlsson 2009, s. 8). De gravlagda individerna låg i ett fall i en dubbelgrav 
och i två fall täckte ett större röse flera begravningar (Carlsson 2009, se bl.a. s. 33). 
Fördelningen mellan kvinnor och män var relativt jämn, barngravar (förutom ett foster) 
saknades dock (Norgren 2010, s. 52). Två av stensättningarna hade plundringsgropar. 
Dateringen är utifrån fynden 800–900-tal (Carlsson 2009, s. 15ff). En av individerna från 
gravfältet hade filade tänder (grav 3/7), och det är tillika en av de gravarna som låg i en grupp 
av åtta gravar, täckta av ett större röse. Fynden från gravfältet var både ”typiskt gotländska”, 
såsom dosformiga spännen och djurhuvudformiga spännen, men även ett runt spänne med 
starka östliga kopplingar fanns i en av gravarna (Carlsson 2009, se bl.a. s. 16).  

 

Silte Hallvards RAÄ 50:1 

Gravfältet Stora Hallvards låg på en höjd av idag 15 m.ö.h., vid södra kanten av ett grustag, ca 
400 m norr om Silte kyrka. Gravfältet var ca 45 x 30 m stort, och orienterat i nord-sydlig 
sträckning (FMIS). Vid en arkeologisk undersökning 1938 hittades nio skelettgravar, 
orienterade på ett ungefär i nord-sydlig riktning. Mellan och utanför gravarna framkom även 
sju stenskodda stolphål, där flera av dem hade rester av förruttnade stockändar. Mårten 
Stenberger som var den som undersökte gravarna, utesluter inte att dessa skulle kunna ha varit 
en form av gravmarkeringar då han hittat liknande stolphål på Barshaldersgravfältet (rapport 
ATA dnr: 2945/38). Efter 1938 undersöktes gravfältet vid flera tillfällen: 1939 och 1942. På 
samma plats undersöktes även boplatslämningar 1948. Sammanlagt framkom 18 
flatmarksgravar med skelett, en brandgrav, nio stolphål och en kokgrop. Lejonparten av de 
gravlagda på gravfältet var män (bestämt utifrån fynden). Några av gravarna visade tecken på 
att de blivit störda och i vissa fall var de spolierade av sentida nedgrävningar. Flera av 
individerna hade blivit begravda i kista eller andra träkonstruktioner (se rapporter i ATA dnr: 
2945/38, 2882/39). Enligt Arbman, som utförde grävningen 1939, så är dateringen på 
brandgraven bronsålder och skelettgravarna vikingatid (rapport ATA dnr: 2882/39). Ett av 
skeletten från undersökningen 1938 hade filade tänder (grav 8).  

                                                           
3 Hanna Rydhs rapport från undersökningen 1916 finns inte på ATA, enligt ett personligt brev från henne i 

handlingarna blev den utlånad. Rapporten finns dock på SHM under inv.nr: 15752. Foton och ritningar av 

gravarna finns dock bevarade på ATA (Bredgården Nährs, Slitehamn).  
4 Då det är problem med gravnumren kopplade till skeletten så är det oklart hur många individer som egentligen 

har filade tänder på Slitegravfältet. Alexandra Mortágua har i sin masteruppsats i osteologi 2006 identifierat 11 

skelett från Slite som hade modifierade tänder. Flera av dem är inte identifierbara i grävrapporterna. Numren på 

individernas gravar stämmer inte heller helt överens med gravnumren tillhörande individerna med filade tänder 

från Slite som finns i SHM:s databas. (Se kapitel 5.2). 
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Visby Kopparsvik RAÄ 76:1 

Det stora vikingatida gravfältet i Kopparsvik, strax söder om Visby, undersöktes i flera 
omgångar åren 19175 och 1918, 1956 och 1964–1966 (Fornvännen 1919, s. V; Mälarstedt 
1979, s. 100). Den största undersökningen leddes av Hilkka Mälarstedt (då Pettersson) på 60-
talet. Att det funnits skelettgravar på platsen var känt redan på 1800-talet, då ett flertal fynd 
framkommit vid grustäkter (Pettersson 1966, s. 7). Gravfältet plundrades i samband med 
grustagandet, och ett flertal fynd såldes, bl.a. till British Museum (Lithberg 1928). Under 
tidigt 1900-tal började man bryta märgellera i området och ett flertal gravar tros ha försvunnit 
i samband med detta. Åren 1964–1966 så undersöktes ca 300 skelettgravar. Tillsammans med 
de fynd som kom från söndergrävda gravar och tidigare undersökta gravar så blev 
sammanlagt ca 350 begravningar registrerade. Men mörkertalet är stort, och gravfältet har 
före märgeltäkten och plundringarna förmodligen hyst fler än 400 individer (Pettersson 1966, 
s. 9; Mälarstedt 1979, s. 100), kanske till och med uppåt 450 st. (Toplak 2016, s. 41). 

Gravfältet sträckte sig 120 m i nord-sydlig riktning längs med havet och täckte in en yta på ca 
3000 m2. Gravarna var belägna i den mot havet sluttande strandängen, nedgrävda på ett djup 
av 0,4–1,8 m i strandklappern. Före undersökningen 1964–1966 syntes inga gravar i 
markytan. På den norra delen av gravfältet låg ca 80 st. av gravarna i mer eller mindre 
ordnade rader längs den vikingatida strandlinjen. I den mellersta delen låg 150 st. gravar 
mycket tätt och ibland i flera lager. På den södra delen låg gravarna tydligt åtskilda, precis 
som på den norra delen (Mälarstedt 1979, s. 100). Två tredjedelar av gravarna hade någon 
form av stenpackning i graven. I ca 15 av gravarna fanns det spår av trä och ungefär hälften 
av gravarna var fyndförande. Den övervägande delen av skeletten var orienterade i 
sydsydväst-nordnordost och ett 10-tal gravar var orienterade i väst-östlig riktning. Placeringen 
av de gravlagda uppvisade en stor variation. De kunde vara lagda på rygg eller mage, med allt 
från raka ben till uppdragna knän, och armarna placerade i en mängd olika lägen. 
Fördelningen av kvinnor och män på gravfältet var ojämn. Sammanlagt var ca 75 % av de 
gravlagda män, och på den norra delen av gravfältet och strax söder därom dominerade de 
manliga gravarna med ca 90% (Mälarstedt 1979, s. 100). Flera av gravarna på gravfältet var 
störda dels av varandra och av senare nedgrävningar. Dateringen av gravfältet är 800–1000-
tal, med en tyngdpunkt på andra hälften av 900-talet (Toplak 2016, s. 43). 40 av individerna 
med filade tänder från Kopparsvik ingår i min databas (se kap. 5.2). 

 

Västerhejde Vibble RAÄ 42:1 

Denna fornlämning bestod av en skadad skelettgrav som räddningsgrävdes av Erik Nylén 
1960. Graven låg på klinten direkt vid havet och hade delvis rasat ner på stranden på grund av 
att klinten eroderat. Andra delen av graven låg under en fiskebod. Ursprungligen var den yttre 
gravformen ett röse eller en rund stensättning, uppskattningsvis ca 4,5 m i diam. Fynden 
daterar graven till vikingatid. Skelettet i graven visade sig ha filade tänder (grav 1/60). Ca 20 
m väster om graven fanns ännu en stensättning på klinten (Nylén i rapport, ATA dnr: 
2616/66).  

                                                           
5 Enligt huvudkatalogen i SHM för inv.nr 16098 blev två gravar utgrävda av Oskar Wennersten 1917 och 1918. 

Enligt tillväxten (Fornvännen 1919, s. V) omnämns de bara för år 1918. 
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Fig. 1:3. Översikt över alla fyndplatser av individer med filade tänder på Gotland som nämns i texten, 

med strandlinjen för år 900 e. Kr och en schablon över det forntida insjösystemet.  Stora och Lilla 

Ihre, e Othem Slite (torget), l Othem Slite Västra Brottet, g Kopparsvik, k Västerhejde Vibble, h 

Halla Högbro, 7 Silte Hallvards, ◊ Hablingbo Havor, n När Kullar. Karta: författaren. 

Underlagskarta SGU och terrängkartan raster, Lantmäteriet. 
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Skåne 

Fjälkinge RAÄ 19:1 

Cirka 500 m norr om Fjälkinge kyrka undersöktes år 1990 ett 7000 m2 stort område 
arkeologiskt. Fornlämningen låg mitt på Kristiandstadslättens östliga del på en liten 
höjdsträckning, idag på en nivå av 25 m.ö.h. (Helgesson 1996, s. 6; FMIS). På 1950-talet 
påträffades skelettdelar på platsen, då bonden som ägde marken plöjde sin åker. Detta 
föranledde en mindre utgrävning av sju skelettgravar (Helgesson 1996, s. 1). Vid den 
arkeologiska undersökningen 1990 framkom 122 flatmarksgravar med sammanlagt 128 
individer från senare delen av vikingatid6 (900–1050 e. Kr), och över 1000 anläggningar från 
boplatslämningar som daterades från mellanneolitikum till nyare tid. Fördelningen mellan 
män och kvinnor på gravfältet var jämn. 79 av de gravlagda individerna var barn (Helgesson 
1996, se bl.a. s. 6, s. 9, s. 12f. s, 18f.). De många välbevarade barnskeletten är unika i sitt slag 
(Arcini et al. 1991, s. 20). Orienteringen för de gravlagda var i huvudsak ungefärligt nord-
sydlig riktning eller ungefärligt väst-östlig riktning (Helgesson 1996, s. 9). Två av individerna 
från detta gravfält hade filade tänder (grav 49 och 772), och det var upptäckten av dem som 
gav startskottet till den forskning som finns om filade tänder i Skandinavien (Arcini et al. 
1991).  

 

Nosaby Hammar RAÄ 32:1 

Gravfältet och boplatsområdet Nosaby Hammar ligger på Kristiandstadsslätten, nära 
Fjälkinge. Vid en grustäkt runt år 1930 hittades här en flatmarksgrav på en ås i landskapet, på 
en höjd av idag 10 m.ö.h. enligt FMIS (4–5 m.ö.h. enligt rapport i ATA, dnr: 1892/30). 
Graven var en skelettgrav och innehöll en kniv och resterna efter en sölja och daterades till 
yngre järnålder. Information finns om att det tidigare hittats skelettdelar på platsen, däribland 
ett kranium. Troligtvis är detta resterna efter ett gravfält (Hansen, rapport i ATA, dnr: 
1892/30). Individen i graven visade sig ha filade tänder (grav 2) 7. 

 

Trelleborg, Västervång, Kvarteret Verkstaden RAÄ 2:1 

Kvarteret Verkstaden i Trelleborg är ett område med boplatslämningar från neolitikum och 
bronsålder. Under yngre järnålder användes platsen som gravfält. Gravfältet är delundersökt 
och ligger på en höjd av idag fem m.ö.h., drygt en kilometer från havet och ca en kilometer 
från trelleborgen, som givit staden dess namn. Från slutet av 1800-talet till och med 2006 har 
ett 70-tal gravar påträffats här, varav ett 40-tal gravar har undersökts. Flera av dessa har varit 
förstörda eller delvis förstörda. Under slutet av 1800-talet och på 1930-talet bedrevs grustäkt 
på platsen, och det finns uppgifter om att det då framkom ca 30 skelett och att även järnknivar 
hittades. Delar av gravfältet förstördes också i samband med uppförandet av 
industribyggnader på 1960- och 70-talet (Hellerström i rapport, 2005, s. 4). De flesta av 
gravarna verkar ha varit flatmarksgravar, men rester av kantrännor visar att det bör ha funnits 
högar på gravfältet. 25 % av de gravlagda var barn. Gravfältet tolkas som ett bygravfält eller 
ett gemensamt gravfält för ett antal gårdar (Arcini & Jacobsson 2008, s. 6). En individ var 
gravlagd på mage, något som förekommer frekvent på Kopparsviksgravfältet. Även 
dubbelgravar förekom, där individerna i vissa fall blivit nedlagda i samma grav men med flera 
år emellan. 14C-analyserna från skelettmaterialet tidfäster gravfältet till främst 900-tal (Arcini 
& Jacobsson 2008, s. 3).  

                                                           
6 Helgesson manar till försiktighet i dateringen men menar ändå att tyngdpunkten för gravfältets användning bör 

ligga i sen vikingatid, då de flesta fynden pekar mot det och att det fanns flera fyndtomma gravar med väst-östlig 

orientering. En liten reservation finns dock för att gravfältets första anläggningsfas kan ligga i början av 900-talet 

(Helgesson 1996, s. 12). 
7 Jag har nummersatt graven (grav2) efter numret i SHM:s huvudkatalog för förevarande inv.nr. 



 

8 

 

Två skelett med filade tänder har hittats på gravfältet, en vid undersökningen utförd av Bengt 
Jacobsson 1990 (grav 4) och en från förundersökningen utförd av Sven Hellerström 20048. 

 

Vitaby Hjälmared, Tittut RAÄ 8:1 

Hjälmared Tittut ligger på en höjd av idag 3–5 m.ö.h., precis intill kustlinjen. Denna plats 
undersöktes 1931och 1948 och har bedömts vara ett tidigmedeltida fiskeläge. Sot, ben och 
skörbränd sten samt keramik och en del andra fynd låg i öppen dager då dessa 
boplatslämningar hittades. Vägen som leder mellan Kivik och Vitemölla skär tvärs igenom 
fornlämningen. Stället blottlades av att sanden förflyttats vid havet, genom blåst, vilket har 
gjort att stratigrafin ibland är oklar och fynden inte alltid ligger in situ. Flera boplatslämningar 
finns på platsen, som är långt ifrån färdigundersökt. Dessa verkar mestadels bestå av i det 
närmaste runda sot/mörkfärgningar, som tolkats som hydd- eller primitiva husbottnar. 
Utgrävningarna avslöjade inga regelrätta gravar men en grop med människoben liggandes i 
oordning hittades. Hallström som ledde grävningen 1931 tolkade, enligt hans ”bestämda” 
uppfattning, gropen som att man ”skyfflat ner ett ilandflutet lik” (senare ändrat till ”ett par 
ilandflutna lik”)9. I gropen fanns ett knivbeslag, som numer är förkommet. Hallström 
bedömde ”graven”, utifrån knivbeslaget, till sen medeltid, kanske till och med 1600–1700-tal 
(se vidare om detta i kapitel 6.4.3). Resten av boplatslämningarna bedömde han utifrån 
fynden till sen vikingatid/tidig medeltid (rapport i ATA, dnr: 4122/31). I FMIS står dock 
dateringen medeltid/senare tid. På ritningen över fyndplatsen av ”gropen” med människoben 
kan man se att det finns skelettdelar av minst två individer (se Fig. 12 i kapitel 6.2.4) Den 
osteologiska analysen bekräftar detta (Karlsson & Hartzell 2009, s. 21). Individerna från 
gropen visade sig ha filmarkeringar på tänderna (fyndplats nr. 3). 

1948 utökade Lunds universitet undersökningen av platsen, utförd av amanuens Märta 
Magnusson. Hennes slutsatser blev desamma som Hallströms, att platsen kan ha utgjort ett 
senvikingatida/tidigmedeltida fiskeläge (se rapport i ATA, dnr: 4254/48, samt Magnusson 
1948). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Individen med filade tänder från förundersökningen hittades, om jag förstår Hellerström rätt, bland de 

skelettdelar som plockades upp i de äldre grustäktskanterna. (Hellerström i FU-rapport 2005:8, s. 8). Se kapitel 

5.2. 
9 Gropen med benen grävdes inte av Hallström själv, utan av Fil. lic. E. Lönnberg som ledde/utförde grävningen 

dagarna innan Hallström var på plats (Rapport i ATA dnr: 4122/31). Det omnämnda knivbelaget är vare sig 

avtecknat eller avfotograferat (vad jag har kunnat hitta på ATA eller SHM), innan det blev förkommet. 
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Fig. 1:4. De fyndplatser av individer med filade tänder i Skåne som nämns i texten. Strandlinjen för år 900 e. Kr. 

markerad och det forntida sjösystemet rekonstruerat. e Fjälkinge, f Nosaby Hammar, n Vitaby Hjälmared,   

g Trelleborg kv. Verkstaden. Karta: författaren. Underlagskarta SGU samt terrängkartan raster, Lantmäteriet. 

 

Uppland 

Adelsö Björkö (Birka) 

Hemlanden RAÄ 118: Hemlanden är med sina drygt 20 hektar Sveriges största vikingatida 
gravfält. Ca 1600 gravar är synliga ovan jord, och sannolikt är många gravar bortodlade av 
senare tiders åkerbruk (Gräslund 1980, s. 5 med anf. litt.). När Anne-Sofie Gräslund skrev sin 
avhandling om gravarna på Birka uppskattades antalet gravar till ungefär 3000 (eadem), men 
senare tids undersökningar med georadar har visat att antalet gravar uppskattningsvis ligger 
mellan 4500–5000 (Price et al. 2017, s. 22). Gravarna i Hemlanden har grävts i omgångar, 
främst i slutet av 1800-talet av framförallt Hjalmar Stolpe. Det är till största delen ett 
höggravfält som sträcker sig över en stor del av den nordvästra delen av ön Björkö i Mälaren, 
öster och lite norr om den s.k. stadsvallen. Förutom högar förekommer även tresidiga, 
fyrsidiga och skeppsformade stensättningar (Gräslund, 1980, s. 5). Gravarna är vikingatida 
och består av både brandgravar och skelettgravar, och både högstatusgravar och mer 
fyndtomma gravar har konstaterats. Vissa av gravarna har antagits vara kristna. En del av 
gravarna nådde under vikingatiden ända fram till vattnet och gravfältet ligger delvis än idag 
vattennära. Grav Bj138C, som grävdes av Hjalmar Stolpe 1875, har visat sig innehålla en 
individ med filade tänder (Fig. 1:5). 

Stadsvallen: Birkas stadsvall har flera faser. I sitt slutskede sträckte den sig i en halvmånform, 
runt den vikingatida bebyggelsen och upp mot Borg. I vissa delar överlagrar den senare delen 
av stadsvallen några gravar, och ett mynt i en kammargrav (Bj834) som låg under stadsvallen, 
visar att stadsvallen på just denna plats inte tillkommit före år 92510 (Gräslund 1980, s. 5). 

                                                           
10 Jfr dock Holmquist Olausson 1988, s. 59. Där anges att ett mynt hittat under stadsvallen ger en Tpq. datering 

till 917 e. Kr.  
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Utgrävningar utförda av Lena Holmquist har visat att det låg bebyggelse intill stadsvallen som 
är äldre än vikingatid (Holmquist Olausson 1988, s. 62). Hennes undersökningar i stadsvallen 
har också bekräftat Holger Arbmans tidigare undersökningar av densamma, där det har kunnat 
konstateras att stadsvallen är uppbyggd i omgångar, med en äldsta fas under 800-talets senare 
hälft (eadem).  

I anslutning till stadsvallen har två gravar befunnits innehålla individer med filade tänder, 
kammargrav Bj886 och den så kallade ”Älgmannens” grav: grav A129. 

 

Fig. 1:5. Bilden visar gravarnas läge på Birka (Björkö) i Uppland. De två 

gravarna i väster vid stadsvallen är grav Bj886 (norr) och A129 (söder). 

Graven i öster är grav Bj138. Karta författaren.  

 

Bromma Linnéa Kolonistugeområde RAÄ 12 

1931 utfördes en inventering av J-E Anderbjörk av ett område invid Bromma Linnéa 
koloniområde11 (även kallat Nora gravfält) som skulle komma att beröras av den planerade 
breddningen och utbyggnaden av Brommavägen (nuvarande Drottningholmsvägen). Han 
undersökte då två gravar som låg i vägen för bygget. En av gravarna var en stensättning där 

                                                           
11 Linnéa koloniområde flyttades på 1930-talet en kilometer NNV, p.g.a. ovan nämnda utbyggnad av 

Brommavägen (nuvarande Drottningholmsvägen). 
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det framkom två mindre, relativt fyndtomma brandlager invid en sten. I kanten av ena 
brandlagret framkom obrända skelettdelar av en människa. Dessa skelettdelar visade sig 
härröra från en individ begravd i en träkista (Anderbjörk, rapport ATA dnr: 4758/31). Året 
efter, 1932, undersöktes ytterligare tre gravar inom samma gravfält som kom att beröras av 
samma vägbygge (Hellman, Rapport ATA dnr: 0051/33. Gravarna låg ca 20 m från en runhäll 
med två runristningar (den s.k. Noraristningen), på en höjd av idag 6,5 m.ö.h (förf. anm.) och 
de blev av undersökarna daterade till övergången mellan förkristen och kristen tid (se även 
Gustawsson 1933). Individen i kistan, som utgrävdes 1931, har visat sig ha filade tänder 

 

Danmark Gnista RAÄ 62:1, 127:1 och 227. 

Området med de undersökta gravfälten i Gnista ligger idag ca 10 m.ö.h. Under förhistorisk tid 
låg gravfälten invid en havsfjärd ibland kallad ”Kungsängssjön” eller ”Föret”, som hade 
förbindelse med Fyrisån och därigenom Mälaren söderut; Gamla Uppsala, Vendel och 
Valsgärde norrut, och Östersjön via Långhundraleden österut (Hennius et al. 2016, s. 15).  

År 2013 undersöktes ett gravfält som innefattade den så kallade ”Gnistahögen”, en vendeltida 
hög som med sina 18,5 m i diameter, var en av de största i Uppland. Gnistahögen 
dokumenterades redan på 1700-talet av Johan Peringskiöld, och han kunde då skönja ca 160 
högar i närheten av den. Peringskiöld dokumenterade även en numera förkommen runsten i 
samma område (Hennius et al. 2016, s. 5, s. 18). Gravfälten RAÄ 62:1 och RAÄ 127:1 kom 
under utgrävningen att ses som samma, då det gick att följa gravarna in under Almungevägen. 
Förutom den dominerande högen, som visade sig innehålla en rik, vendeltida gravläggning, 
framkom gravar från 700-talet fram till och med 1200-talet12. Fyra av gravarna var 
brandgravar och 28 st. skelettgravar, varav de flesta av dem tolkades som kristna (Hennius et 
al. 2016, s. 5). En av individerna på RAÄ 127:1 hade filade tänder (grav 3).  

RAÄ 227 låg ca 300 m söder om Danmark 62:1 och 127:1, och anses utgöra en rest av ett 
gårdsgravfält, tillhörande gården Säby. Här framkom sju, relativt fyndtomma skelettgravar 
(Hennius et al., 2016, s. 5). En av dessa individer hade filade tänder (grav 31). 

 

Fresta Grimsta (Bollstanäs) RAÄ 34:1 

Gravfältet nära Bollstanäs låg vid sjön Norrviken i Uppland, på en höjd av idag ca 23 m.ö.h. 
Vid undersökningstillfället var det delvis förstört av en väg och av tidigare bebyggelse på 
platsen. Gravfältet totalundersöktes av Ove Hemmendorff på 1970-talet. Ett 20-tal gravar 
framkom, varav tre högar och resten stensättningar. Gravfältet bestod av både brandgravar 
och skelettgravar, och några av dessa tolkades som kristna (Hemmendorff 1979, s. 9). Rent 
stratigrafiskt så fanns det gravar som låg anlagda uppepå varandra. Den mest spektakulära av 
dessa var en hög (A2) med ett brandlager som dolde en stensättning med en skelettgrav 
innehållande två halshuggna män. Männen, en äldre i 20–40-årsåldern (F59) och en yngre i 
17–22-årsåldern (F58) låg skavfötters och på mage, tätt intill varandra. Dessa båda män låg 
inbäddade i ett brandlager som visade sig innehålla ben från en yngre man, samt häst, hund, 
får och en lofalang (se bl.a. Hemmendorff, 1979:35, s. 9 ff., s. 64–74). Det är den äldre av de 
båda halshuggna männen (A29F59) som har filade tänder. Gravfältet daterades av utgrävaren 
Ove Hemmendorff att ha varit i bruk från 600-tal–tidigt 1000-tal. Han uppskattar även 
gravfältet till att ha varit ungefär dubbelt så stort innan det blev förstört (Hemmendorff 1979, 
s. 8). Se vidare om denna grav under kapitel 6.1. 

                                                           
12 Dateringen av den grav som eventuellt skulle kunna vara 1200-tal är osäker. Graven är en av de mest 

spektakulära av de som undersöktes p.g.a. att skelettet i graven var delvis ”efterbränt”, så att halva kroppen var 

mindre bränd och andra halvan hårt bränd. Förklaringar och tydliga paralleller saknas fortfarande. 14C analyser 

togs från både den mer och den mindre brända delen av skelettet, och även från det brända träet som förekom i 

graven. Alla dessa prover gav olika resultat (Hennius et al. 2016, se bl.a. s. 5) 
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Sigtuna RAÄ 195 

I Sigtuna har individer med filade tänder hittats på två olika gravgårdar: kvarteret Nunnan 
som grävdes i olika omgångar under 1980-talet och Götes Mack som grävdes 2008 och 2014. 
Dessa gravgårdar dateras till Sigtunas äldsta bebyggelsefas: sent 900-tal till tidigt 1000-tal 
(Wikström & Kjellström 2008, s. 5). Alla individerna gravlagda på gravgårdarna har tolkats 
som kristna. 

Götes mack var en Statoilmack som låg belägen nära busstationen i Sigtuna. 2008 påbörjade 
Statoil ett saneringsarbete på platsen. Vid detta påträffades ett skelett vilket ledde till att ytan 
undersöktes arkeologiskt. Det visade sig vara en tidigare okänd gravgård. 21 individer 
påträffades, väl avgränsade från varandra. 19 skelett kom att undersökas arkeologiskt. 12 av 
individerna var vuxna varav 10 st. blev osteologiskt bestämda till kvinnor, två till män, två till 
tonåringar och fyra var barn i åldern 1–6,5 år (Wikström & Kjellström 2008, s. 4). De flesta, 
16 st., var begravda i kistor, varav en låg i ett trågliknande föremål (idem s. 11). Några av 
individerna var gravlagda på kol, något som förekommer på gravgårdarna medan inga säkra 
fynd finns från kyrkogårdarna i Sigtuna (Wikström & Kjellström 2008, s. 5, s.11 ff.). 
Gravgåvor saknades helt. Vid tidpunkten för brukandet av gravgården vid Götes Mack, så 
gick vattenlinjen nära och gravarna verkar delvis rikta sig längs en dåtida väg (Wikström & 
Kjellström 2008, s. 10). Individerna var nedlagda i sand, morän och lera. Vid grävningen 
2008 framkom inga kulturlager, men i några av provschakten söder om gravgården 
påträffades fler individer och även kulturlager (Wikström & Kjellström 2008, s. 6). Denna del 
av den s.k. Bensinstationstomten grävdes ut 2014. 

Vid 2014 års utgrävning framkom ytterligare 33 individer som anses tillhöra samma gravgård 
som de som framkom 2008. Det totala antalet undersökta skelett på Götes mack blev 52, och 
då gravgården sannolikt fortsätter in under gatorna och parkeringen i söder och väster, så kan 
antalet gravlagda individer vara fler (Hed Jakobsson et al. 2017, s. 98). Ett antal gravar har 
även förstörts av bensinstationens verksamhet. Den stora skillnaden mot delen av gravgården 
som grävdes 2008 är att flera av individerna var män och barn, vilket gör könsfördelningen 
jämn över gravgården, medan den dock inom gravgården förblir ojämnt fördelad. Vid den 
norra delen av gravgården, som grävdes 2008 var, som nämnts ovan, 10 av 12 vuxna kvinnor. 
Förhållandet på den södra delen av gravgården var det omvända. Där var (av de 26 som kunde 
könsbestämmas) nio kvinnor och 17 män (Hed Jakobsson et al., s. 102). Förutom mynt i två 
av gravarna, som skulle kunna vara s.k. Charonsmynt, så förekom inga personliga föremål 
eller gravgåvor (eadem s. 110).  

En av individerna från grävningen 2008 visade sig ha modifierade tänder (grav19) och fem av 
individerna från undersökningen 2014 hade det också (grav 4, 6, (16), 19 och 29). Totalt på 
gravgården så har 613 individer med filade tänder hittats. 

Kvarteret Nunnan i Sigtuna ligger i den nutida stadens nordvästra del, strax sydost om St. Pers 
kyrkoruin, och undersöktes åren 1982–1987. Sammanlagt undersöktes 113 skelett, grupperade 
i tre grupper. Det är utifrån dessa grävningar begreppet gravgårdar myntats, eftersom det var 
här fenomenet för första gången påträffades i Sigtuna (Wikström & Kjellström 2008, s. 19 
med anf. litt.). Drygt 20% av de gravlagda i kvarteret Nunnan hade personliga föremål eller 
gravgåvor med sig i gravarna (Wikström & Kjellström 2008, s. 20), något som (förutom de 
två ovan nämnda mynten) inte alls förekom i gravarna som undersöktes vid Götes mack. 
Dateringen ligger utifrån fynden i Sigtunas äldsta bebyggelsefas, slutet av 900-talet och 
början av1000-talet (SMUV rapportsammanställning 2009). Invid gravgården framkom 
bebyggelselämningar som i sitt äldsta skede anses vara samtida med denna, bland annat 
hittades lämningar efter hus och tomtgränser (Hillbom & Deutgen 1996, s. 8 ff.). 

                                                           
13 I rapporten bedöms individen i grav 16 som att den troligen har modifierade tänder. Svaga spår av en 

slitagefacett syntes vid analysen (Hed Jakobsson et al. 2017, s. 126). Jag har trots osäkerheten gällande denna 

individ valt att inkludera den i min databas. 
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Undersökningsområde A innehöll 42 individer varav 25 kunde könsbestämmas till män och 
sju till kvinnor. Tre av gravarna innehöll barn. Resten kunde inte könsbestämmas. Av de 42 
gravarna låg alla utom en i väst-östlig riktning. Drygt hälften av individerna var nedlagda i 
kistor (Hillbom & Deutgen 1996, s. 7). Tre individer med filade tänder har framkommit i den 
osteologiska undersökningen av kvarteret Nunnan. Samtliga individer kom från 
undersökningsområde A, undersökt år 1984 (grav 1, 5 och 12). 

 

Fig. 1:6. Samtliga fyndplatser för individer med filade tänder i Mälardalen, som nämns i texten, med 

strandlinjen för år 900 e. Kr markerad. e Gnista, g Sigtuna, V Grimsta (Bollstanäs), ◊ Bromma, f Björkö. 

Karta: författaren. Underlagskarta SGU och terrängkartan raster, Lantmäteriet. 

 

Västergötland 

Varnhem 

Under åren 2005–2008 pågick utgrävningar i och utanför den tidigkristna kyrka som ligger 
intill Varnhems klosterkyrka. Minst 2000 gravar uppskattas ligga runt den tidigkristna kyrkan, 
varav 200 av dem undersökts arkeologiskt. Brukningsfasen av gravplatsen har visat sig vara 
från sent 800-tal till sent 1100-tal (Vretemark & Axelsson 2008, s. 216). De kvinnor som 
framkom låg norr om kyrkan, och männen söder om, en uppdelning som är vanlig på 
tidigmedeltida kyrkogårdar (eadem s. 215 med anf. litt.). Flera av de tidiga begravningarna 
innehöll gravfynd, såsom pärlor, knivar, mynt och brynen (eadem s. 217). Vid utgrävningarna 
påträffades en individ med modifierade tänder14 (Kjellström 2014, s. 50f.; Vretemark 
personligt mail 180111). 

                                                           
14 Vretemark bedömer det som att individen har ”möjliga filade framtänder” (personligt mail 180111). Jag har 

trots osäkerheten kring denna individ inkluderat den i min databas. 
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Öland 

Gärdslösa Sörby-Störlinge RAÄ 74:1 

Gravfältet låg beläget på en ås, ca 25 m över nuvarande havsnivå, nordväst om Gärdslösa 
kyrka. Redan i slutet på 1800-talet hittades en brandgrav på platsen, då bonden som ägde 
marken skulle ta bort vad han trodde var ett odlingsröse. 1893 hittades det så kallade 
Störlingefyndet, fynd som sannolikt tillhört en brandgrav och som bestod av bland annat 
fragment av en vinskopa och ett Hemmoorkärl (Hagberg 1965, s. 46). Åren 1964–1966 
räddningsgrävdes resterna av det en gång mycket stora gravfältet, ursprungligen förmodligen 
500 meter långt och flera hundra meter brett, som då var delvis förstört av överplöjning. 
Utgrävningarna visade att platsen varit ett gravfält och boplatsområde som varit i bruk från 
förromersk järnålder till 900-tal e. Kr. (Hagberg 1965, s. 42–49). Totalt undersöktes 64 
brandgravar och 25 skelettgravar, där flera innehöll ben från mer än en individ (ÖJG Vol. I, s. 
304). Gravfältet bestod av hällkistor med eller utan stensättning, brandgravar i stensättningar, 
brandgropar och enstaka bengömmor (Hagberg rapporter i ATA 550/67, 7652/6815, SHM 
huvudkatalog inv:nr 27702 och 28364). De flesta gravarna daterades till romersk järnålder16, 
men vissa verkar (sett till fyndmaterialet) varit från vikingatiden. I övrigt verkar de 
vikingatida fynden främst härröra från boplatslagren. Flera av de undersökta hällkistorna 
innehöll skelett från mer än en individ, och över hälften av de undersökta hällkistorna hade 
även blivit utsatta för plundring (ÖJG Vol. I, s. 304). En av de undersökta hällkistorna från år 
1965 innehöll skelettdelar från fem individer, varav en hade filade tänder (grav 164). Se 
vidare om denna grav under kapitel 6.4.3. 

 

Hulterstad Alby RAÄ 64:1 

1939 undersöktes en hällkista som blivit berörd av ett grustag (sedermera kallad 
”Tribergatäkten”). Den låg på landborgen på Ölands östra sida, 1600 m norr om Hulterstad 
kyrka och strax söder om Alby by. Trots avsaknaden av fynd daterades kistan av 
undersökaren till romersk järnålder17 (Anderbjörk, rapport ATA dnr: 3444/39). Andra 
undersökningar har senare gjorts på platsen där både fler skelettgravar, bland annat en 
dubbelgrav, och brandgravar framkommit. En bronsspiral18 och en bronsnål med platt huvud 
som eventuellt kan hänföras till äldre järnålder hittades, men även spännbucklor med 
tillhörande kedja från vikingatid (se bl.a. Schotte-Lindsten, rapport i ATA dnr: 4748/48; 
Hofrén, rapport i ATA dnr: 4973/55; ÖJG Vol. III, s. 295f). Individen från hällkistan visade 
sig ha filade tänder (grav A 57?)19.  

 

Långlöt Folkeslunda RAÄ 51:1 (ingår i Långlöt RAÄ 210) 

RAÄ 51 ingår i ett större gravfält som är det enda på Ölands landborg som räknas som 
totalundersökt (ÖJG Vol. II, s. 263). Platsen är ett landmärke på Öland p.g.a. den s.k. 
”Wälters sten” eller ”Kroppkakan”. Detta är ett markant, runt stenblock som enligt legenden 
utgör Ölands mittpunkt (se bl.a. Hagberg & Johansson 1970b, s. 34f.). Gravfältet har grävts ut 
i omgångar men de största utgrävningarna skedde åren 1968–1973 då väg 925 skulle dras om. 
Folkeslunda gravfält var anlagt på den flata toppen av Ancylusvallen, ca 17 m.ö.h., mellan 
                                                           
15 I ATA:s arkiv kunde endast rapporten från det sista årets grävning på platsen, 1966, återfinnas. I den finns inte 

den aktuella graven (grav 164) beskriven. 
16 Se vidare under kapitel 6.4.3, ”Osäkra dateringar”. 
17 Se vidare under kapitel 6.4.3, ”Osäkra dateringar”. 
18 Jag kommer konsekvent, då det talas om föremål av kopparlegering skriva ”brons” och inte cu- eller 

kopparlegering. 
19 Den enda information som finns om vilket grav/fyndnumret skulle kunna vara finns på fotografierna av 

hällkistan i ATA:s fotoarkiv, dnr: 3444/39.  
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byarna Lerkaka och Långlöt, nära Folkeslunda radby. Gravfältet kom att omfatta ca 160 
gravar från sen bronsålder till sen vikingatid. Tyngdpunkten låg dock i två perioder: romersk 
järnålder och vikingatid. Över hälften av gravarna kunde dateras till vikingatid, och man 
kunde se en tendens till att de äldre gravarna låg närmare byn, och de yngre mer mot norr 
(Johansson-Gjerss 1978, s. 92f.). Gravarna bestod av både skelettgravar och brandgravar. Det 
fanns hällkistor, urnegropar, stenfyllda stensättningar och stensättningar med träkistor, varav 
några på grund av sin fyndfattighet och öst-västliga orientering skulle kunna tolkas som 
kristna (eadem s. 94). De vikingatida skelettgravarna var djupt nedgrävda i den sand-grusiga 
vallen, ibland ända ner till sjöbotten, medan de äldre gravarna kunde ligga mer ytligt. De 
yngre gravarna genomskar ibland de äldre, men aldrig de som var samtida, något som tyder på 
att de antingen kan ha haft en markering ovan mark (eadem, s. 93). Bland de vikingatida 
gravarna kunde man se en tendens till att de ibland låg samlade i små grupper (ÖJG, Vol. II, s. 
263, s. 277–289)20. I en grav som ingick i en sådan ”grupp” hittades en individ med filade 
tänder (grav 4). 

Som en kuriositet kan nämnas att när den osteologiska undersökningen genomfördes (delvis 
redan i fält) så upptäcktes det att flera av de gravlagda individerna hade ett genetiskt särdrag 
som bestod i att tänderna stod på ett särskilt sätt i munnen. Denna speciella tandställning finns 
än idag bland vissa av Folkeslunda bys invånare (Schulze, 2007 Rapportsammanställning). 

 

Resmo Skolgården RAÄ 95:1 

Skolgården i Resmo, som tillhört den gamla småskolan på platsen, ligger nära Resmo kyrka, 
på en höjd av idag 48 m.ö.h. 1920 påträffades sju dåligt bevarade skelett när grunden för 
småskolan skulle byggas (ÖJG Vol. III, s. 53). 1948 framkom ytterligare en grav inom samma 
område, då en vattenledning skulle dras vid vägen utanför skolan. Graven skadades av bygget 
och efterundersöktes av Ann-Sofi Schotte- Lindsten. Fynden hade arbetarna tagit upp. Graven 
daterades till vikingatidens senare del utifrån fynden, en ringnål och delar av en vågsats 
(rapport ATA 47474/48). 1994 hittades fler gravar under skolans källare när denna skulle 
byggas om. Även dessa gravar bedömdes vara från vikingatiden. Det är troligt att alla de 
påträffade skeletten varit del av ett sammanhängande gravfält som låg alldeles intill den 
nutida kyrkogården (ÖJG Vol. III, s. 53). Individen i graven som hittades 1948 har nyligen 
befunnits ha filade tänder.  

 

 

 

 

                                                           
20 Enligt en artikel i Ale (2008, s. 12) av Arcini & Jacobsson, ska det finnas två individer på 

Folkeslundagravfältet med filade tänder. I Sjøvolds artikel (1994) finns dock endast en individ omnämnd.  
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Fig. 1:7. Samtliga fyndplatser av individer med filade tänder på Öland, som nämns i 

texten, med strandlinjen för år 900 e. Kr och en schablon över det forntida sjösystemet 

markerat. e Gärdslösa Sörby-Störlinge, f Långlöt Folkeslunda, V Resmo Skolgården, 

g Hulterstad Alby. Karta: författaren. Underlagskarta SGU och terrängkartan raster, 
Lantmäteriet. 
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Utanför Sverige  

Danmark Fyn 

Nära byn Otterup, på den nordligaste delen av Fyn, totalundersöktes åren 1999–2002 och 
2004–2005 ett vikingatida gravfält, kallat Galgedil (Galgbacken). Gravfältet låg beläget på 
den sydliga och västliga sluttningen av en liten moränkulle, idag ca fem kilometer från havet 
(Price et al 2015, s. 2). Galgedil är det största vikingatida gravfält som hittills undersökts på 
Fyn. En del av gravfältet har sannolikt förstörts i samband med sand- och grushämtning på 
platsen på 1800-talet, och gravfältets ursprungliga utbredning är därför okänd (rapport OBM 
2005, s. 8). På platsen har det förekommit bebyggelse från stenålder till äldre järnålder, och 
detta märktes i fyllningen i gravarna. Gravfältet har haft en brukningsfas på ungefär 250 år, 
från ca 800–1050 e. Kr. Genom 14C-dateringar och utifrån gravfynden har det gått att urskilja 
en äldre och en yngre anläggningsfas på gravfältet, där de äldsta gravarna ligger på toppen av 
kullen och ner längs den södra sluttningen. Denna anläggningsfas har daterats till 800–900-
tal. Under 900-talets andra hälft och in på 1000-talet begravdes de döda söder om de äldsta 
gravarna (Price et al. 2015, s. 5). Allt som allt undersöktes 54 gravar, varav två brandgravar 
och 59 skelett framkom (Price et al. 2015, s. 1; rapport OBM 2005, s. 8). Könsfördelningen 
var någorlunda jämnt fördelad mellan kvinnor (19 st.) och män (24 st.). Sex individer kunde 
inte könsbestämmas och åtta var barn och tonåringar (Prangsgaard & Bennike 2010, s. 3). 
Dubbelgravar förekom. I en av artiklarna som skrivits om platsen spekuleras det i om 
Galgedil är ett by- eller gårdsgravfält för flera gårdar. Ingen känd vikingatida bebyggelse 
finns dock i närheten (Christensen 2005, s. 52). Galgedil anses ha varit ett hedniskt gravfält 
utifrån föremålen i gravarna och då orienteringen av gravarna inte följer något särskilt 
mönster (Christensen 2005, s. 46). Tre21 av individerna på gravfältet hade filade tänder 
(Prangsgaard & Bennike 2010). Två låg i den äldre fasen (grav AA och PF) och en låg i den 
yngre fasen (grav ALX). Dessa tre gravar låg väl integrerade i gravfältet och med jämna 
mellanrum mellan sig, både anläggningsmässigt och tidsmässigt (Prangsgaard & Bennike 
2010, s. 5f.). 

 

England Dorset  

Nära Weymouth, i Dorset i södra England påträffades år 2009 en massgrav vid en 
schaktövervakning av ett vägbygge. Den visade sig innehålla skelett av ett 50-tal män som 
alla blivit halshuggna vid ett och samma tillfälle. Huvudena låg separerade i en hög och 
kropparna i en annan (Loe et al. 2014, s. xx). Vid den osteologiska genomgången visade det 
sig att samtliga avrättade var män med en tyngdpunkt på 18–25-årsåldern, men med ett spann 
från mellan tonår till 50-årsåldern. Några fall av tandmodifiering hittades bland männen, 
varav en individ hade särskilt tydliga ”filmärken”. Denna modifiering liknar till sitt utförande 
de fynd som hittats i Sverige och Danmark (se Loe et al. 2014, t ex, s. 63f). Skeletten (52 st.) 
och skallarna (47 st.) hade blivit placerade i två separata högar i ett kalkbrott från romersk 
järnålder (Loe et al. 2014, s. 231f). Författarna till rapporten föreslår att avrättningen av dessa 
män sannolikt varit en publik förrättning, med tanke på massgravens läge. Den låg både nära 
en större väg och ett förhistoriskt monument (Maiden Castle). Denna placering följer mönstret 
för andra platser som identifierats som avrättningsplatser från den Anglo-Saxiska eran (se 
exempelvis Loe et al. 2014, s. 8 med anf. litt., och s. 233). Anledningen till att det hittades 
färre skallar än skelett föreslår författarna skulle kunna vara att vissa av skallarna tagits som 
troféer, något som även det förekom under den Anglo-Saxiska tiden (Loe et al. 2014, s. 233). 
Individen med tandmodifieringarna som liknar de som finns i Sverige är med i min databas 
(skalle 3736). Det finns starka indicier för att ett av skeletten (skelett 3806) har passning med 
förevarande skalle (se kap 6.3.3). I min databas har jag utgått från detta.  

                                                           
21 Se not 13 under kapitel 5.2. 
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Instruktioner för Katalogen 

Varje individ är registrerad i kolumner från vänster till höger (kolumn A-AW). I de fall det 
finns flera fynd tillhörande individen/graven är den registrerad i flera rader. De åtta första 
mörkfärgade kolumnerna (kolumn A-H) kommer igen på varje sida, så att läsaren kan 
orientera vilken grav/individ informationen hör till. Varje grav kommer igen på fem löpande 
sidor. 

På var sjätte sida följer således nya gravnummer.  

 

Förkortningarna i kolumnen AO (”Inga fynd”) är X, X?, (X) och (X)? 

X=inga fynd 

X?= individen är registrerad utan tillhörande fynd men detta kan vara tveksamt (se kap. 6.1) 

(X)= inga fynd förutom kistspik (i ett fall nitar) 

(X)?= registrerad utan tillhörande fynd, förutom kistspik, men detta kan ifrågasättas, se ovan. 

 

I kolumn AS anges typbestämningar på föremålen och i kolumn AT vilkas bedömningar 
typbestämningarna utgår ifrån:  

Carlsson= Anders Carlsson (1988) 

LTN= Lena Thunmark-Nylén (DWG 1995–2006)) 

Toplak= Matthias Toplak (2016) 

 

För referenser till all information i katalogen, se hänvisningarna längst bak i denna bilaga. 
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28

A B C D E F G H I J K L M N O

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Osäkert grav-
nummer

Anläggnings-typ Yttre form Inre konstr.
Form inre 

konstr.
Anläggningsbeskrivning

Gravens belägenhet på 
Gravplatsen

Sv/Go
När Kullar 

1:12
52:1 SHM 28469 Havsstrand

I strandvallarna på en höjd 
av idag 5 m ö h, 50 - 100 

m från den nutida 
strandlinjen. När de 

anlades låg de direkt på 
den forntida stranden

11/59 Flatmarksgrav Benkoncentration ca 0,4- 0,5 m under markytan. S delen

4 Flatmarksgrav Stenpackning /Kista Långsträckt
Under gruslager en stenpackning, ca 2 m x 0,8 m stor, täckande ett skelett. I södra änden ett 

lager kalk- och gråsten, i norra 2-3 lager sten. Rester av trä på skelettet. Nedgrävningsdjup ca 
0,65 m.

SV delen

?2 (SE II?) Ja, se kap 5.2 Flatmarksgrav Stenpackning
Stenpackning ca 1,5 x 0,75 m stor. Nedgrävningsdjup ca 0,4 m. en 10-tal stenar hade 

bortschaktats i S och SÖ delen innan undersökningen tog vid. 
SV delen

3A(B?)/47 
Se kap 5.2 och 

kap 6.3.2
Flatmarksgrav Skelett vilande på rektangulär stenpackning, täckande kvinnograv, se kap 5.2 och kap 6.3.2 SÖ delen av torget

1/47 Flatmarksgrav Stenpackning /Kista Oregelbunden
Oregelbunden stenpackning av gråsten i två lager, täckande skelettet. Skelettets kranium 

framkom vid schaktning intill en större sten, som kan ha synts i markytan. Vid sidan av och 
ovanpå skelettet httades resterna av åtminstone 4 grova plankor eller stockar.

SÖ delen av torget

Sv/Go Othem Slite 93:1 SHM 23139 Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

b (SE I?) Ja, se kap 5.2 Flatmarksgrav Skelett ca 0,5 m under markytan. SV delen

Sv/Go

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Havsnära23896SHM
Othem Slite, 
Stora Torget

93:1

Inland

25 Stensättning Långsträckt Enstaka blockSv/Go
Hablingbo 

Havor
50:1

Mitt på Gotland nära 
Roma, ca 16 km från 

havet, invid ett grustag.
VI Hög Rund Röse

Oval
Ca 0,05 m under gamla vägbanan. "Spetsoval" stenpackning. Längdriktning NNV-SSÖ. Ca 0,25-

0,30 m tjock. Under st. packningen ett 0,25 m tjockt lager grusblandad jord. Under detta ett 
skelett.

Mellersta, västra delen 
av gravfältet

351 Flatmarksgrav StensättningSv/Go
Hellvi Stora 

och Lilla Ihre
4:1 SHM 20826

Oregelbundet stensatt i ytan , 0,5-0,6 m djup nedgrävning, under grus enstaka block som täckte 
skelettet.

Jordhög med röse av kalk- och gråsten, 4,75 m i diam. I rösets övre lager 4 bildstenar. En av 
dessa var hel och upprättstående. De andra sönderslagna. Under detta en krets av liggande 

kalkstenshällar, 3,5 m i diam. Mitt i en stor gråsten och under detta ännu ett gråstenslager som 
täckte skelettet.

SV delen?Rund
Halla 

Broe/Högbro
Sv/Go 48;1 SHM 15601

Sjönära/ 
Inland

Mitt på gravfältet

Gravfältet är beläget mitt 
på södra delen av ön, nära 

Hemse. Ca 8 km från 
havet.

SHM 7582
Sjönära/ 
Inland

1
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A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Sv/Go
När Kullar 

1:12
52:1 SHM 28469 Havsstrand

I strandvallarna på en höjd 
av idag 5 m ö h, 50 - 100 

m från den nutida 
strandlinjen. När de 

anlades låg de direkt på 
den forntida stranden

11/59

4

?2 (SE II?)

3A(B?)/47 

1/47

Sv/Go Othem Slite 93:1 SHM 23139 Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

b (SE I?)

Sv/Go

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Havsnära23896SHM
Othem Slite, 
Stora Torget

93:1

Inland

25Sv/Go
Hablingbo 

Havor
50:1

Mitt på Gotland nära 
Roma, ca 16 km från 

havet, invid ett grustag.
VI

351Sv/Go
Hellvi Stora 

och Lilla Ihre
4:1 SHM 20826

Halla 
Broe/Högbro

Sv/Go 48;1 SHM 15601
Sjönära/ 
Inland

Gravfältet är beläget mitt 
på södra delen av ön, nära 

Hemse. Ca 8 km från 
havet.

SHM 7582
Sjönära/ 
Inland

P Q R S T U V W X Y Z

Kommentar till bel. på gravplatsen
Skelettets 

orientering
Kommentar till skl-

orientering
Huvud i

Kropps-
ställnig

Kommentar till kroppsställnig
Skador 
på skl

Kommentar till  skelettet Ålder
Ålder bestämd 

av
Längd cm

En av gravarna närmast havet NO-SV NO Rygg? Kanske något uppdragna knän Skelettet ej intakt

N-S N Rygg korslagda ben

NO-SV NO Rygg
Höger arm över magen. Vänster arm 

utmed sidan.

Fötterna och vänster hand saknades. Dock 
framkom några fingerleder vid högra överarmen. 

Det går att fråga sig ifall den ursprungliga 
kroppsställningen varit samma som vid 

utgrävandet.

SV-NO S Rygg
Vänster arm upp mot samma axel, höger 

arm okänt
Endast ett fåtal skelettdelar framkom

SV-NO SV Rygg Armarna längs med sidorna Ja

Artros i händer och fötter. Lipping och Schmorls 
noder på ryggraden. Läkta frakturer på revben och 

höger underarm. Sjukliga förändringar i höger 
skenben och lårben vid höften

45+ Mortágua 181,19

SV Rygg
Vänster arm över bröstet, höger arm 

längsmed sidan
I belägenheten har jag utgått från alla 

undersökningar på platsen. Det är 
dock troligt att gravfältets 

ursprungliga utbredning varit större.

SV-NO

I belägenheten har jag utgått från alla 
undersökningar på platsen. Det är 

dock troligt att gravfältets 
ursprungliga utbredning varit större.

NNV Rygg
Vänster arm längs sidan, höger hand på 

höften
NNV-SSO Enligt foto och rapport

Rygg
Händerna över bålen, uppepå varandra. 

Den högra handen underst.
Ja Trepanerat kranium, läkta kanter 40-50 SHM

Gravfältets ursprungliga utbredning 
okänd

S-N S

Vänster hand på vänster axel, höger 
hand på magen.

S-N S Rygg

2



1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Sv/Go
När Kullar 

1:12
52:1 SHM 28469 Havsstrand

I strandvallarna på en höjd 
av idag 5 m ö h, 50 - 100 

m från den nutida 
strandlinjen. När de 

anlades låg de direkt på 
den forntida stranden

11/59

4

?2 (SE II?)

3A(B?)/47 

1/47

Sv/Go Othem Slite 93:1 SHM 23139 Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

b (SE I?)

Sv/Go

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Havsnära23896SHM
Othem Slite, 
Stora Torget

93:1

Inland

25Sv/Go
Hablingbo 

Havor
50:1

Mitt på Gotland nära 
Roma, ca 16 km från 

havet, invid ett grustag.
VI

351Sv/Go
Hellvi Stora 

och Lilla Ihre
4:1 SHM 20826

Halla 
Broe/Högbro

Sv/Go 48;1 SHM 15601
Sjönära/ 
Inland

Gravfältet är beläget mitt 
på södra delen av ön, nära 

Hemse. Ca 8 km från 
havet.

SHM 7582
Sjönära/ 
Inland

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

Kommentar till längd
Tandmodi-

fiering
Dubbelgrav

Rester/ 
spår av 

Trä
Kommentar till rester av trä Djur i grav Typ av djur Störning Kommentar till störning Datering Kommentar dat

Osäk. 
dat.

acdei Ja Förstörd av grustäkt? (Fvt) Se uppsatsen kap 6.4.3.

adeij Ja
Fragment av kista omkring och 

mellan skelettdelarna.
Ja

Störd och troligtvis plundrad. 
Överdelen av kroppen störd.

900-1000 Enl Einerstam och Thålin

bdeh Ja
Delvis störd av grustäktsarbetena. 

Kanske plundrad med tanke på 
fingerbenen vid överarmen.

900-1000 Enl Einerstam och Thålin

adeh
Ja, kanske? Se 

kap 6.2.4
900-1000 Enl Einerstam och Thålin

Beräknad av Mortágua bdei Ja
Ovanför och längs med sidorna 

på skelettet
Ja

Huvudänden och fotänden störda av 
schaktning och kabelnedläggning

900-1000 Enl Einerstam och Thålin

900-1000 Enl Einerstam och Thålinbdegh

Enligt fynden och placeringen 
på gravfältet.

Ja

Hund, 
svinbete, 

hästtänder, 
fågel?

Ja
Stenpackningen störd i Ö av 

dikesgrävning.
800-tal

900-1000
Enl Carlsson och Hans 

Hansson
bdehj

adei 900-1100
Enl Carlsson 1988, se s. 66 

och 73

3



1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Sv/Go
När Kullar 

1:12
52:1 SHM 28469 Havsstrand

I strandvallarna på en höjd 
av idag 5 m ö h, 50 - 100 

m från den nutida 
strandlinjen. När de 

anlades låg de direkt på 
den forntida stranden

11/59

4

?2 (SE II?)

3A(B?)/47 

1/47

Sv/Go Othem Slite 93:1 SHM 23139 Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

b (SE I?)

Sv/Go

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Havsnära23896SHM
Othem Slite, 
Stora Torget

93:1

Inland

25Sv/Go
Hablingbo 

Havor
50:1

Mitt på Gotland nära 
Roma, ca 16 km från 

havet, invid ett grustag.
VI

351Sv/Go
Hellvi Stora 

och Lilla Ihre
4:1 SHM 20826

Halla 
Broe/Högbro

Sv/Go 48;1 SHM 15601
Sjönära/ 
Inland

Gravfältet är beläget mitt 
på södra delen av ön, nära 

Hemse. Ca 8 km från 
havet.

SHM 7582
Sjönära/ 
Inland

AM AN AO AP AQ AR AS AT

Fynd.Fid-SHM
FyndNr-

UNr
IngaFynd Fynd Sakord Fynd Typ Fynd Del Typbestämning Typbestämning efter vem

477611 25:a Spänne Ringspänne Typ 4 [VAL, run] LTN, Carlsson

478014 25:a Bälte Läderrest Rem Typ 4b1 LTN

478018 25:a Beslag Lamell

478019 25:a Beslag Remdelare Typ 2 LTN

478020 25:a Sölja Bältesölja Typ 1 LTN

478021 25:c Kniv

44542- 44545 Bildsten Fragment

447785 2 Sölja Bältesölja Typ 1 LTN

447789 2 Beslag Band

447797 2 Beslag Remdelare Typ 2 LTN

447809 2 Spänne Ringspänne Typ 3a [TRA:JRA/E1, sex:a?] LTN, Carlsson

447811 2 Kam

447822 2 Pärla

447826 2 Kniv

447827 2 Beslag Remändebeslag Typ 2 LTN

180871 Svärd Tveeggat E3 Petersen

453407 Sölja Ram och torne

453404 Kniv

453410 Kam Hornkam

453408 Redskap Spadformigt

X

X

Pärla

881139 Kniv

Kam Enkelsidig Fragment

X

881289 1 Beslag Platta till bältesölja Typ 1 LTN

4



1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Sv/Go
När Kullar 

1:12
52:1 SHM 28469 Havsstrand

I strandvallarna på en höjd 
av idag 5 m ö h, 50 - 100 

m från den nutida 
strandlinjen. När de 

anlades låg de direkt på 
den forntida stranden

11/59

4

?2 (SE II?)

3A(B?)/47 

1/47

Sv/Go Othem Slite 93:1 SHM 23139 Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

b (SE I?)

Sv/Go

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Havsnära23896SHM
Othem Slite, 
Stora Torget

93:1

Inland

25Sv/Go
Hablingbo 

Havor
50:1

Mitt på Gotland nära 
Roma, ca 16 km från 

havet, invid ett grustag.
VI

351Sv/Go
Hellvi Stora 

och Lilla Ihre
4:1 SHM 20826

Halla 
Broe/Högbro

Sv/Go 48;1 SHM 15601
Sjönära/ 
Inland

Gravfältet är beläget mitt 
på södra delen av ön, nära 

Hemse. Ca 8 km från 
havet.

SHM 7582
Sjönära/ 
Inland

AU AV AW

Beskrivning/Kommentarer
Fyndplacering på 

kroppen
Kommentar till fyndplacering.

ø 6,3 cm Höft Högst upp på vänster lårben

Tillhör bältet. Tätt sittande rektangulära bronslameller (2,3 x 0,6 cm) med nitar. Underarm/Höft På både vänster och höger sida om ryggraden

Ring med tre ekrar och två remhållare. Pånitade kantlister på remhållarna. Höft Vänster sida

(förmodligen Typ 1)

Ca 14,5 cm lång Armbåge Höger armbåge

Fem frag av fyra stenar! Varav ett+ett med bilder.

Ornerat med degenererade djur. Midja

4 tunna, bandformade bronsbleck. Till bältet, enligt LTN. Midja

Tredelad ring med två remhållare. Mitten av ringen ornerad med degenererade gripdjur.

ø 9,1 cm (LTN), 92 mm (Carlsson). Ornerat. Tre rombiska knoppar med hakkors. Bygeln med streckade 
trianglar.

Höft Nedanför högra höften

Ryggstycket av en benkam. Tre fragm med bronsnitar. Höft Höger höft

Grön, transparant, tunnformad Överarm Vänster sida

16, 2 cm Hand Höger hand

Ornerat med en hjärtform, romber och spetsen formad till ett djurhuvud. Till bälte. Höft Höger sida

93 cm, tveeggat, med hjalt och knapp. Spår av inl. Av annan metall. Trärester kvar på fästet och efter 
slidan. Under fästet spår av tyg.

Sida Längs med vänster sida av kroppen

2,7 x 2,2 cm.

19 x 2, 5 cm. Rester av trä kvar på tången.

Förmultnad. Ovanlig form. Parallell i kammargrav Bj 854. Taf 161:1 Utanför vänster sida av kroppen

Spadformigt föremål av ben. 11,4 x 2,5 cm. Sked? Upptogs vid störningen av graven.

Denna står omnämnd som ¨sten?¨ i Huvudkatalogen och är ej registrerad i SHM. Hals Vid halsen

12,4 cm lång Hand Nära vänstra handen (på bröstet)

Fragment. Om gravnumret stämmer. Förkommen? Överarm Vid vänster överarm

Ingraverad linje längs kanten Fot I omrört grus vid fötterna

5



1

A B C D E F G H I J K L M N O

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Osäkert grav-
nummer

Anläggnings-typ Yttre form Inre konstr.
Form inre 

konstr.
Anläggningsbeskrivning

Gravens belägenhet på 
Gravplatsen

29

30

31

32
33
34
35

36
37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

24 (A) Se kap 5.2 Flatmarksgrav Stenpackning /Kista Oval

Oval stenpackning, en till två lager, ca 2,5 x 1 m stor, bestående av gråsten och enstaka kalksten 
i storlekarna 0,15-0,6 m. Under detta en fyllning av grus som täckte ett skelett. Skelettet låg på 
ett djup av ca 0,8 m. Spikar hittades runtom skelettet och och trärester hittades på och vid sidan 

av skelettet.

Mitt på gravfältet, nära 
östra kanten

19 Flatmarksgrav Stenpackning Långsträckt
Stenpackning av gråsten, ca 2 x 1 m stor. Under detta ett lager grus och under detta ett skelett på 

ca 0,6 m djup.
Mitt på gravfältet

Stenram Oregelbunden
Ca 0,6 m under markytan låg ett skelett omgivet av en stenram av kalk- och gråsten i stl 0,2-0,25 

m.
SV delen

Sv/Go
Othem Slite, 

Torget
93:1 SHM 23248 Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Flatmarksgrav

21? (SE 
III?)

Ja, se kap 5.2 Flatmarksgrav

Skelett ca 0,4 m under markytan. Ingen stenpackning täckte skelettet. Mitt på gravfältet.Flatmarksgrav21 (A) Ja, se kap 5.2

8

N delen2
Enstaka 

uppstickande stenar
Stenpackning /Kista

I markytan syntes endast enstaka uppstickande stenar. Markytan var dock förstörd, så 
markeringen ovan jord har förmodligen varit tydligare. Stenpackningen är i rapporten benömnd 

som "röse". Gles stenpackning.

Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Othem, 
Slitehamn, 

Närs, 
Bredgården

15752

I
Se kommentar  

vid fynden.
Okänd Stenpackning Okänd

Denna grav var helt spolierad av grustagning. Enligt arbetarna var det dock en stenpackning av 
liknande typ som i grav 2. Stenpackningen kallas "röse" i rapporten.

Sv/Go SHM93:1

25 Flatmarksgrav Stenpackning Oregelbunden
Relativt gles stenpackning, 2,25 x 1,1m stor, bestående av gråsten, på ca 0,5- 0,35 m djup. 

Därunder grus och under detta ett skelett på ca 0,75 m djup.

N delen

Stenpackning Oregelbunden
Stenpackning ca 1,9 x 0,75 m stor. Ett enkelt lager gråsten täckte skelettet, som var nedgrävt på 

ett djup av ca 0,55 m under nuvarnade markyta.
S delen

NÖ delen

6



1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

29

30

31

32
33
34
35

36
37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

24 (A)

19

Sv/Go
Othem Slite, 

Torget
93:1 SHM 23248 Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

21? (SE 
III?)

21 (A)

8

2

Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Othem, 
Slitehamn, 

Närs, 
Bredgården

15752

I

Sv/Go SHM93:1

25

P Q R S T U V W X Y Z

Kommentar till bel. på gravplatsen
Skelettets 

orientering
Kommentar till skl-

orientering
Huvud i

Kropps-
ställnig

Kommentar till kroppsställnig
Skador 
på skl

Kommentar till  skelettet Ålder
Ålder bestämd 

av
Längd cm

VNV-OSO VNV Rygg
Händerna på höften, höger ben något 

böjt
Ja Läkt fraktur på revben 17-25 Mortágua 169,96

SSO-NNV SSO Rygg
Höger hand på höften, vänster arm längs 
sidan. Vänster underarmsben saknades. 

Benen något böjda.
Lipping och Schmorls noder i ryggraden. 33-45 Mortágua 186,66

VSV-ONO VSV Rygg Armarna utefter sidorna

I belägenheten har jag utgått från alla 
undersökningar på platsen. Det är 

dock troligt att gravfältets 
ursprungliga utbredning varit större.

Enligt Mortágua representerad av endast en 
mandibula

33-45 Mortágua

Okänd

NNV-SSO

I belägenheten har jag utgått från alla 
undersökningar på platsen. Det är 

dock troligt att gravfältets 
ursprungliga utbredning varit större. SSO-NNV SSO Rygg 45+ Mortágua

25-35 MortáguaN Rygg Armarna längs med sidorna

NNV-SSO NNV Rygg Händerna på höften

Okänt

Lipping på ryggraden, en inte helt läkt 
skallfraktur

33-45 Mortágua 173,6

Mortágua 172,57
Delar av skallen, höger arm- och lårben saknas. 

Lipping på ryggraden.
33-45

Delvis fragmenteratNNO-SSV

Ja

NNV Rygg Vänster arm längs med sidan

7



1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

29

30

31

32
33
34
35

36
37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

24 (A)

19

Sv/Go
Othem Slite, 

Torget
93:1 SHM 23248 Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

21? (SE 
III?)

21 (A)

8

2

Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Othem, 
Slitehamn, 

Närs, 
Bredgården

15752

I

Sv/Go SHM93:1

25

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

Kommentar till längd
Tandmodi-

fiering
Dubbelgrav

Rester/ 
spår av 

Trä
Kommentar till rester av trä Djur i grav Typ av djur Störning Kommentar till störning Datering Kommentar dat

Osäk. 
dat.

Beräknad av Mortágua bcdeij Ja Kista eller brädor 900-1000 Enl Einerstam och Thålin

Beräknad av Mortágua adei 900-1000 Enl Einerstam och Thålin

bcdei Ja
Delvis störd av kabelnedgrävning i 

VSV änden.
900-1000 Enl Einerstam och Thålin

Rester av kista Ja Ja Rubbad (vid benen) av grustäkten 900-1000 Enl Einerstam och Thålinadeij

beh

Ja

900-1000 Enl Einerstam och Thålinbdei

Ja
Av grustäktsarbeten totalt spolierad 

grav.
900-1000 Enl Einerstam och Thålin

900-1000 Enl CarlssonJaBeräknad av Mortágua bcdeh

Enl Einerstam och ThålinJa
Okänd anledning att högra delar av 

skelettet saknas
900-1000Beräknad av Mortágua bdeij

8



1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

29

30

31

32
33
34
35

36
37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

24 (A)

19

Sv/Go
Othem Slite, 

Torget
93:1 SHM 23248 Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

21? (SE 
III?)

21 (A)

8

2

Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Othem, 
Slitehamn, 

Närs, 
Bredgården

15752

I

Sv/Go SHM93:1

25

AM AN AO AP AQ AR AS AT

Fynd.Fid-SHM
FyndNr-

UNr
IngaFynd Fynd Sakord Fynd Typ Fynd Del Typbestämning Typbestämning efter vem

881274 21/F1 Kniv

881275 21/F2 Föremål

881280 21/F3 Beslag Fyrkantigt Tofshållare?

Ej misad 21 Föremål ”Hornplatta”

Kniv

Beslag

Br.lera

Föremål

881282 25/F1 Spänne Ringspänne Typ 3a [TRA:JRA, sex:b + ore:c] LTN, Carlsson

449546 25/F2 Kniv Huggkniv

881281 25/F3 Kniv

881285 25/F4 Nyckel Draglåsnyckel Typ 2a LTN

881283 25/F5 Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

881284 25/F6 Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

881286 25/F7 Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

881287 25/F9 Beslag Kvadratiskt Tofshållare?

Ej misad 25/10 Flinta

Sölja Bältesölja

881279 24/F1 (X) (Spik) Kistspik

881231 19/F1 Kniv

881153 8/F1 Sölja Bältesölja Typ 1

881155 8/F2 Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

881154 8/F3 Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

881156 8/F4 Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

881203 8/F5 Beslag Fyrkantigt Tofshållare? LTN

530421 8/F6 Väska Bältesväska Lyrformad

881205 8/F6 Beslag

881204 8/F6 Fragment

Ej misad 8/F6 Flinta

Ej misat 8/F6 Fragment

530422 8/F7 Nyckel Draglåsnyckel Typ 2a LTN

447574 8/F8 Fragment

8/F6 Sölja

8/F8 Kam? Bronsnit

447590 1:1 Spänne Ringspänne Typ 3a [TRA:KRA, ore:c + sex:a] LTN, Carlsson

447592 1:2 Spänne Ringspänne Typ 6c [FAC:S, sex:a] LTN, Carlsson

447606 2:1 Spänne Ringspänne Typ 3a [TRA:KRA, sex:a] LTN, Carlsson

447611 2:2 Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

447618 2:3 Spiral Bronsspiral Tofsbälte?

447626 2:4 Kniv
9



1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

29

30

31

32
33
34
35

36
37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

24 (A)

19

Sv/Go
Othem Slite, 

Torget
93:1 SHM 23248 Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

21? (SE 
III?)

21 (A)

8

2

Havsnära

Gravfältet låg 
ursprungligen vid foten av 
en grusås, på en markerad 

udde ut i havet, vid 
Bogeviken

Othem, 
Slitehamn, 

Närs, 
Bredgården

15752

I

Sv/Go SHM93:1

25

AU AV AW

Beskrivning/Kommentarer
Fyndplacering på 

kroppen
Kommentar till fyndplacering.

23,7 cm Höft Vänster sida

3 järnfragment, ev remändebeslag Höft Tvärs över bäckenet

Fyrkantigt bronsbeslag m. nitar o motplatta. Tofshållare? Enl LTN Underarm Vänster sida

Delar av ett platt runt föremål i ben eller horn, ca 25 cm i diam, med tydlig avfasad kant. Detta föremål 
finns ej omnämnt i rapporten. Det finns dock omnämnt i DWG IV:2, s. 577

Ca 18 cm lång. Järn. Höft Tvärs över bäckenet.

4 omvikta beslag i Cu-leg., med nitar. Troligtvis tillhörande knivslidan. Höft

Klumpar av bränd lera Bröst I fyllningen5 cm ovanför bröstkorgen

Spetsigt järnföremål Höft

ø 10,1 cm (LTN), 100 mm (Carlsson). (Typ Birka I. Taf. 55:4) Axel Höger sida, rester av läder (?) under spännet.

Huggkniv. Enl. kat. 45,7 cm. Mycket dåligt skick, ville inte ta ut den ur fyndasken Lår Tvärs över låren, med tången åt höger

13 cm Lår Mellan benen

Cu-leg, järn, textil. Ornerad med stiliserade fåglar. Lår Mellan benen

Tofsändebeslag (enl rapporten), ornerat, ett av dem lagat i gammal tid. Lår Mellan benen

Tofsändebeslag (enl rapporten), ornerat. Lår Mellan benen

Tofsändebeslag (enl rapporten), ornerat. Lår Mellan benen

Kvadratiskt, med motplatta. Tofshållare enl LTN Höft Höger sida

Retuscherad kant Fyllning I fyllningen ovanför skelettet

Förkommen Höft Höger sida

Stora, platta huvuden. Kistspik, 4-7,8 cm. 17 st Runtom skelettet

12,5 cm Höft Vänster sida

Ornerad m instämplade vinkellinjer Höft Högst upp på vänstra lårbenet

Tofsändebeslag (enl rapporten), ornerat m instämplade vinkellinjer. Under ett av besl. Fanns trärester. Höft Vänster sida

Tofsändebeslag (enl rapporten), ornerat m instämplade vinkellinjer. Höft Vänster sida

Tofsändebeslag (enl rapporten), ornerat m instämplade vinkellinjer. Höft Vänster sida

4-kantigt beslag m nithål, korsade linjer. Tofshållare enl DWG IV:2 s. 576 Höft Vänster sida

Lyrformad pung av typ Birka I, Taf. 128:2, jfr DWG II:142 Höft Vänster sida

Bronsbeslag till pungen Höft Vänster sida

Järnfragment som låg i pungen tillsammans med en bit flinta Höft Vänster sida

I pungen Höft Vänster sida

Trä? Järn? Höft Vänster sida

Likadan som grav 25 jfr DWG II 212:1-2. Ornerad med stiliserade fåglar. Jfr Arbman Taf 273:3a Höft Vänster sida

Två järnfragment

Liten bronssölja till pungen. Förkommen (eller förstörd?) Höft Vänster sida

Två bronsnitar (till benkam enl rapporten).

ø 9,4 cm. Dessa ringspännen torde tillhöra grav 1 och inte grav 3. Verkar vara sammanblandat, ej i 
rapporten, men vid registreringen på SHM. 

ø 5,5 cm (LTN), 56 mm (Carlsson)

ø 8,4 cm (LTN), 85 mm (Carlsson). Ornerat Bröst Till höger på bröstet, upp&ner

Med zig-zagmönster och fasta nabbar Höft Vid bäckenet

5 st bronsspiraler som verkar avbrutna, ca 1-4 cm långa. Höft Vid bäckenet

10



1

A B C D E F G H I J K L M N O

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Osäkert grav-
nummer

Anläggnings-typ Yttre form Inre konstr.
Form inre 

konstr.
Anläggningsbeskrivning

Gravens belägenhet på 
Gravplatsen

69

70

71

72

73

74
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
86
87
88

89
90
91

92

93

94

95

96

24 Flatmarksgrav Nedgrävning, 0,6 m djup. Fötterna delvis täckta av kalkstenpackning tillhörande grav 34 N delen av gr.f

34 Flatmarksgrav Stenpackning Oregelbunden
Sparsam stenpackning bestående av kalk- och gråsten. Nedgrävning ca 0,8 m. Stenen i fotändan 

på packningen överlagrade delvis grav 24.
N delen av gr.f

39 Flatmarksgrav Enstaka stenar
Nedgrävning 0,6 m djup, några stenar ( tre kalkstensplattor enl Toplak) täckte  höger axel och 

delar av huvudet, kan ev tillhöra  grav 53 som ligger intill, stolphål intill graven
N delen av gr.f

55 Flatmarksgrav Nedgrävning. 0,8 m djup? Osäkert gravdjup. N delen av gr.f

65 Flatmarksgrav Nedgrävning, 0,8 m djup N delen av gr.f

68 Flatmarksgrav Okänt gravdjup N delen av gr.f

Flatmarksgrav Okänt gravdjup

Nedgrävning. 1 m djup? Osäkert gravdjup

Flatmarksgrav Stenpackning

N delen av gr.f

N delen av gr.f

Flatmarksgrav
Nedgrävning, 0,6 m djup. Ingen stenpackning  enl LTN och Toplak men på bilden (Toplak 

katalog, s. 436 ) ser det ut som att den haft det?

Rektangulär
Rektangulär stenpackning, med kalksten och gråsten. Nedgrävning 0,6 m djup. Det fanns 

trärester över och vid sidan om skelettet.
NÖ kanten av N delen 

av gr.f

N delen av gr.f

Ligger idag på 15 m över 
havet, 400 m från Silte 
kyrka. Närmaste stora 

vattendrag är Storkanalen, 
som avvattnar 
Lojstasjöarna.

Inland

Rund stensättning, ca 6-7 m i diam, täckande sju begravningar. Stensättningen bar tydliga spår 
av plundring. Det fanns en antydan till kantkedja och höjden på röset var ca 0,5 m. En 

stenpackning av gråsten täckte skelettet i gravsättning 3:7.

Stenpackning bestående av kalksten och “gråsten” täckande endast bäckenområdet och höger 
kroppshalva.

Flatmarksgrav

N delen av gr.f

41

49

60

62

10 Flatmarksgrav Stenpackning /Kista

2208750:1 Skelett beläget ca 0,4 m under flat mark SÖ delen?8 Flatmarksgrav

Sv/Go 3:7 Stensättning Rund Stenpackning
Othem Österby 
Västra Brottet

256 Havsnära

Anlagda direkt invid 
stranden, vid Bogeviken. 
Gärdet intill gravarna har 
förut hetat Snäckgärdet. 
Nutida belägenhet några 

hundra meter från 
stranden.

Sv/Go
Silte Hallvards

 

SV delen

Visby 
Kopparsvik

Sv/Go 76:1 GF 12675 Havsstrand
Mot havet sluttande 

strandängar

11



1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

69

70

71

72

73

74
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
86
87
88

89
90
91

92

93

94

95

96

24

34

39

55

65

68

Ligger idag på 15 m över 
havet, 400 m från Silte 
kyrka. Närmaste stora 

vattendrag är Storkanalen, 
som avvattnar 
Lojstasjöarna.

Inland

41

49

60

62

10

2208750:1 8

Sv/Go 3:7
Othem Österby 
Västra Brottet

256 Havsnära

Anlagda direkt invid 
stranden, vid Bogeviken. 
Gärdet intill gravarna har 
förut hetat Snäckgärdet. 
Nutida belägenhet några 

hundra meter från 
stranden.

Sv/Go
Silte Hallvards

 

Visby 
Kopparsvik

Sv/Go 76:1 GF 12675 Havsstrand
Mot havet sluttande 

strandängar

P Q R S T U V W X Y Z

Kommentar till bel. på gravplatsen
Skelettets 

orientering
Kommentar till skl-

orientering
Huvud i

Kropps-
ställnig

Kommentar till kroppsställnig
Skador 
på skl

Kommentar till  skelettet Ålder
Ålder bestämd 

av
Längd cm

NNO-SSV NNO Hocker Liggande på höger sida

SSV-NNO SSV Rygg
Vänster arm längs med kroppen. Höger 

hand på höften.

NNV-SSO NNV Mage Armarna längs kroppen

SO-NV SO Hocker
Liggande på höger sida med benen 

uppdragna.

SV-NO SV Mage Armarna längs med kroppen Dåligt bevarad

SSV-NNO SSV Rygg Armar och ben utsträckta

Mage
Vänster arm längs med kroppen, höger 

arm utsträckt från kroppen
NNO

Rygg
Ryggläge/ vänster sida. Höger arm över 

magen, vänster arm längs med sidan

SSV Mage Armarna under kroppen

SSV

Höger arm längs med kroppen, vänster 
sida störd

20-40 Arcini 165

SSV-NNO

SSV-NNO

Strax öster om. Separerad från de 
andra gravarna.

SSV Rygg Händerna på höftenSSV-NNO

SSV-NNO

NNO-SSV

SSV

Delar av skelettet saknandes. Skallen krossad.

Rygg

SSV Rygg Armar och ben raka
Gravfältetes ursprungliga utbredning 

okänt.
SSV-NNO

SSV-NNO S 170Rygg
Höger hand på höften, vänster arm längs 

sidan.
18-35 Norgren

12



1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

69

70

71

72

73

74
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
86
87
88

89
90
91

92

93

94

95

96

24

34

39

55

65

68

Ligger idag på 15 m över 
havet, 400 m från Silte 
kyrka. Närmaste stora 

vattendrag är Storkanalen, 
som avvattnar 
Lojstasjöarna.

Inland

41

49

60

62

10

2208750:1 8

Sv/Go 3:7
Othem Österby 
Västra Brottet

256 Havsnära

Anlagda direkt invid 
stranden, vid Bogeviken. 
Gärdet intill gravarna har 
förut hetat Snäckgärdet. 
Nutida belägenhet några 

hundra meter från 
stranden.

Sv/Go
Silte Hallvards

 

Visby 
Kopparsvik

Sv/Go 76:1 GF 12675 Havsstrand
Mot havet sluttande 

strandängar

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

Kommentar till längd
Tandmodi-

fiering
Dubbelgrav

Rester/ 
spår av 

Trä
Kommentar till rester av trä Djur i grav Typ av djur Störning Kommentar till störning Datering Kommentar dat

Osäk. 
dat.

bdeh 980-1020 Enligt Toplak

Ja, kanske. Se 
kap 6.1.1

980-1020 Enl Toplak

980-1020 Enl Toplak

beh Ja Störd av recent stolphål 1020-1100 Enl Toplak

900-1050 Ej närmare daterad av Toplak

900-1050
Borde vara dat till 980-1020 
då den l. i samma plan &  br. 
Grav 69, som är dat. till det.

Bår eller kista enl Toplak. På 
ritningen ser det ut som kista.

Ja Av andra gravar 1020-1100 Enl Toplak

bdei

Enl Toplak980-1020

Ja

Stört av nedgrävningar av andra 
skelett. Endast små fragment av 
tänderna kvar. Oklart om dessa 
fragment tillhör grav 41. (Enligt 

Toplak, s 46 i Kat.)

980-1020 Enl Toplak
Bestämd av Arcini (enligt 

Toplak)

Ja Får/Get

Enligt Toplak980-1020Ja

980-1020

Enl Dan Carlsson800-900

900-1000 Enl Carlssonbdegi

Enl Toplak

adehjUppmätt in situ

13
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A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

69

70

71

72

73

74
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
86
87
88

89
90
91

92

93

94

95

96

24

34

39

55

65

68

Ligger idag på 15 m över 
havet, 400 m från Silte 
kyrka. Närmaste stora 

vattendrag är Storkanalen, 
som avvattnar 
Lojstasjöarna.

Inland

41

49

60

62

10

2208750:1 8

Sv/Go 3:7
Othem Österby 
Västra Brottet

256 Havsnära

Anlagda direkt invid 
stranden, vid Bogeviken. 
Gärdet intill gravarna har 
förut hetat Snäckgärdet. 
Nutida belägenhet några 

hundra meter från 
stranden.

Sv/Go
Silte Hallvards

 

Visby 
Kopparsvik

Sv/Go 76:1 GF 12675 Havsstrand
Mot havet sluttande 

strandängar

AM AN AO AP AQ AR AS AT

Fynd.Fid-SHM
FyndNr-

UNr
IngaFynd Fynd Sakord Fynd Typ Fynd Del Typbestämning Typbestämning efter vem

Sölja Bältesölja

Kniv

447204 8 Spänne Ringspänne Typ 3b [TRA:JSV, sex.a?] LTN, Carlsson

447208 8 Kniv

447212 8 Sölja Bältesölja Typ 1 LTN

447214 8 Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

Spänne Ringspänne Typ 2 [FAC:US, sex:b + ore:c] LTN, Carlsson

Beslag Remändebeslag Bälte Typ 1 a 1 LTN, Toplak

Sölja Bältesölja
Bältesölja, med 

platta
Bältessölja typ 1, platta till söljan, typ 1 LTN

Märla?

Kniv

Spänne Ringspänne Typ 1a [RUL:SM, sex:a] LTN, Carlsson

Spiral Brons Tofsbälte?

Spänne Ringspänne Typ 3a [TRA:KRA, sex:a] LTN, Carlsson

Kniv

Bleck Bronsbleck

Spänne Ringspänne Typ 3a [TRA:KRA, sex:a] LTN, Carlsson

Sölja Bältesölja med platta Bälte Typ 1 LTN, Toplak

Kniv

Kniv

X

Spänne Ringspänne Typ 1b [RUL:SM, rom:c] LTN, Carlsson

Sölja Bältesölja med platta Bälte Typ 1 LTN, Toplak

Horn Spetsen av ett hjorthorn.

Ring Armring Typ 1B LTN, Toplak

Textil Textilrester

X

X

14



1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

69

70

71

72

73

74
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
86
87
88

89
90
91

92

93

94

95

96

24

34

39

55

65

68

Ligger idag på 15 m över 
havet, 400 m från Silte 
kyrka. Närmaste stora 

vattendrag är Storkanalen, 
som avvattnar 
Lojstasjöarna.

Inland

41

49

60

62

10

2208750:1 8

Sv/Go 3:7
Othem Österby 
Västra Brottet

256 Havsnära

Anlagda direkt invid 
stranden, vid Bogeviken. 
Gärdet intill gravarna har 
förut hetat Snäckgärdet. 
Nutida belägenhet några 

hundra meter från 
stranden.

Sv/Go
Silte Hallvards

 

Visby 
Kopparsvik

Sv/Go 76:1 GF 12675 Havsstrand
Mot havet sluttande 

strandängar

AU AV AW

Beskrivning/Kommentarer
Fyndplacering på 

kroppen
Kommentar till fyndplacering.

Höft Mitt mellan höfterna

Huvud Höger sida om huvudet

ø 6,3 cm. Atypiskt tvärsnitt enl Carlsson. Plana, kvadratiska ändknoppar med inristade parallella linjer 
längs kanterna, jfr Birka I Taf. 56:2

Lår Ovanför vänster lårben.

Med rester av träskaft Midja

Bältesölja, med instämplade trianglar längs ramens kant. Jfr Birka I Taf. 86:12 Underarm Vänster sida

Typ Birka I, Taf. 87:1 Överarm Vänster sida

ø 6,8 cm (Toplak, LTN), 69 mm (Carlsson) Höft Vänster höft

Pincettformad

Fragmenterad, 2,7 cm kvar. Träspår på tången? Se LTN s 835

ø 5,9 CM (LTN), 6,0 cm (Toplak, Carlsson) Höft Mellan höger hand och bäcken

Fem fragment av bronsspiraler, tillplattade. Längsta längd, 1,2 cm. Enligt Toplak skulle dessa ha kunnat 
tillhöra en bälte med dekorerade tofsändar.

Armbåge Mellan ryggrad och vänster armbåge

ø 5,5 cm Höft nedanför vänster bäckenben

Längd 5,8 cm Höft Vänster höft

Omböjt med två nitar, tillhör förmodligen knivslidan, enl L TN

ø 6,1 cm (Toplak), 71 mm (Carlsson), 7 cm (LTN) Lår Utsidan av höger lår

Reliefornamentik på ramen, med platta

L 20 cm, fragmenterad, trärester på tången Höft Under vänstra bäckenet (enligt Toplak och TN)

Längd, 12,8 Armbåge/Höft Under höger armbåge (enligt Toplak)

ø 4,8 cm Höft Höger höftkam

Platta till söljan. Instämplat/urgröpt kors

Tvärgående järnnit i den breda änden, 8,8cm.

8,7 cm i diam, brons Handled Runt vänster handled

Tillhörande armringen

15



1

A B C D E F G H I J K L M N O

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Osäkert grav-
nummer

Anläggnings-typ Yttre form Inre konstr.
Form inre 

konstr.
Anläggningsbeskrivning

Gravens belägenhet på 
Gravplatsen

97

98
99

100

101

102
103
104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115
116

117
118
119

120
121

122
123
124

125

126
127

128

129

130

131

132

133

89 Flatmarksgrav Nedgrävning, okänt gravdjup, låg helt under grav 70 N delen av gr.f

101 Flatmarksgrav Stenpackning
Ofullständig stenpackning, täckande nedre delen av kroppen. Större kalksten ovanpå bröstet. 

Okänt gravdjup
N delen av gr.f

109 Flatmarksgrav Gravdjup 0,3 m N delen av gr.f

133 Flatmarksgrav Nedgrävning. 0,8 m djup N delen av gr.f

137 Flatmarksgrav Enstaka stenar
Nedgrävning 0,8 m djup. Enstaka kalkstenar och ”gråsten” över bäcken- och lår-partiet. En sten 

täckte vänster fot.
N delen av gr.f

153 Flatmarksgrav Stenplattor
Två större kalkstensplattor täckte bäcken och vänster arm. Ett antal minde stenar över höger 

knäet och nära huvudet. Okänt gravdjup.
N delen av gr.f

154 Flatmarksgrav Stenpackning Ram
"Ram" av nästan upprättstående kalk- och gråsten. En stor kalkstensplatta, 1,1x0,7 m, nästan 
som en täckplatta, täckte övre delen av kroppen. Mindre stenar låg över benen och resten av 

kroppen. Okänt gravdjup.
N delen av gr.f

Sv/Go
Visby 
Kopparsvik

76:1 GF 12675 Havsstrand
Mot havet sluttande 

strandängar

N delen av gr.f

N delen av gr.f

Flatmarksgrav

Flatmarksgrav

Enstaka block

Enstaka stenar N delen av gr.fLite “gråsten” och kalksten täckte högra underbenet och fötterna. Nedgrävning 0,7 m.

Stenpackning Rektangulär
Rejäl stenpackning bestående av kalksten och “gråsten”. Två större plattor täckte bäckenpartiet 

och låren. Okänt gravdjup.

Flatmarksgrav Stenpackning
Stenpackning bestående av kalksten och “gråsten”. Svårt att separera från intilliggande grav 112. 

Okänt gravdjup.
N delen av gr.f

Flatmarksgrav Stenpackning Rektangulär Rejäl  stenpackning av kalksten samt en stor täckkplatta av kalksten. Nedgrävningsdjup 0,5 m. N delen av gr.f

Okänt gravdjup, överlagrade delvis grav 87 N delen av gr.fFlatmarksgrav

Flatmarksgrav Nedgrävning, 0,4 m djup N delen av gr.f

Stenpackning

Nedgrävning 0,9 m djup. Övertäckt av enstaka stenblock över fötter, bröstkorg och huvud.

N delen av gr.fFlatmarksgrav

Täckt med fyra stora (ca 0,5 m I diam) kalkstensblock. Två över huvudet, ett över knäna och ett 
täckande fötterna. Överlagrade andra gravar utan att förstöra dem.

N delen av gr.f

72

81

87 Nedgrävning 0,6 m djup, låg delvis helt under grav 80 och 81, men utan att ha störts av dessa

111

105

Stenplattor136
Några större kalkstensplattor över bäcken och underben. Några mindre “gråstenar” och 

kalkstenar över bröst och ben. Okänt gravdjup.

N delen av gr.f

130

134

Flatmarksgrav

91

113 Flatmarksgrav

Flatmarksgrav

16



1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

97

98
99

100

101

102
103
104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115
116

117
118
119

120
121

122
123
124

125

126
127

128

129

130

131

132

133

89

101

109

133

137

153

154

Sv/Go
Visby 
Kopparsvik

76:1 GF 12675 Havsstrand
Mot havet sluttande 

strandängar

72

81

87

111

105

136

130

134

91

113

P Q R S T U V W X Y Z

Kommentar till bel. på gravplatsen
Skelettets 

orientering
Kommentar till skl-

orientering
Huvud i

Kropps-
ställnig

Kommentar till kroppsställnig
Skador 
på skl

Kommentar till  skelettet Ålder
Ålder bestämd 

av
Längd cm

SSV-NNO SSV Rygg
Vänster arm längsmed kroppen, höger 

arm över magen
Ja Puckelrugg (kyphos), delvis sammanväxta kotor

S-N S Rygg Raka armar och ben

SSV-NNO SSV Mage Händerna längs med sidorna
Underbenet brutet och undre delen av underbenen 

och fötterna saknas

N-S N Mage Händerna på höften

NO-SV NO Rygg
Vänster arm över magen, höger längs 

med kroppen
Högra foten saknas

VSV-ONO VSV Rygg Händerna på höften. Korsade fötter.

SV-NO SV Rygg
Korsade fötter. Armarna i kors över 

magen på ett sätt som leder tanken till 
”tvångströja”.

Fötterna korsade, armarna utefter 
sidorna

Ryggläge, vänster sida. Höger arm tvärs 
över magen, hållande vänster, raka arm

SV

SV

Rygg

Rygg

SV Rygg Armar och ben raka

SSO Rygg Händerna på höftenSSO-NNV

SO-NV Händerna på höften.SO Rygg

SSV Mage Händerna på höfterna

SSV-NNO SSV Rygg
Höger arm på magen, vänster arm rak 

längs med kroppen. Överkroppen 
ihopsjunken åt vänster.

NO-SV NO Rygg Händerna nedanför höften

Rygg
Korsade fötter. Armbågarna ut från 

kroppen och händerna på höften
SSV-NNO SSV

Nedre delen av skelettet saknasNNO-SSV NNO Mage
Vänster arm lite ut från kroppen, höger 

arm troligen längsmed kroppen

SSV-NNO

SSV-NNO

SV-NO

SV-NO
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

97

98
99

100

101

102
103
104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115
116

117
118
119

120
121

122
123
124

125

126
127

128

129

130

131

132

133

89

101

109

133

137

153

154

Sv/Go
Visby 
Kopparsvik

76:1 GF 12675 Havsstrand
Mot havet sluttande 

strandängar

72

81

87

111

105

136

130

134

91

113

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

Kommentar till längd
Tandmodi-

fiering
Dubbelgrav

Rester/ 
spår av 

Trä
Kommentar till rester av trä Djur i grav Typ av djur Störning Kommentar till störning Datering Kommentar dat

Osäk. 
dat.

900-1050 Ej närmare daterad av Toplak

900-1050 Ej närmare daterad av Toplak

Ja Av annan grav 1020-1100 Enl Toplak

Ja?

Ett överarmsben som inte tillhörde 
individen fanns i graven. 

Förmodligen resterna efter en störd 
grav.

900-1050 Ej närmare daterad av Toplak

900-1050 Ej närmare daterad av Toplak

900-1050 Ej närmare daterad av Toplak

adgi 900-1050 Ej närmare daterad av Toplak

Enl Toplak

980-1020 Enl Toplakbdeij

980-1020

980-1020 Enl Toplakadei

bdei

980-1020 Enl Toplak

bdei

Enl Toplakaei

1020-1100 Enl Toplak

980-1020

980-1020 Enl Toplak

bdeij 950-980 Enl Toplak

980-1020 Enl Toplakbdei

Ja
Nedre delen av graven helt förstörd. 
Troligen av ett stolphål, 1 m i diam.

980-1020 Enl Toplak
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

97

98
99

100

101

102
103
104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115
116

117
118
119

120
121

122
123
124

125

126
127

128

129

130

131

132

133

89

101

109

133

137

153

154

Sv/Go
Visby 
Kopparsvik

76:1 GF 12675 Havsstrand
Mot havet sluttande 

strandängar

72

81

87

111

105

136

130

134

91

113

AM AN AO AP AQ AR AS AT

Fynd.Fid-SHM
FyndNr-

UNr
IngaFynd Fynd Sakord Fynd Typ Fynd Del Typbestämning Typbestämning efter vem

Spänne Ringspänne LTN

Textil Textilrester

Kniv Blad

Sölja Bältesölja
Bältesölja med 

platta
Bälte Typ 1 a 1 Toplak, efter LTN

Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

Sölja Bältesölja
Bältesölja med 

platta
Bälte Typ 1 a 1 Toplak efter LTN

Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

Textil Fragment

X

Spänne Ringspänne Typ 1a [RUL:SM, sex:a] LTN, Carlsson

Sölja Bältesölja
Bältesölja med 

platta
Bälte Typ  3a2 Toplak efter LTN

Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

Spiral Bronsspiral Till spiralkvastbälte Toplak

Kniv

Kniv

Spänne Ringspänne Typ 1b [RUL:SM, rom:a] LTN, Carlsson

Sölja Bältesölja
Bältesölja, med 

platta
Typ 1 LTN

Sölja Bältesölja
Bältesölja, med 

platta
Typ 1 LTN

Spänne Ringspänne Typ 3b [TRA:HRA, rom:a] LTN, Carlsson

Sölja Bältesölja
Bältesölja, med 

platta
Bälte Typ 1a1 Toplak efter LTN

Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

Kniv

Sölja Bältesölja
Bältesölja, med 

platta
Typ 1a1 Toplak efter LTN

Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

Nyckel Draglåsnyckel Typ 2a-b LTN

Spänne Ringspänne Typ 3a [TRA:JRA, sex:b + ore:c] LTN, Carlsson

Nyckel Draglåsnyckel Typ 2a LTN

X

Sölja Bältesölja
Bältesölja, med 

platta
Typ 1 LTN

Ring Armring Typ 1A LTN

Spänne Ringspänne

Textil Fragment

Sölja Bältesölja
Bältesölja med 

platta
Typ 1

X

X

Kniv
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

97

98
99

100

101

102
103
104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115
116

117
118
119

120
121

122
123
124

125

126
127

128

129

130

131

132

133

89

101

109

133

137

153

154

Sv/Go
Visby 
Kopparsvik

76:1 GF 12675 Havsstrand
Mot havet sluttande 

strandängar

72

81

87

111

105

136

130

134

91

113

AU AV AW

Beskrivning/Kommentarer
Fyndplacering på 

kroppen
Kommentar till fyndplacering.

ø 7,5 cm. Av järn, starkt förrostat. Med plana ändar? Armbåge I höger armveck

På spännet

Blad, 6,2 cm Armbåge Vid vänstra armbågen. 

Med dekor i form av linjer längs med kanten på plattan Höft Mitt på bäckenet

Med dekor i form av tvärställda instämplade täta prickar/linjer som bildar en kantlinjeornamentik Höft På högra lårbenshalsen

Med stämpelornamentik i form av ofyllda trianglar på plattan. Läderrest i plattan? Höft Höger sida

Pincettformigt och ornerat Armbåge Höger armbåge

ø 5,2 cm Nyckelben Under hakan, på vänster nyckelben

Toplak att det är ett spiralkvastbälte men inte är en komplett uppsättning. Se not 308 i hans avhandling. Överarm Under vänster överarm

Pincettformigt, med stämpelornamentik Höft Höger sida

Pincettformigt, med stämpelornamentik, litet Höft Vänster sida

Brons, ca 20 st,  ca 4,4 cm långa Överkropp Ansamling av ca 15 st på bröstkorgen

Fragmenterad. Längd 5,6 cm Höft Höger höftbenskam

16,5 cm, varav tången 8,5 cm Lår I bäckenhöjd på höger lår

ø 5,3 cm (LTN, Toplak), 55 mm ? (Carlsson, som kommenterar att den är hoptryckt) Hals

höft Höger sida

Textilavtryck på den del av söljan som låg mot kroppen. Höft Höger sida

ø 5,4 cm Bröstkorg Vänstra delen av bröstkorgen

Tornen saknas. Höft Höger sida

Pincettformat. Bred ände. Märklig ornamentik. Höft Höger sida

Två delar, korroderad. Längd 11 och 4,2. alltså 15,2 cm? Höft Mellan bäckenet och lårbenet?
Stämpelornamentik i form av triangelliknande former med två upphöjda prickar i mitten. Ornamentiken 
finns både runt om ramen på söljan och längs kanterna på plattan.

Höft Höger sida

Pincettformat. Samma dekor som söljan. Läderrest i beslaget. Höft Höger sida
Järn och brons. Nyckelplattan har genombrutet mönster i form av tre ”T”-formade hål. ”Skaftet” har 
slingmönsterornamentik. 9,1 cm lång.

Armbåge Mellan underarm och revben på höger sida.

ø 7,8 cm Höft Under höger hand i höfthöjd

Ornamentik på skaftet och textilrester på axet. Järn och brons. Ornamentiken nednött. Höft Höger sida

Plattan avbruten. Reliefornamentik i form av slingor på ramen. Höft Vänster sida

 ø 7,5 cm. Öppen. Brons Handled Vänster

Av järn, starkt fragmenterad Bröstkorg mellan vänster arm o bröstkorg

Tillhörande ringspännet

Endast plattan kvar. Ornamentik i form av bågmönster. Små intryckta trianglar som bildar linjerna och 
reliefpunktcirklar som bildar ett mönster.

Starkt fragmenterad. Längsta biten 7,6 cm. Hand På höger sida under vänster hand.
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1

A B C D E F G H I J K L M N O

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Osäkert grav-
nummer

Anläggnings-typ Yttre form Inre konstr.
Form inre 

konstr.
Anläggningsbeskrivning

Gravens belägenhet på 
Gravplatsen

134
135
136
137

138

139
140
141

142

143

144

145
146
147

148

149
150

151

152

153

154

155

156
157
158

159
160
161

162

163

164

165

166

167

168

163 Flatmarksgrav Stenpackning Stenpackning bestående av gråsten och kalksten. Okänt gravdjup. N delen av gr.f

326/ 
10183:20

Flatmarksgrav Stenpackning
Nedgrävning 0,65 m djup, under sparsam stenpacknng. Vid nedläggningen av denna individ 

stördes en underliggande grav.
N delen av gr.f

Havsstrand12675GF76:1
Visby 

Kopparsvik
Sv/Go

S delen av gr.f

Nedgrävning 0,15 m djup. Graven har tolkats som en dubbelgrav. Spår av trä över och runt 
individerna. Se kap 6.2.4.

Okänt gravdjup. Tre större kalkstensplattor (0,25-0,45 m) låg över bröst, huvud och bäcken. Det 
har tolkats som att kalkstensplattorna lades med stor försiktighet, eftersom de inte krossat 

skelettet.

Okänt gravdjup.

Gles stenpackning bestående av ett dussintal “gråstenar”. Okänt gravdjup.

Kista?

Stenplattor

Stenpackning

Flatmarksgrav

Flatmarksgrav

Flatmarksgrav

Flatmarksgrav S delen av gr.f

S delen av gr.f

S delen av gr.f

Flatmarksgrav Stenpackning
Negrävning 0,5 m djup. Oregelbunden stenpackning bestående av gråsten och kalkstener över 

överkroppen.
N delen av gr.f

Flatmarksgrav Stenplattor Ram Ofullständig ram av kalkstensplattor över undre delen av kroppen. Okänt gravdjup. N delen av gr.f

Flatmarksgrav Stenpackning Nedgrävning 1,3 m. Gemensam stenpackning av  gråsten och kalkstenar över gravarna 185-188. N delen av gr.f

Nedgrävning, ca 1,1 m djup? Överlagras av grav 131, som låg ca 0,5 m ovanför.Flatmarksgrav N delen av gr.f

Flatmarksgrav Stenpackning
Sparsam stenpackning bestående av gråsten och kalksten över nedre delen av kroppen. Okänt 

gravdjup.
N delen av gr.f

Flatmarksgrav Stenpackning Oval
Nedgrävning 0,6 m djup. En rejäl, oval stenpackning bestående av större och mindre gråstenar, 

sandsten och kalksten.
N delen av gr.f

195

205

244

254

255

157

169

182

184

188

Mot havet sluttande 
strandängar
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

134
135
136
137

138

139
140
141

142

143

144

145
146
147

148

149
150

151

152

153

154

155

156
157
158

159
160
161

162

163

164

165

166

167

168

163

326/ 
10183:20

Havsstrand12675GF76:1
Visby 

Kopparsvik
Sv/Go

195

205

244

254

255

157

169

182

184

188

Mot havet sluttande 
strandängar

P Q R S T U V W X Y Z

Kommentar till bel. på gravplatsen
Skelettets 

orientering
Kommentar till skl-

orientering
Huvud i

Kropps-
ställnig

Kommentar till kroppsställnig
Skador 
på skl

Kommentar till  skelettet Ålder
Ålder bestämd 

av
Längd cm

I m från nordöstligaste kanten av 
märgelgraven

VSV-ONO VSV Rygg Händerna på höften

I västra delen av gravfältet, mellan de 
båda tätbelagda 

begravningsområdena.
SSV-NNO SSV Rygg Händerna på höften Ja Ena underarmen visade spår av en läkt fraktur.

Enligt Toplak
Benen omrörda av nedläggandet av 

individen i grav 204.

Höger hand på magen, vänster hand 
högt upp på bröstet.

Armarna längs kroppen. Överkroppen 
lutade lätt åt höger.

Vänster underarm uppvinklad över 
vänster överarm. Höger arm över 

magen.

Epifyserna i humerus ej sammanväxta

Ofullständigt skelett. Underben och fötter saknas.SV

SV

SSV

obestämt

Rygg

Rygg

Rygg

SV-NO

SV-NO

SSV-NNO

SSV-NNO SSV

VV-O Juvenil

Rygg Händerna på bäckenet

SSV-NNO

Rygg

SSV Mage
Kroppens ställning indikerar att den kan 

ha varit svept, möjligen en svepning 
fasthållen med ringspännet

Höger arm är inkomplettSV-NO SV Mage Lätt böjda ben åt höger

NO-SV NO
Vänster hand på magen. Höger arm 
längs med kroppen. Höger ben något 

böjt.

VSV-ONO VSV Rygg
Vänster arm utsträckt längs med 
kroppen. Höger hand på höften.

NNO-SSV NNO Rygg Händerna på höften
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

134
135
136
137

138

139
140
141

142

143

144

145
146
147

148

149
150

151

152

153

154

155

156
157
158

159
160
161

162

163

164

165

166

167

168

163

326/ 
10183:20

Havsstrand12675GF76:1
Visby 

Kopparsvik
Sv/Go

195

205

244

254

255

157

169

182

184

188

Mot havet sluttande 
strandängar

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

Kommentar till längd
Tandmodi-

fiering
Dubbelgrav

Rester/ 
spår av 

Trä
Kommentar till rester av trä Djur i grav Typ av djur Störning Kommentar till störning Datering Kommentar dat

Osäk. 
dat.

bdeh 900-1050 Ej närmare daterad av Toplak

adei

900-1050

Spår av trä runt individerna. 
Förmodligen kista.

Enl Toplak

Ej närmare daterad av Toplak

Ej närmare daterad av Toplak

980-1020

980-1020

900-1050

Ja Av grav 246

Ja Okänt Ja Av grav 204

bdei

adei

JA Ja

980-1020 Enl Toplakadei

Enl Toplak

950-980

bdei

Enl Toplak

950-980 Enl Toplak

950-980 Enl Toplak

bdeh

900-1050 Ej närmare daterad av Toplak

900-1050 Ej närmare daterad av Toplak
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

134
135
136
137

138

139
140
141

142

143

144

145
146
147

148

149
150

151

152

153

154

155

156
157
158

159
160
161

162

163

164

165

166

167

168

163

326/ 
10183:20

Havsstrand12675GF76:1
Visby 

Kopparsvik
Sv/Go

195

205

244

254

255

157

169

182

184

188

Mot havet sluttande 
strandängar

AM AN AO AP AQ AR AS AT

Fynd.Fid-SHM
FyndNr-

UNr
IngaFynd Fynd Sakord Fynd Typ Fynd Del Typbestämning Typbestämning efter vem

Pärla

Pärla

Pärla

Hänge

Hänge

Hänge

Kniv

Textil Fragment

X

Spänne Ringspänne Typ 1b [RUL:SM, rom:a] LTN, Carlsson

Sölja Bältesölja
Bältesölja med 

platta
Typ 1 LTN

Kniv

Sölja Bältesölja Typ 1c Toplak, efter LTN

Beslag Fyrkantigt Tofshållare?

Spänne Ringspänne Typ 1a [RUL:SM, sex:a] LTN, Carlsson

Beslag

Nyckel Draglåsnyckel Typ 2b LTN

Textil Fragment

Fragment Läderrest?

Spänne Ringspänne Typ 3a [TRA:JRA,  ore:c?] LTN, Carlsson

Textil Fragment

Nyckel Draglåsnyckel Typ 2a LTN

Kniv

Spänne Ringspänne Typ 3a [TRA:J(?)RA, sex:a] LTN, Carlsson

Textil Fragment

Sölja Bältesölja
Bältesölja med 

platta
Typ 1 Toplak, efter LTN

Kniv

Spänne Ringspänne Typ 1 LTN

Textil Textilfragment Fragment

Sölja Bältesölja
Bältesölja med 

platta
Bälte Typ 1a1 Toplak, efter LTN

Beslag Remändebeslag Typ 1 LTN

Kniv

Sölja Bältesölja
Bältesölja med 

platta
Typ 1 Toplak, efter LTN

Kniv

Ten Järnfragment
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

134
135
136
137

138

139
140
141

142

143

144

145
146
147

148

149
150

151

152

153

154

155

156
157
158

159
160
161

162

163

164

165

166

167

168

163

326/ 
10183:20

Havsstrand12675GF76:1
Visby 

Kopparsvik
Sv/Go

195

205

244

254

255

157

169

182

184

188

Mot havet sluttande 
strandängar

AU AV AW

Beskrivning/Kommentarer
Fyndplacering på 

kroppen
Kommentar till fyndplacering.

Grönt glas Bröstkorg Mellan revbenen på vänster sida

Bärnsten Bröstkorg Mellan revbenen på vänster sida

Bärnsten Bröstkorg Mellan revbenen på vänster sida

Natursten invävd i bronstråd Bröstkorg Mellan revbenen på vänster sida
15 st. Järnbleck och -stavar i olika former (skiv-rosett och kvadratiskt formade). Se Thunmark-Nylén för 
närmare beskrivning av hängena (2000, s.853, 2006, s. 221).

Bröstkorg Mellan revbenen på vänster sida

2 st, brons, en skivformig och en konisk. Hängde tillsammans med järnhängena på en liten järnring. 
Amulettring?

Bröstkorg Mellan revbenen på vänster sida

Ofullständig, rostig ca 8,7 cm Höft Under bäckenet på vänster sida

Fastkorroderat på kniven och “amulettringen”.

ø 5,1 cm Armbåge Vid höger armbåge

Reliefornamentik på ramen, parallella linjer på plattan.

Höft Höger sida bäckenet

Endast ramen kvar. Järn. Lår Höger sida

Dubbelt bronsbeslag. För infästning av hänge? Enl LTN Lår

ø 5,8 cm (LTN, Toplak), 59 mm (Carlsson) Bröstkorg Mitten av bröstbenet

Dubbelt, rektangulärt bronsbeslag med nit i ena änden, ornerad med tunna linjer längs kanten. Överarm Höger överarm

Draglåsnyckel. Reliefornamentik på skaftet. Bröstkorg Mellan höger överarm och bröstkorg

På ringspännet

Enligt Toplak

ø 8,5  cm, Fotknöl Höger sida

På ringspännet

Draglåsnyckel, reliefornamentik på skaftet. Ornerad med stiliserade fåglar. Mage Under kroppen vid ländryggkotorna

Fragmenterad, med rester av trähandtag. Längsta delen 7,2 cm. Höft Vänster sida

ø 6,7 cm Höft vänster sida

På ringspännet

Spetsen avbruten. 8,5 cm. Höft? Ej in situ, men hittad vid höger höft.

ø 7,0 cm. Av järn med upprullade ändar. Höft Vid vänster höft, under underarmen

På ringspännet

Höft Höger sida

Lår Höger sida

14,5 cm Höft

7,3 cm Höft Vänster höft under höger hand

Böjd järnten, 5,8 cm långt. Lår Mellan lårbenen
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1

A B C D E F G H I J K L M N O

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Osäkert grav-
nummer

Anläggnings-typ Yttre form Inre konstr.
Form inre 

konstr.
Anläggningsbeskrivning

Gravens belägenhet på 
Gravplatsen

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

49 Flatmarksgrav Rektangulär Kista Rektangulär Nedgrävning 0,95 m djup. 0,83x2,24 m bred. Mörkfärgning efter kista. 1,69x0,33 m bred. NO delen

772 Flatmarksgrav Oval Kista Rektangulär Nedgrävning, 0,47 m djup, 2,57 m lång, 1,27 m bred. Kista: 1,94 m l och 0,42 m b. S delen

31443 Se kap 5.2
Hittades i 

grustäktskant vid FU
Centralt

Sv/Up Adelsö Björkö 119 Havsnära A129:A Stensättning Oregel-bunden
Oregelbunden stensättning, ca 1,4 x 2,5 m stor. Överlagrad av en vikingatida husterass. Under 

stensättningen framkom skeletten av två män, det ena (ind. A)  liggande på det andra. Graven är 
den s. k "Älgmannens" grav.

NÖ delen

Sv/Up Adelsö Björkö 118 34000 Havsnära Hemlanden Bj138 C Hög Rund Större stenar Halvrund
Sekundär skelettbegravning i en ca 8,3 m i diam stor brandgravshög. Nedgrävningsdjup 0,75 m. 

Individen var nedgrävt genom brandlager A.
NV delen

Rund Liggande hällar
Stensättning eller röse, ursprungligen 4,5 m i diam. Graven uppbyggd av kalkstensflis som täckte 

meterstora, liggande kalkstenshällar, orienterade i Ö-V riktning.
Ensamliggande?

Syntes som en obetydlig upphöjning i terrängen. På ett djup av ca 0,4 m påträffaades ett skelett.

Sv/Sk
Fjälkinge 
Fjälkinge 
35:60 m fl

19:1 LUHM 30391 Inland

På en åsrygg på 
Kristianstadsslätten, idag 
25 m ö h, ca 10 km från 

Hanöbukten.

Sv/Sk
Nosaby 

Hammar nr 8
32:1 SHM 19397 Inland

På en grusås, idag ca 10 m 
ö h, ca 4 km från 

Hammarsjön, som via 
Helge å rinner ut i havet. 
Under vikingatid ca 1,5 
km från Hammarsjön. 

Hittades vid en grustäkt.

2 Flatmarksgrav

Trelleborg 
Västervång, 

kvarteret 
Verkstaden

Sv/Sk 2:1

30184

LUHM Havsnära

Gravfältet är beläget på en 
öst-västlig grusås, idag ca 

en kilometer från den 
vikingatida strandnära 

bosättningen och 
trelleborgen.

4 Hög med ränna Rund Kista Rektangulär
Ursprungligen täckt av en gravhög, ca 8 m i diam. Bortplöjd. Spår av 0,75 x 1, 80 m stor 

träkista. Högen innehöll två begravningar uppepå varandra, men troligtvis begravda med någon 
tids mellanrum.

Ö delen

Sv/Sk
Vitaby 

Hjälmared nr 9 
Tittut

8:1 SHM 20631 Havsstrand
Idag 3-5 m ö h, intill 

stranden.
3 Grop

I en "grop" fynden av flera skelett. Benen liggande i "virrvarr" (enligt rapport). I ytsanden låg ett 
kraniefragment, en del skörbränd sten och några brända ben.

Centralt

Begravd på klinten, direkt 
invid den forntida 

stranden.
1/60 StensättningSv/Go

Västerhejde 
Vibble 1:2

42:1 SHM 28056 Havsstrand
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

49

772

31443 Se kap 5.2

Sv/Up Adelsö Björkö 119 Havsnära A129:A

Sv/Up Adelsö Björkö 118 34000 Havsnära Hemlanden Bj138 C

Sv/Sk
Fjälkinge 
Fjälkinge 
35:60 m fl

19:1 LUHM 30391 Inland

På en åsrygg på 
Kristianstadsslätten, idag 
25 m ö h, ca 10 km från 

Hanöbukten.

Sv/Sk
Nosaby 

Hammar nr 8
32:1 SHM 19397 Inland

På en grusås, idag ca 10 m 
ö h, ca 4 km från 

Hammarsjön, som via 
Helge å rinner ut i havet. 
Under vikingatid ca 1,5 
km från Hammarsjön. 

Hittades vid en grustäkt.

2

Trelleborg 
Västervång, 

kvarteret 
Verkstaden

Sv/Sk 2:1

30184

LUHM Havsnära

Gravfältet är beläget på en 
öst-västlig grusås, idag ca 

en kilometer från den 
vikingatida strandnära 

bosättningen och 
trelleborgen.

4

Sv/Sk
Vitaby 

Hjälmared nr 9 
Tittut

8:1 SHM 20631 Havsstrand
Idag 3-5 m ö h, intill 

stranden.
3

Begravd på klinten, direkt 
invid den forntida 

stranden.
1/60Sv/Go

Västerhejde 
Vibble 1:2

42:1 SHM 28056 Havsstrand

P Q R S T U V W X Y Z

Kommentar till bel. på gravplatsen
Skelettets 

orientering
Kommentar till skl-

orientering
Huvud i

Kropps-
ställnig

Kommentar till kroppsställnig
Skador 
på skl

Kommentar till  skelettet Ålder
Ålder bestämd 

av
Längd cm

NNV-SSO

I rapp. gravbeskr. står 
10 gader medsols, men 

på ritn. är den  350 
grader medsols. J utgår 

från detta.

NNV Rygg Armarna längs sidorna
Ja, skadat handrotsben, sammanvuxna kotor i 

halsryggen. Relativt grovt byggd.
35-40 162

För "sig självt". VNV-OSO VNV Rygg Armarna längs sidorna 30-35

Okänd. Men 
kanske N-S?

Sett till ritningen N? Rygg?
Benen i "virrvarr", enl rapport. Men på 
ritningen ser det ut av vara ryggläge.

Skadade ben, enligt Hallström

Okänd Skadade ben, enligt Hallström

Inom Svarta jorden, nära norra delen 
av stadsvallen

VNV-OSO
Totalt förvriden 

kroppsställning, svårt 
att avgöra orientering

"V" Förvriden
Liggande på höger sida i totalt förvriden 

kroppsställning
Ja

Halshuggen? (se not i kap 5.2) Inflammation i 
vaden, höger fot saknas. Kraftigt byggd.

20-30 Hedelin? 177

Norra (men centrala) delen av 
nuvarande utbredningen av 

Hemlanden.
ONO-VSV ONO Sida/Mage

Vänster sida eller mage. Svårt att utläsa 
från rapporten.

Ja

Våld utfört från vänster sida (Kjellström). Höger 
lårben "stympat". Vänster lårben, båda 

underbenen och höger hand saknas (enl Stolpes 
dagböcker).

20-40 Kjellström

ONO Rygg
Armarna korsade över bröstet. 

Överkroppen något "lutad" norrut.
Del av höger arm och underben nedrasade för 

klinten
ONO-VSV

I grustag N-S N Rygg

N-S N Rygg
Huvudet nedåtböjt mot vänster axel. 
Händerna på höften. Kistan 5 cm för 

kort!

Skador på flera av vänstra kroppshalvans ben. 
Läkta benbrott på vänster skulderblad, nyckelben 
och vadben. Vänster långfinger är skadat. Vänster 

stortå också skadad.Grovt byggd.

Ja 45-50 Arcini 185

Vänster arm över magen, höger arm 
längsmed kroppen.

Bland boplatslämningarna i 
strandkanten
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

49

772

31443 Se kap 5.2

Sv/Up Adelsö Björkö 119 Havsnära A129:A

Sv/Up Adelsö Björkö 118 34000 Havsnära Hemlanden Bj138 C

Sv/Sk
Fjälkinge 
Fjälkinge 
35:60 m fl

19:1 LUHM 30391 Inland

På en åsrygg på 
Kristianstadsslätten, idag 
25 m ö h, ca 10 km från 

Hanöbukten.

Sv/Sk
Nosaby 

Hammar nr 8
32:1 SHM 19397 Inland

På en grusås, idag ca 10 m 
ö h, ca 4 km från 

Hammarsjön, som via 
Helge å rinner ut i havet. 
Under vikingatid ca 1,5 
km från Hammarsjön. 

Hittades vid en grustäkt.

2

Trelleborg 
Västervång, 

kvarteret 
Verkstaden

Sv/Sk 2:1

30184

LUHM Havsnära

Gravfältet är beläget på en 
öst-västlig grusås, idag ca 

en kilometer från den 
vikingatida strandnära 

bosättningen och 
trelleborgen.

4

Sv/Sk
Vitaby 

Hjälmared nr 9 
Tittut

8:1 SHM 20631 Havsstrand
Idag 3-5 m ö h, intill 

stranden.
3

Begravd på klinten, direkt 
invid den forntida 

stranden.
1/60Sv/Go

Västerhejde 
Vibble 1:2

42:1 SHM 28056 Havsstrand

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

Kommentar till längd
Tandmodi-

fiering
Dubbelgrav

Rester/ 
spår av 

Trä
Kommentar till rester av trä Djur i grav Typ av djur Störning Kommentar till störning Datering Kommentar dat

Osäk. 
dat.

Ca en dec kortare än övriga 
män på gravfältet. Ber av 

Arcini.
beh Ja

Inget trä bevarat men 
mörkfärgning efter kista.

900 -1050 Enl Helgesson i rapport

bdei Ja Kista 900 -1050 Enl Helgesson i rapport

Ja? Skadad av grustäkt?

bcdehj JA

JA

Bestämd  av Hedelin? bdeij JA Ja Får/Get Vet/Vik
Enligt Holmquist Olausson 

1990

a JA tidigt 800-tal Efter mynt i brandlagret

adehj

bdeh JA Ja Spår av träkista. Plankbyggd

900-1000bdeh Ja

Hund, 
obränd se 

kap 6.1 om 
djur i 

gravarna.

Ja
Skadad, delvis nedrasad från klinten 

ner på stranden
Utifrån kammen (Ambrosiani)

Ja? Se kap 6.1 
om djur i 
gravarna

Ja Av grustäkt y Jäå Enl. rapporten

Beräknad av Arcini Ja Ja
Överbyggnaden av graven skadad av 

ploggången.
669-894 14C (94,5%)

Ja Störd av sandförflyttning
Vik/Tidig 
medeltid

Datering vik/tidig medletid 
utifrån de andra fynden på 

platsen. Enligt Hallström 1600-
1700-tal. Se kap 6.4.3.

JA
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

49

772

31443 Se kap 5.2

Sv/Up Adelsö Björkö 119 Havsnära A129:A

Sv/Up Adelsö Björkö 118 34000 Havsnära Hemlanden Bj138 C

Sv/Sk
Fjälkinge 
Fjälkinge 
35:60 m fl

19:1 LUHM 30391 Inland

På en åsrygg på 
Kristianstadsslätten, idag 
25 m ö h, ca 10 km från 

Hanöbukten.

Sv/Sk
Nosaby 

Hammar nr 8
32:1 SHM 19397 Inland

På en grusås, idag ca 10 m 
ö h, ca 4 km från 

Hammarsjön, som via 
Helge å rinner ut i havet. 
Under vikingatid ca 1,5 
km från Hammarsjön. 

Hittades vid en grustäkt.

2

Trelleborg 
Västervång, 

kvarteret 
Verkstaden

Sv/Sk 2:1

30184

LUHM Havsnära

Gravfältet är beläget på en 
öst-västlig grusås, idag ca 

en kilometer från den 
vikingatida strandnära 

bosättningen och 
trelleborgen.

4

Sv/Sk
Vitaby 

Hjälmared nr 9 
Tittut

8:1 SHM 20631 Havsstrand
Idag 3-5 m ö h, intill 

stranden.
3

Begravd på klinten, direkt 
invid den forntida 

stranden.
1/60Sv/Go

Västerhejde 
Vibble 1:2

42:1 SHM 28056 Havsstrand

AM AN AO AP AQ AR AS AT

Fynd.Fid-SHM
FyndNr-

UNr
IngaFynd Fynd Sakord Fynd Typ Fynd Del Typbestämning Typbestämning efter vem

107677 1 Kam Sammansatt enlkelkam

859729 1 Plåt

859730 1 Kniv

X

1 Kniv

Kniv

Sölja?

F16 Bryne Hängbryne

F17 Kniv

F18 Kärl Hänkel A-keramik

Okänt

Kniv Beslag

X

(X) Spik Till "bår"?

X? (Pärla) Segmenterad Dubbelpärla
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

49

772

31443 Se kap 5.2

Sv/Up Adelsö Björkö 119 Havsnära A129:A

Sv/Up Adelsö Björkö 118 34000 Havsnära Hemlanden Bj138 C

Sv/Sk
Fjälkinge 
Fjälkinge 
35:60 m fl

19:1 LUHM 30391 Inland

På en åsrygg på 
Kristianstadsslätten, idag 
25 m ö h, ca 10 km från 

Hanöbukten.

Sv/Sk
Nosaby 

Hammar nr 8
32:1 SHM 19397 Inland

På en grusås, idag ca 10 m 
ö h, ca 4 km från 

Hammarsjön, som via 
Helge å rinner ut i havet. 
Under vikingatid ca 1,5 
km från Hammarsjön. 

Hittades vid en grustäkt.

2

Trelleborg 
Västervång, 

kvarteret 
Verkstaden

Sv/Sk 2:1

30184

LUHM Havsnära

Gravfältet är beläget på en 
öst-västlig grusås, idag ca 

en kilometer från den 
vikingatida strandnära 

bosättningen och 
trelleborgen.

4

Sv/Sk
Vitaby 

Hjälmared nr 9 
Tittut

8:1 SHM 20631 Havsstrand
Idag 3-5 m ö h, intill 

stranden.
3

Begravd på klinten, direkt 
invid den forntida 

stranden.
1/60Sv/Go

Västerhejde 
Vibble 1:2

42:1 SHM 28056 Havsstrand

AU AV AW

Beskrivning/Kommentarer
Fyndplacering på 

kroppen
Kommentar till fyndplacering.

Sammansatt enkelkam. Ornerad med krysslinjer och tvärgående streck. Snedstreckad rygg. 9,1 x 3,3 cm. Lårben Vänster sida

Bleck (brons) Cu-leg Nyckelben Höger sida

Järn, trä, läder, bevarade rester av träskaft och läderslida. Enligt rapporten med ögleförsett knivskaft. 
Största längd var 27,5 cm.

Höft Vänster sida. Längsmed kroppen

Med träskaft. Fragmentarisk. Hand Höger hand

Starkt förrostad, 8,7 cm lång. Höft Vänster sida

Järnfragment av något som utgrävaren tolkade som sölja. Hand Vänster hand

Skifferbryne. 41x14x4 mm Överarm Höger sida

Järn,  7,2 cm. Axel Höger axel

I fyllningen

Förkommet knivbeslag. Enligt Hallström en datering till "efter medeltiden" eller 1600-1700-tal! Inte en 
enda teckning eller bild finns dock.

Bland benen i 
gropen

Mycket osäkert

Spikar liggandes i en rektangel under skelettet. Tolkat som att den döde blev ditburen på en bår.

Hittad under skelettet. Numer förkommen. Osäkert om den tillhört den döde. Under skelettet
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1

A B C D E F G H I J K L M N O

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Osäkert grav-
nummer

Anläggnings-typ Yttre form Inre konstr.
Form inre 

konstr.
Anläggningsbeskrivning

Gravens belägenhet på 
Gravplatsen

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193
194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Stensättning Rektangulär Kammargrav Rektangulär
Graven syntes som en sänka i marken inom en fyrkantig stensättning. Kammarens dimensioner: l 

2,9 m, b 2 m, dj 1,55-1,65 m.
NV delenSv/Up Adelsö Björkö 118 SHM 34000 Havsnära Hemlanden/ Stadsvallen Bj886
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193
194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Sv/Up Adelsö Björkö 118 SHM 34000 Havsnära Hemlanden/ Stadsvallen Bj886

P Q R S T U V W X Y Z

Kommentar till bel. på gravplatsen
Skelettets 

orientering
Kommentar till skl-

orientering
Huvud i

Kropps-
ställnig

Kommentar till kroppsställnig
Skador 
på skl

Kommentar till  skelettet Ålder
Ålder bestämd 

av
Längd cm

Nära norra delen av stadsvallen (på 
insidan av den) i Hemlanden

SV-NO SV Rygg Armarna över magen Dåligt bevarat vid analysen Adultus Kjellström
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193
194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Sv/Up Adelsö Björkö 118 SHM 34000 Havsnära Hemlanden/ Stadsvallen Bj886

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

Kommentar till längd
Tandmodi-

fiering
Dubbelgrav

Rester/ 
spår av 

Trä
Kommentar till rester av trä Djur i grav Typ av djur Störning Kommentar till störning Datering Kommentar dat

Osäk. 
dat.

Ja
Katt? Se kap 

6.1 
Ja

Ordningen i graven störd, enligt "Die 
Gräber"

900-talbdei Ja Kollager längs ena väggen
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193
194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Sv/Up Adelsö Björkö 118 SHM 34000 Havsnära Hemlanden/ Stadsvallen Bj886

AM AN AO AP AQ AR AS AT

Fynd.Fid-SHM
FyndNr-

UNr
IngaFynd Fynd Sakord Fynd Typ Fynd Del Typbestämning Typbestämning efter vem

122924 Spänne Ringspänne Typ 7a [DJU:NJ ore: d eller rak:a] LTN, Carlsson

263088 Svärd  H/I Petersen

524816 Kärl

578342 Svärdsskida H Petersen

578348 Sköld Rundsköld Sköldbuckla R562 Rygh, enl. SHM

578350 Svärdskavel Kavel till svärd H/I Petersen

578395 Handtag Sköldhandtag

578396 Beslag

578397 Kniv

578398 Kniv

578399 Doppsko Pik/doppsko

578509 Vikt  Bipolär

578532 Eldstål

578539 Flinta Fragment

578556 Föremål

578557 Mynt Dirhem Samanidisk

578558 Mynt Dirhem Fjärdedel Abbasidisk

578563 Väska Börs

578575 Brodd Is/skobrodd 

578834 Beslag Till spelbräde Hörnbeslag

578824 Beslag Till spelbräde Hörnbeslag

578859 Beslag Till spelbräde Hörnbeslag

578757 Beslag Till spelbräde Hörnbeslag

578888 Ögla Till spelbräde

579033 Beslag

578896 Beslag Till spelbräde?

578892 Beslag  

579036 Beslag  

579037 Föremål

579038 Spik Huvud

579039 Spik

579040 Spik

578877 Beslag Spik/Beslag Till spelbrädet
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193
194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Sv/Up Adelsö Björkö 118 SHM 34000 Havsnära Hemlanden/ Stadsvallen Bj886

AU AV AW

Beskrivning/Kommentarer
Fyndplacering på 

kroppen
Kommentar till fyndplacering.

ø 7,4x8,2. Brons, nål av järn. Stiliserade bakåtvända djurhuvuden. Lår Högt upp på höger lår, mellan låret och svärdet

Tveeggat, järn, trä, silver, koppar. 95 cm långt.

Keramik

Fragm, tveeggat, järn, trä, textil

Järn

Järn, trä, textil. Inlindad med minst två lager tyg.

Sönderbrutet sköldhandtag av järn med beslag av bronspressbleck och en bevarad bärring av brons. 10 
frag.

Okänt material. 3 förmodade beslag - möjligen från skölden

Fragment , järn, trä, silver. Träskaftet infattat med silvertråd.

Sönderfallen järnkniv med trärster. 5 fragment

Järn, trä

Järn, brons 2st, med cirkelstämplar i botten

Fragment, järn

Silver

Silver, slagen 900 e Kr.

Fjärdedel, silver. Slagen mellan 805-814 e Kr.

Fragment, läder. Tydliga avtryck av mynt (dirhem).

Fragment, järn 2 st

Järn, trä, textil

Järn, trä

Järn, trä, textil, 2 frag. Stort fragment av hörnbeslag med vidsittande trä- och textilrester, de senare i tunt 
tuskaft.
Järn, trä, textil. 2 hörnbeslag med vidsittande trärester. På fragm. "i" finns bitar av ylletyg - sannolikt i 
gåsögonkypert

Sönderfallen järnögla - av Selling tolkad som brädets upphängningsögla

Järn, trä. 3 fragment

7 fragment, järn, trä

Fragment, järn, trä

Fragment, järn

Järn

Järn

23 fragment av spikar och mineraliserat trä, sannolikt till spelbrädet

Järn, trä

Fragment, järn, trä. 25 fragment av beslag och spikar till spelbräde, allt märkt "q". Många trä- och 
textilrester vidsitter. De senare i tuskaft, ev. i flera lager.
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1

A B C D E F G H I J K L M N O

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Osäkert grav-
nummer

Anläggnings-typ Yttre form Inre konstr.
Form inre 

konstr.
Anläggningsbeskrivning

Gravens belägenhet på 
Gravplatsen

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

127;1 3 Flatmarksgrav Kista Rektangulär
Rektangulär nedgrävning, ca 1,8x0,44x0,7m stor. Förkolnade trärester och kroppsställningen 

vittnar om att individen sannolikt var begrad i en kista eller annan träkonstruktion.
(Centralt)

227 31 Flatmarksgrav Kista Rektangulär Mycket otydlig nedgrävningskant, ca 2,2 x 0,6 m stor. Spår av trärester på individen. Oklart

Sv/Up
Fresta Grimsta 

(Bollstanäs)
34:1 31439 Sjönära

Vid sjön Norrviken i 
Uppland.

 (högA2) 
A29/F59

Hög Rund Stensättning Rektangulär

I botten på en brandgravshög (A2) hittades en rund välvd stensättning med rektangulär stenfi yta 
i mitten innehållandes skeletten av två halshuggna män. På toppen av stens.,  i botten av A2 

fanns en äggformad natursten, 0,2 X 0,35 m stor. Brandlagret de båda skeletten låg i räknades 
först som ett eget brandlager, men konstaterades sedan vara samma som i resten av graven.

Obestämt

1/84001 Flatmarksgrav Nedgrävd delvis tvärs över grav 2. (N delen)

5/84005 Flatmarksgrav Kista Rektangulär Sten över bröstkorg. Kistan sammanfogad med ca 40 st grova spikar. (N delen)

Bj886 Stensättning Rektangulär Kammargrav
Graven syntes som en sänka i marken inom en fyrkantig stensättning. Kammarens dimensioner: l 

2,9 m, b 2 m, dj 1,55-1,65 m.
NV delenRektangulärHemlanden/ StadsvallenSv/Up

Fortsättning…

Adelsö Björkö 118
SHM 34000 Havsnära

Sv/Up
Danmark 

Gnista
Havsnära/ 

Inland

Under förhistorisk tid låg 
gravfältet intill "Föret", en 
fjärd med förbindelse med 

Fyrisån och 
Långhundraleden.

Sv/Up
Sigtuna kv 

Nunnan
195:1 Havsstrand

Gravgård utan känd kyrka. 
I utkanten av Sigtuna, NV 

delen.

12/84012 Flatmarksgrav Otydlig nedgrävningskant, endast på två ställen gick kanten att följa. V delen

Sv/Up

Bromma 
Linnea 

koloniomr. 
(Nora grf)

12 SHM 19870 Havsnära
Nära havsvik 

(Ulvsundafjärden)
6 Stensättning Kista

Ca 0,15 m under torven spridd, enskiktad stenpackning. Vid en markfast sten framkom ett 
brandlager som täckte fötterna på ett skelett som visade sig ligga i en kista. Strax utanför 

brandlagret framkom ett mindre brandlager.
Okänt
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

127;1 3

227 31

Sv/Up
Fresta Grimsta 

(Bollstanäs)
34:1 31439 Sjönära

Vid sjön Norrviken i 
Uppland.

 (högA2) 
A29/F59

1/84001

5/84005 

Bj886Hemlanden/ StadsvallenSv/Up

Fortsättning…

Adelsö Björkö 118
SHM 34000 Havsnära

Sv/Up
Danmark 

Gnista
Havsnära/ 

Inland

Under förhistorisk tid låg 
gravfältet intill "Föret", en 
fjärd med förbindelse med 

Fyrisån och 
Långhundraleden.

Sv/Up
Sigtuna kv 

Nunnan
195:1 Havsstrand

Gravgård utan känd kyrka. 
I utkanten av Sigtuna, NV 

delen.

12/84012

Sv/Up

Bromma 
Linnea 

koloniomr. 
(Nora grf)

12 SHM 19870 Havsnära
Nära havsvik 

(Ulvsundafjärden)
6

P Q R S T U V W X Y Z

Kommentar till bel. på gravplatsen
Skelettets 

orientering
Kommentar till skl-

orientering
Huvud i

Kropps-
ställnig

Kommentar till kroppsställnig
Skador 
på skl

Kommentar till  skelettet Ålder
Ålder bestämd 

av
Längd cm

Då gravfältet var skadat av 
plöjnining och markbruk är den 

ursprungliga utbredningen okänd.
V-O V Rygg Händerna på höften Ja

Läkta revben, genetisk tåförändring, 
ledförändringar(benutväxter), inflammatoriska 

ledförändringar, Schmorls noder. Kraftiga muskel-
/ligamentfästen på överarmsben, strålben och 

språngben

34-70 Prata&Sjöling 169,4

Gravfältets ursprungliga utbredning 
osäker

VSV-ONO VSV Rygg Armarna längs sidorna
Ledförändringar i bröstkotor och rygg, Schmorls 

noder, robust benstomme och kraftiga 
muskelfästen på vänster överarmsben

27-47 Prata&Sjöling 179,3

Osäker utbredning på gravfältet. O-V O Mage Ja Ja Halshuggen och våld mot huvudet 20-40 Kjellström

Gravgårdens utbredning åt detta håll 
är osäker (schakt A 1984)

SV-NO
Fel i rapporten, utgått 

från foton och 
ritningar

SV Rygg
Vänster arm böjd upp mot vänster 

nyckelben, höger hand på höften. Benen 
kan ha varit svepta.

Osteofyter på bröst och ländkotorna 40-59 Anttila "179,2"

Gravgårdens utbredning åt detta håll 
är osäker (schakt A 1984)

VSV-ONO VSV Rygg
Händerna på bäckenet, ryggkotorna 

böjda p g a sten på bröstkorgen, fötterna 
starkt uppvinklade

20-39 Anttila "185,6"

Nära norra delen av stadsvallen (på 
insidan av den) i Hemlanden

SV-NO SV Rygg Armarna över magen Dåligt bevarat vid analysen Adultus Kjellström

V-O V Rygg
Höger arm upp mot höger axel och 

vänster arm över magen

Osteofyter på kotor i ländrygg, bröstrygg och 
nyckelben, utväxter på lårben och strålben, 

lipping på ländkotor
20-39 Anttila "177,1"

Gravfältets ursprungliga utbredning 
okänd.

SV-NO
Enligt planritning och 

foto
SV Rygg

Svept? Armarna i kors över bäckenet 
och fötterna mycket tätt. Clavicula 

uppvinklade.
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

127;1 3

227 31

Sv/Up
Fresta Grimsta 

(Bollstanäs)
34:1 31439 Sjönära

Vid sjön Norrviken i 
Uppland.

 (högA2) 
A29/F59

1/84001

5/84005 

Bj886Hemlanden/ StadsvallenSv/Up

Fortsättning…

Adelsö Björkö 118
SHM 34000 Havsnära

Sv/Up
Danmark 

Gnista
Havsnära/ 

Inland

Under förhistorisk tid låg 
gravfältet intill "Föret", en 
fjärd med förbindelse med 

Fyrisån och 
Långhundraleden.

Sv/Up
Sigtuna kv 

Nunnan
195:1 Havsstrand

Gravgård utan känd kyrka. 
I utkanten av Sigtuna, NV 

delen.

12/84012

Sv/Up

Bromma 
Linnea 

koloniomr. 
(Nora grf)

12 SHM 19870 Havsnära
Nära havsvik 

(Ulvsundafjärden)
6

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

Kommentar till längd
Tandmodi-

fiering
Dubbelgrav

Rester/ 
spår av 

Trä
Kommentar till rester av trä Djur i grav Typ av djur Störning Kommentar till störning Datering Kommentar dat

Osäk. 
dat.

Kista

Medellängd beräknad utifrån 
rapportens två beräknade 

längder
adehj Ja

Rester av kol, bränt trä. 
Sannolikt kista.

Ja
Delvis förstörd vid schaktning (delar 

av kraniet saknas)
900-1100 Utifrån rapport

Medellängd beräknad utifrån 
rapportens två beräknade 

längder
bcdeh Ja

Rester av trä på individen. 
Sannolikt kista.

Ja
Delvis förstörd vid schaktning (delar 

av pannbenet skadat)
900-1100 Utifrån rapport

a JA Vet Utifrån 14C på benen

Anttila efter Trotter&Gleser. adeij 980-1050
Wikström 

rapportsammanställnig

Anttila anger olika mått i 
gravbes. (178 cm). I osteol. 
rapp. (185,6 +- 4,57 cm). 

adei Ja Kista 980-1050
Wikström 

rapportsammanställnig

Ja
Ordningen i graven störd, enligt "Die 

Gräber"
900-talKollager längs ena väggen Jabdei KattJa

Wikström 
rapportsammanställnig

Anttila anger ca 176-181 cm  
i gravbeskrivningen och 

177,1 +- 3,94 cm i  
osteologiska rapporten

a Ja?
Delar av skallen fattades. Recent (?) 

glas och keramik i graven.

Ja
(Ja) Se kap 

6.2.3

(Kanonben 
av nöt) (Br. 
benfragm.)

Sen vik-tid
Enl. J-E A övergången till 

kristen tid.

980-1050
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

127;1 3

227 31

Sv/Up
Fresta Grimsta 

(Bollstanäs)
34:1 31439 Sjönära

Vid sjön Norrviken i 
Uppland.

 (högA2) 
A29/F59

1/84001

5/84005 

Bj886Hemlanden/ StadsvallenSv/Up

Fortsättning…

Adelsö Björkö 118
SHM 34000 Havsnära

Sv/Up
Danmark 

Gnista
Havsnära/ 

Inland

Under förhistorisk tid låg 
gravfältet intill "Föret", en 
fjärd med förbindelse med 

Fyrisån och 
Långhundraleden.

Sv/Up
Sigtuna kv 

Nunnan
195:1 Havsstrand

Gravgård utan känd kyrka. 
I utkanten av Sigtuna, NV 

delen.

12/84012

Sv/Up

Bromma 
Linnea 

koloniomr. 
(Nora grf)

12 SHM 19870 Havsnära
Nära havsvik 

(Ulvsundafjärden)
6

AM AN AO AP AQ AR AS AT

Fynd.Fid-SHM
FyndNr-

UNr
IngaFynd Fynd Sakord Fynd Typ Fynd Del Typbestämning Typbestämning efter vem

579042 Spelpjäs

579043 Kärl Skål

579044 Ögla  

579046 Föremål

579045 Föremål  

579047 Spill Kvick Nötkreatur

579049 Pärla

579050 Kniv

616564 Textil Fragment

616576 Textil Fragment posament

616595 Textil Fragment

(X) (Spik) Kistspik

(X) (Kärl) Keramik Fragment

X

476 Kniv

X? Kärl?

X

(X) (Spik) Kistspik

357 Kniv

354 Bryne Skiffer

405 (Kärl) B II:4

406 (Kärl)
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1

A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

127;1 3

227 31

Sv/Up
Fresta Grimsta 

(Bollstanäs)
34:1 31439 Sjönära

Vid sjön Norrviken i 
Uppland.

 (högA2) 
A29/F59

1/84001

5/84005 

Bj886Hemlanden/ StadsvallenSv/Up

Fortsättning…

Adelsö Björkö 118
SHM 34000 Havsnära

Sv/Up
Danmark 

Gnista
Havsnära/ 

Inland

Under förhistorisk tid låg 
gravfältet intill "Föret", en 
fjärd med förbindelse med 

Fyrisån och 
Långhundraleden.

Sv/Up
Sigtuna kv 

Nunnan
195:1 Havsstrand

Gravgård utan känd kyrka. 
I utkanten av Sigtuna, NV 

delen.

12/84012

Sv/Up

Bromma 
Linnea 

koloniomr. 
(Nora grf)

12 SHM 19870 Havsnära
Nära havsvik 

(Ulvsundafjärden)
6

AU AV AW

Beskrivning/Kommentarer
Fyndplacering på 

kroppen
Kommentar till fyndplacering.

Ben/horn, järn 25 svarvade spelpjäser av horn. 1 bränd och 1 försedd med järnstift - det senare sannolikt 
fäste för ett avfallet krön. Antler

Fragment av träkärl, beslaget med brons/silverbleck med reliefmönster.

Fragment, järn, trä. Ögla md vidsittande träsrester.

Fyra fragment av järn

Tre fragment av järn, märkta att höra till svärdet

Horn av nötkreatur med bearbetningsspår

Vit glaspärla Mitt i graven Enl Stolpes anteckningar

Järn, trä

Bårder i bakvänd kedjesöm med grov silvertråd på siden.

Posament. Fläta i silver.

Textil

12 st kistspikar Runtom skelettet.

En skärva, från brandlagret vid fötterna

Ca 9,5 cm lång Vid vadbenet

Botten av ett keramikkärl, funnet intill de båda kropparna. Enl utgrävaren inte kopplat till dem.

Kista med lock, sammanfogad med 39 st spikar. De flesta grova (10 cm l), framförallt i botten.

Ca 12 cm Armbåge Höger sida

12x1,5x0,8 cm. Rektangulärt tvärsnitt. Upphängningsögla? Bäcken

Keramik, brungul glasyr. Bedömt som recent vid undersökningen. Typbestämt till BII:4.

Glas, bedömt som recent vid undersökningen.
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1

A B C D E F G H I J K L M N O

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

Osäkert grav-
nummer

Anläggnings-typ Yttre form Inre konstr.
Form inre 

konstr.
Anläggningsbeskrivning

Gravens belägenhet på 
Gravplatsen

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255
256

257

258

259

260

261

19/2072 Flatmarksgrav Kista Rektangulär Tydlig nedgrävningskant, rester av trä både över och under individen. (NV delen)

4/1001 Flatmarksgrav Båtsida
Oval nedgrävning, 2x0,6 m stor och 0,13 m djup, Ö-V riktning. Individen var svept och gravlagd 

på en båtsida. Större sten på bröstkorgen.
(S delen)

6/1003 Flatmarksgrav Kista Rektangulär
Oval nedgrävning, ca 2x0,55 m stor och 0,8 m djup. Ö-V-riktning. Kista ca 1,85x 0,4 m stor. 

Mörkfärgning vid kistans NV kant, möjligen rest av förmultnad gravgåva.
(Central)

16/1012 Stensättning? Stenram, kista Trapetsoid (kista)

Över graven en gles enskiktad stensamling (ca 1x 0,4m, Ö-V riktning) som skulle kunna vara en 
rest av en gravöverbyggnad. Oval nedgrävning, ca 1,8x0,6x0,25m stor. Stenram i ett till två skikt 
utanför nedre delen av kistan. Innanför denna kistspikar in situ som visade att kistans form varit 

trapetsoid. Större sten i fotändan.

(NV delen)

19/1014 Flatmarksgrav En närmast rektangulär, mycket otydlig nedgrävning. Ca 1,85x0,45x0,15m stor. Ö-V riktning (SÖ delen)

29/1025 Flatmarksgrav Kista Rektangulär
Rektangulär nedgrävning, ca 0,85 (avgrävd)x0,5x0,2 m stor. Kistans storlek ca 2x0,35 m. Runt 
individens huvud fanns rester av förkolnade fläderkvistar (vedartsanalys), nästan som en mössa.

(V delen)

Sv/Vg Varnhem Inland
Varnhem klosterkyrka, 

mellan Vättern och 
Vänern.

Kyrkogård vid den tidigkristna kyrkan nära Varnhem kloster S delen?

Sv/Öl
Långlöt 

Folkeslunda
51:1 
(210)

29352 Inland

På "landborgen", 
Ancyllusvallen, på en höjd 
av idag 15 m över havet. 

Ölands östra sida.

4 Stensättning Oval Schaktgrav

Oval stensättning, ca 1,5 x 3 m stor, bestående av en stenfylld schaktgrav, begränsad av nedsatta 
kalkstensflisor. Packning av kalksten och enstaka gråstenar. I en närmast rektangulär 

nedgrävning, 1,8 x 0,6 m stor, på ett djup av 0,95 m, kom resterna av ett skelett. I nivå med 
skelettet kunde en centimetertjock mörkfärgad ränna iakktas längsmed nedgrävningskanterna. 

Skelettet täcktes av en "bröststen" och hade en kantställd kalksten vid huvudet.

S delen?

Sv/Öl
Hulterstad 

Alby
64:1 22394 Inland

På "landborgen", idag ca 2 
km från Ölands östra sida.

A 57? Flatmarksgrav Hällkista Rektangulär
Hällkista, ca 1,75 x 1 m stor. Takhällarna påträffades ca 0,5 m under markytan. På en meters 

djup ett välbevarat skelett. Graven låg i ett grustag (sedermera kallad Tribergatäkten).

PF Flatmarksgrav
Oval, " trågformad", nedgrävning, ca 2, 07 x 0,7 m stor. Tydlig nedgrävningskant. Ca 0,16 m 

djup. Anläggningen skär en äldre kokgrop.
Centralt (men östra 

delen)

ALX Flatmarksgrav
Rektangulär nedgrävning med rundade hörn. 2, 07 x 0,7 m stor. Lodräta sidor och flat botten. 

Maxdjup 0, 45 m.
SÖ delen

En/ 
Dorset

Weymouth 
Ridgeway Hill

Inland

Nära stor väg, förhistorisk 
väg och förhistoriskt 
monument (Maiden 

Castle), dock bara några 
kilometer från havet.

skalle nr 
3736, se 
kap 5.2

Massgrav
belägen centralt i 

skallhögen, ansiktet 
uppåt

Sv/Up
Sigtuna Götes 

mack 
195:1 Havsstrand

Gravgård utan känd kyrka. 
I utkanten av Sigtuna, NÖ 

delen.

Hällkista Rektangulär
Endast fyra sidohällar i läge. Ca 2,5 (?)x 0,6 m stor. I rapporten på SHM står det 0,25 x 0,6 m 

stor. Men på den enda ritning som finns (profil) verkar den vara 2,5 m lång. Skelettdelar av fem 
indivder fanns i denna grav (två män, två kvinnor och en juvenil).

V delen, i utkanten av 
gravfältet

Sv/Öl
Gärdslösa 

Sörby-
Störlinge

74:1 28364 Inland

Gravfältet beläget på en 
ås, NV om Gärdlösa 
kyrka. Östra delen av 

Öland.

164 Flatmarksgrav

Dk/Fyn
Odense 
Otterup 
Galgedil

Inland
På toppen av en backe, 

idag ca 5 km från  havet.

AA Flatmarksgrav
Ca 1,8 x 1m stor nedgrävning, förmodligen endast 10-15 cm djup. Delar av skelettet, bl a 

skallen, kom direkt under ploglagret.
N delen

Sv/Öl
Resmo 

Skolgården
95:1 24033 Inland

På västra landborgen. Idag 
47 m över havet.

Flatmarksgrav Kalkstenshäll Rektangulär
Graven täckt av kalkstenshäll. 150 x 110 x 15 cm stor. Skelettet låg 75 cm under nuvarande 

markytan, och ca 30-40 cm under kalkstenshällen. Hällen låg ej horisontellt utan tolkades som 
att den kan varit rest.

Okänt
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A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255
256

257

258

259

260

261

19/2072

4/1001

6/1003

16/1012

19/1014

29/1025

Sv/Vg Varnhem Inland
Varnhem klosterkyrka, 

mellan Vättern och 
Vänern.

Sv/Öl
Långlöt 

Folkeslunda
51:1 
(210)

29352 Inland

På "landborgen", 
Ancyllusvallen, på en höjd 
av idag 15 m över havet. 

Ölands östra sida.

4

Sv/Öl
Hulterstad 

Alby
64:1 22394 Inland

På "landborgen", idag ca 2 
km från Ölands östra sida.

A 57?

PF

ALX

En/ 
Dorset

Weymouth 
Ridgeway Hill

Inland

Nära stor väg, förhistorisk 
väg och förhistoriskt 
monument (Maiden 

Castle), dock bara några 
kilometer från havet.

skalle nr 
3736, se 
kap 5.2

Sv/Up
Sigtuna Götes 

mack 
195:1 Havsstrand

Gravgård utan känd kyrka. 
I utkanten av Sigtuna, NÖ 

delen.

Sv/Öl
Gärdslösa 

Sörby-
Störlinge

74:1 28364 Inland

Gravfältet beläget på en 
ås, NV om Gärdlösa 
kyrka. Östra delen av 

Öland.

164

Dk/Fyn
Odense 
Otterup 
Galgedil

Inland
På toppen av en backe, 

idag ca 5 km från  havet.

AA

Sv/Öl
Resmo 

Skolgården
95:1 24033 Inland

På västra landborgen. Idag 
47 m över havet.

P Q R S T U V W X Y Z

Kommentar till bel. på gravplatsen
Skelettets 

orientering
Kommentar till skl-

orientering
Huvud i

Kropps-
ställnig

Kommentar till kroppsställnig
Skador 
på skl

Kommentar till  skelettet Ålder
Ålder bestämd 

av
Längd cm

Gravgårdens utbredning är osäker V-O V Rygg Händerna på höften
Schmorls noder? Inflammatoriska 

käkbensförändringar.
20-39 Kjellström 174,1

Södra delen av det utgrävda området. 
Gravgårdens begränsning söderut är 

dock ej säker.
VNV-OSO VNV Rygg Armarna längs med sidorna, svept Ja

"Boxarfraktur”, benröta, traumaskador på höger 
och vänster skenben och hälben. Förändring i 
höger axel, troligtvis p g a översansträngning i 

unga år.

30-40 Kjellström

Centrala delen av 
utgrävningsområdet. Se kommentar 

ovan.
V-O V Rygg Händerna på bäckenet Vanliga ålderstecken (artros, osteofyter) 40-60 Kjellström

Se kommentar ovan VNV-OSO VNV Rygg Armarna längs sidorna, svept Tandköttsinflammation 30-40 Kjellström

Se kommentar ovan VSV-ONO VSV Rygg Händerna på höften, troligtvis svept Ja
Möjlig infl i stortån, kronisk bihåleinflammation, 
karies och tandköttsinflammation, Milt ryggbråck. 

Osteofyter.
20-30 Kjellström

Se kommentar ovan VNV-OSO VNV Rygg Okänt Ja
Skadad på baksidan av höger lårben. Mittenpartiet 

av skelettet borta p g a recenta störningar
25-45 Kjellström

Ur Vretemarks och Axelssons artikel 
går det att utläsa att det fanns en 
könsuppdelning på kyrkogården.

O-V O Rygg 35-50 Vretemark 180

I en "grupp" av gravar. NNO-SSV NNO Rygg Händerna på bäckenet
Förändringar på lårbenen som att han skulle suttit 

mycket i skräddarställning (Sjøvold)
20-30 Rolf Jonsson 178

SSV-NNO SSV Rygg Böjda ben, mot Ö

Gravfältets ursprungliga utbredning 
okänd

VSV-ONO VSV Rygg Armarna längs sidan
Slitna ryggkotor. Gick ej att könsbestämma 

skelettet.
25-35 169

Gravfältets ursprungliga utbredning 
okänd

O-V O
Rygg/ 

Hocker
Benen uppdragna åt höger, armarna 

längs med kroppen
30-40

"N-S"
En av de första 

skeletten i högen.
"Mage"

Huvudet avskiljt från kroppen. Om 
skallen hör ihop med skelett 3806, så är 

den begravd på mage.
Ja

Främst perimortala. Vissa läkta frakturer dock 
(om skelett och huvud hör ihop). Schmorls noder 

och starka muskelfästen.

25-35 (40-
45)

skalle (skelett) "178"

Kunde ej återfinnas på gravkartan i 
ATA, men dock i ÖJG

NNO-SSV NNO Rygg?
På profilritningen ser skelettet ut att 

ligga på rygg

Maturus 
eller 

Adultus

Enl ÖJG best. på 
de två männen i 

graven

Gravfältets ursprungliga utbredning 
okänd

20 m från Resmo kyrkogård. N-S N Finns ej information att tillgå

N-S N Rygg Händerna vid höften 25-35 174,73
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A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255
256

257

258

259

260

261

19/2072

4/1001

6/1003

16/1012

19/1014

29/1025

Sv/Vg Varnhem Inland
Varnhem klosterkyrka, 

mellan Vättern och 
Vänern.

Sv/Öl
Långlöt 

Folkeslunda
51:1 
(210)

29352 Inland

På "landborgen", 
Ancyllusvallen, på en höjd 
av idag 15 m över havet. 

Ölands östra sida.

4

Sv/Öl
Hulterstad 

Alby
64:1 22394 Inland

På "landborgen", idag ca 2 
km från Ölands östra sida.

A 57?

PF

ALX

En/ 
Dorset

Weymouth 
Ridgeway Hill

Inland

Nära stor väg, förhistorisk 
väg och förhistoriskt 
monument (Maiden 

Castle), dock bara några 
kilometer från havet.

skalle nr 
3736, se 
kap 5.2

Sv/Up
Sigtuna Götes 

mack 
195:1 Havsstrand

Gravgård utan känd kyrka. 
I utkanten av Sigtuna, NÖ 

delen.

Sv/Öl
Gärdslösa 

Sörby-
Störlinge

74:1 28364 Inland

Gravfältet beläget på en 
ås, NV om Gärdlösa 
kyrka. Östra delen av 

Öland.

164

Dk/Fyn
Odense 
Otterup 
Galgedil

Inland
På toppen av en backe, 

idag ca 5 km från  havet.

AA

Sv/Öl
Resmo 

Skolgården
95:1 24033 Inland

På västra landborgen. Idag 
47 m över havet.

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL

Kommentar till längd
Tandmodi-

fiering
Dubbelgrav

Rester/ 
spår av 

Trä
Kommentar till rester av trä Djur i grav Typ av djur Störning Kommentar till störning Datering Kommentar dat

Osäk. 
dat.

Medellängd beräknad utifrån 
rapportens två beräknade 

längder
bdei Ja Kista Ja

Störd av rotvälta. Benen avkapade av 
modern nedgrävning.

sent 900-tal-tidigt 
1000-tal

Allmän datering utifrån 
rapport

bdeh Ja Individen har legat på båtbord Ja
Liten störning av senare slag vid 

individens käke
960-1030 14C (90,6%)

bdeh Ja Kista 970-1040
Allmän datering utifrån 

rapport

b Ja Kista, trapetsoid form Ja Något skadad i NV av FU-schakt 880-1000 14C (95,4%)

bdeh Ja
Skadad vid schaktning och störd av 

FU-schakt
940-1030 14C (83,0 %)

cdei Ja Kista Ja
Avgrävd av senare dike och FU-

schakt
880-1010 14C (95,4%)

Bestämd av Vretemark 800-1100-tal
Utifrån Vretemark&Axelssons 

artikel 2008

Enl Rolf Jonsson bdeh Ja?
Mörkfärgad ränna runtom 

skelettet. Möjligen svepning eller 
bårstänger enl rapporten.

Vik Enl rapport och ÖJG Vol II

adei (r Jäå) Osäker datering. Se kap 6.4.3. JA

Uppmätt in situ, rapport bdei 800-900-tal Utifrån Price et al 2015

Relativt lång enl 
Prangsgaard&Bennike 2010

bdei sent 900-tal-1050 Utifrån Price et al 2015

Om skelett och skalle hör 
ihop

bdehj Massgrav 970-1025 Utifrån kalibrerade 14C-värden 
från Loe et al 2014.

adehj

Ja
Störd av vattenledningsnedgrävning, 

graven efterundersökt
Vik

JA Ja?
Endast fyra hällar kvar i läge. På 

ritningen ser halva graven ut att vara 
borta.

(fr Jäå-r Jäå) Osäker datering. Se kap 6.4.3. JA

Tamoxe 
(nyfödd), vid 

fötterna
Ja

Störd i norra delen av recent 
nedgrävning

800-900-tal Utifrån Price et al 2015rapport bdeh Ja
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A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255
256

257

258

259

260

261

19/2072

4/1001

6/1003

16/1012

19/1014

29/1025

Sv/Vg Varnhem Inland
Varnhem klosterkyrka, 

mellan Vättern och 
Vänern.

Sv/Öl
Långlöt 

Folkeslunda
51:1 
(210)

29352 Inland

På "landborgen", 
Ancyllusvallen, på en höjd 
av idag 15 m över havet. 

Ölands östra sida.

4

Sv/Öl
Hulterstad 

Alby
64:1 22394 Inland

På "landborgen", idag ca 2 
km från Ölands östra sida.

A 57?

PF

ALX

En/ 
Dorset

Weymouth 
Ridgeway Hill

Inland

Nära stor väg, förhistorisk 
väg och förhistoriskt 
monument (Maiden 

Castle), dock bara några 
kilometer från havet.

skalle nr 
3736, se 
kap 5.2

Sv/Up
Sigtuna Götes 

mack 
195:1 Havsstrand

Gravgård utan känd kyrka. 
I utkanten av Sigtuna, NÖ 

delen.

Sv/Öl
Gärdslösa 

Sörby-
Störlinge

74:1 28364 Inland

Gravfältet beläget på en 
ås, NV om Gärdlösa 
kyrka. Östra delen av 

Öland.

164

Dk/Fyn
Odense 
Otterup 
Galgedil

Inland
På toppen av en backe, 

idag ca 5 km från  havet.

AA

Sv/Öl
Resmo 

Skolgården
95:1 24033 Inland

På västra landborgen. Idag 
47 m över havet.

AM AN AO AP AQ AR AS AT

Fynd.Fid-SHM
FyndNr-

UNr
IngaFynd Fynd Sakord Fynd Typ Fynd Del Typbestämning Typbestämning efter vem

(X) (Spik) Kistspik

(X) (Nit) Båtnit

(X)? (Spik) Kistspik

(X) (Spik) Kistspik

X

(X) (Spik) Kistspik

X

469338 72 Kniv

573 Ring

575 Ring

578 Nit/Spik

577 Kniv

574 Pryl

579 Kärl Keramik

X

Spänne Ringnål

Våg Skål mm Birka I, taf 126 Arbman

Kläpp Till koskälla?

X

Kniv

Kniv

Textil

X
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A B C D E F G H

Land/ 
land-
skap

Lokal RAÄ
För-

varing
Inv.nr Belägenhet

Kommentar Gravplats, 
belägenhet

Anl-
/ind.nr.

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255
256

257

258

259

260

261

19/2072

4/1001

6/1003

16/1012

19/1014

29/1025

Sv/Vg Varnhem Inland
Varnhem klosterkyrka, 

mellan Vättern och 
Vänern.

Sv/Öl
Långlöt 

Folkeslunda
51:1 
(210)

29352 Inland

På "landborgen", 
Ancyllusvallen, på en höjd 
av idag 15 m över havet. 

Ölands östra sida.

4

Sv/Öl
Hulterstad 

Alby
64:1 22394 Inland

På "landborgen", idag ca 2 
km från Ölands östra sida.

A 57?

PF

ALX

En/ 
Dorset

Weymouth 
Ridgeway Hill

Inland

Nära stor väg, förhistorisk 
väg och förhistoriskt 
monument (Maiden 

Castle), dock bara några 
kilometer från havet.

skalle nr 
3736, se 
kap 5.2

Sv/Up
Sigtuna Götes 

mack 
195:1 Havsstrand

Gravgård utan känd kyrka. 
I utkanten av Sigtuna, NÖ 

delen.

Sv/Öl
Gärdslösa 

Sörby-
Störlinge

74:1 28364 Inland

Gravfältet beläget på en 
ås, NV om Gärdlösa 
kyrka. Östra delen av 

Öland.

164

Dk/Fyn
Odense 
Otterup 
Galgedil

Inland
På toppen av en backe, 

idag ca 5 km från  havet.

AA

Sv/Öl
Resmo 

Skolgården
95:1 24033 Inland

På västra landborgen. Idag 
47 m över havet.

AU AV AW

Beskrivning/Kommentarer
Fyndplacering på 

kroppen
Kommentar till fyndplacering.

Huvud/kropp 3 vid huvudet, 4 runt kroppen

13x2 nitar i rader. Nitförband på båtsida. Under den döde

13 kistspikar. Mörkfärgning efter något som kan ha varit en gravgåva (kärl?).

7 st

14 st

12,2 cm lång Höft Höger höft

Brons, sluten märla runt ringen. Ornerad med streck. Hör troligtvis till träkärl (enligt rapporten)

Järn, trind ten, öppen. Tjock i ena änden, smal i andra.

7 hela och fragment, två med rombiska nitbrickor

Kniven har lång tånge och relativt kort blad. En liten knyck finns innan tången börjar.

Järn, kvadratisk tånge

4 skärvor

Nålen 17,3 cm lång, ringens diam 3 cm. Ornerad med punktfyllda instämplade trianglar, ställda mot 
varandra.

Fragment av skål, vågarm och rest av lädersnodd fastsittande i ena vågarmen.

Enligt rapporten hörde denna troligen ej till gravinventarierna.

16,5 cm lång järnkniv med bevarade trärester på skaftet. Bladet 7,8 cm och tången 8,7 cm. Skuldra Under höger skulderblad

16,5 cm lång. Bladet är 8,8 cm och tången 7,7 cm lång. Höft/Midja Bälteshöjd

Ett 0,7 x 0,3 cm stort textilfragment bevarat i kopparlegeringskorrosion. Höft/Midja Bälteshöjd
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Hänvisningar till referenser för katalogdelen, uppdelat efter 

land, landskap, socken1, lokal och grav. 

 

För de respektive hänvisningar som görs nedan, se referenslistan i uppsatsen. Informationen 
om gravplatsernas placering i landskapet är analyserad av författaren utifrån rapporterna för 
respektive plats och kartstudier. Se Landskapsanalyskapitlet (6.5) i uppsatsen för vidare 
information om detta. 

Danmark 

Fyn Odense Otterup Galgedil 

Grav AA: 

Informationen för denna grav är hämtad ur rapporten för platsen: 1999, s. 343f. från Odense 
Bys Museum (Kampagne: 00-08-1999 KUAS nr. 3629/99), samt foton och ritning på 
individen och graven: 4520_AA; foto 4628_36; foto 4629_2; foto 4629_3; översiktsritning. 
Foton på kniven: 4520_AA_X100_foto D_13886 och D_13887. För tandmodifieringen se 
Prangsgaard & Bennike 2010, s. 5. 

Grav PF: 

Informationen för denna grav är hämtad ur rapporten för platsen: 2000, s. 422, från Odense 
Bys Museum (Kampagne: 00-08-1999 KUAS nr. 3629/99), samt foton och ritning på 
individen och graven: 4520_PF: foto 4642_33; foto 4643_4 och översiktsritning. 

Grav ALX: 

Informationen för denna grav är hämtad ur rapporten för platsen: 2005, s. 245f., från Odense 
Bys Museum (Kampagne 09-06-2005 KUAS nr. 2003-2122-0390), samt foton och ritning på 
individen och graven: 4520_ALX: foto DA_1866; foto DA_1867; foto DA_1924; foto 
DD_990 och översiktritning. Foton på kniven: 4520_ALX_X1464_foto D_153 och foto 
D_154. Se även Prangsgaard & Bennike 2010, s. 4f. och s.7. 

Dateringarna och positionen för de tre gravarna på gravfältet är hämtade från Price et al. 
2015, s. 4, beskrivningen av gravfältet ibid., s.2. 

England 

Dorset Weymouth Ridgeway Hill  

Skalle 3736, skelett 3806: 

Informationen har hämtats från Loe et al. 2014. För individen se främst sidorna 130, 152 och 
205. För bilder på tandmodifieringen, se s. 63. För informationen om massgravens 
lokalisering, se främst sidorna 1, 2 och 233. Dateringen är hämtad från s. 43 (ibid.). 

                                                           
1 I de fall gravplatserna ligger i en stad (Visby, Sigtuna, Trelleborg) listas de efter denna, liksom de görs i FMIS. 
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Sverige 

Gotland 

Hablingbo Havor 

Grav 25: 

Informationen om denna individ har hämtats från Gustafssons redogörelse för denna plats i 
handlingar i ATA för SHM inv.nr 7582; DWG IV:1, s. 293 och SHM:s kataloger för 
förevarande inv.nr., däri dokumentationsfoto för den filade tanden. För bilder på fynden se 
DWG I Abb. 98. För ringspännet se Carlsson 1988, s. 66, s. 73 och 162. För teckning av 
tandmodifieringen se Arcini 2005, s. 729.  

 

Halla Broe/Högbro   SHM: 15601 

Grav VI: 

Informationen om denna individ har hämtats från handlingar i ATA rörande dnr: 688/1916; 
DWG IV:1, s. 330f. samt katalogerna för förevarande inv.nr på SHM. Rapporten i ATA är 
författad av Hans Hansson. För bilder på fynden se DWG I Abb. 138. För information om 
ringspännet se Carlsson 1988, s. 173. För dokumentationsfoto på tandfilningen se SHM för 
tillhörande inv.nr.  

 

Hellvi Stora och Lilla Ihre SHM: 20826 

Grav 351:  

Informationen om denna individ är hämtad från Gillberg i rapport, ATA dnr: 2700/34, samt 
foton och ritningar tillhörande samma dnr. Planritningar i ATA över hela Ihregravfältet har 
också studerats (ritning Go 638F, 639F). För informationen om fynden har katalogerna i SHM 
för förevarande inv.nr använts, främst Huvudkatalogen, s. 105–106 och DWG IV:2, s. 422. 
För bilder på fynden i graven se DWG I Abb. 161. För specifik information om kammen i 
graven se DWG III:1, s. 263, jfr Arbman Die Gräber I, Taf. 161.1. För svärdet se 
Androshchuk 2014, t. ex. s. 54 och s. 158. 

 

När Kullar SHM: 28469 

Grav 11/59:  

Informationen för denna individ är hämtad ur rapporten och handlingarna i ATA för dnr: 
2813/67. Peter Manneke var ansvarig för utgrävningarna på platsen. Information har även 
hämtats från katalogerna i SHM för inv.nr: 28469, samt en artikel i Gotlands Allehanda från 
22/9 1959. 

 

Othem Slite 93:1 Till denna plats hör flera inv.nr i SHM: 15752, 23139, 23248 och 23896 

Othem Slitehamn Närs Bredgården SHM: 15752 

Grav 1 och 2: 

Informationen för dessa två gravar är hämtad från handlingar i ATA för innevarande inv.nr.; 
katalogerna för densamma i SHM, främst Huvudkatalogen s. 1–4 och DWG IV:2, s. 572. För 
bilder på fynden se DWG I Abb. 250 och Abb. 248 samt dokumentationsfoton i SHM. För 
ringspännena se Carlsson 1988, s. 215. För åldersbestämningen på individen i grav 2 samt 
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tandmodifieringen se Mortágua 2006, s. 21. För tandmodifieringen på individen i grav 1 se 
dokumentationsfoto i SHM för föreliggande inv.nr. 

 

Othem Slite SHM: 23139 

Grav 4 (IV):  

Informationen för denna individ är hämtad från Einerstam i rapport och övriga handlingar i 
ATA för dnr: 1073/43, SHM:s kataloger för innevarande inv.nr, däribland 
dokumentationsfoto på tandmodifieringen samt DWG IV:2 s. 575. För närmare information 
om individens ålder och tandmodifieringens utseende se Mortágua 2006, s.23.  

Grav b, (Grav SE I?): 

Denna individ saknar säker koppling till ett gravnummer (se Mortágua s. 6 och kap. 5.2 i 
uppsatsen). Då denna individ inte går att definiera i rapporten så har informationen endast 
inhämtats från dokumentationsfoto på tandmodifieringen i SHM, samt Mortáguas uppsats 
2006, s. 26. 

Grav ?2, (Grav SE II?): 

Denna individ saknar säker koppling till ett gravnummer (se Mortágua s. 6 och kap. 5.2 i 
uppsatsen). Informationen för grav 2 har dock hämtats från Einerstam i rapport och övriga 
handlingar i ATA, dnr: 1073/43, SHM:s kataloger och osteologiska databas för inv.nr 23139, 
däribland dokumentationsfoto angående tandmodifieringen, och DWG IV:2, s. 575. För 
resterande uppgifter om individen se Mortágua 2006, s. 24.  

 

Othem Slite, Torget SHM: 23248 

Grav 8: 

Informationen för denna grav har hämtats ur Thålin & Einerstam i rapport, s. 3 och därtill 
rörande handlingar (foton och ritningar) för ATA dnr 2111/44; Huvudkatalogen för 
förevarande inv.nr, s. 3–4; DWG I Abb. 252; DWG IV:2 s., 576; DWG IV:3, s. 1004. För 
nyckeln och bältespungen jfr även DWG II Taf. 212 1-2, Taf. 242, Arbman Die Gräber I Taf. 
282:2. För ålder och tandmodifiering se Mortágua 2006, s. 12. 

Grav 19:  

Informationen hämtad för graven och fynden: Thålin & Einerstam i rapport, s. 6, foton och 
ritningar för ATA dnr 2111/44; Huvudkatalogen SHM för inv.nr 23248, s. 9; DWG IV:2 s. 
577. För individen: Mortágua 2006, s. 13; dokumentationsfoto SHM.   

Grav 21 (A): 

Informationen hämtad för graven och fynden: Thålin & Einerstam i rapport, s. 7, foton och 
ritningar för ATA dnr 2111/44; Huvudkatalogen SHM för inv.nr 23248, s. 9; DWG IV:2 s. 
577. DWG IV:3, s. 1004. För individen: Mortágua 2006, s. 14. 

Grav 21?, (Grav SE III?): 

Osäker koppling mellan individ och grav. Se Mortágua s. 6, samt kap. 5.2 i uppsatsen. För 
individen: Mortágua 2006, s. 16. 

Grav 24 (A)2: 

Informationen hämtad för graven och fynden: Thålin & Einerstam i rapport, s. 8, foton och 
                                                           
2 Enligt en kommentar i den osteologiska databasen på SHM så finns inte denna individ (endast individ B ska 

finnas i grav 24). Individen är heller inte märkt med anläggningsnummer (ibid). I rapporten finns det bara en 

individ i grav 24, inte ”A” eller ”B”.  



 

49 

 

ritningar för ATA dnr 2111/44; Huvudkatalogen SHM för inv.nr 23248, s. 11; DWG IV:2 s. 
578; DWG IV:3, s. 1004. För individen: Mortágua 2006, s. 17; dokumentationsfoto SHM. 

Grav 25: 

Informationen hämtad för graven och fynden: Thålin & Einerstam i rapport, s. 8, foton och 
ritningar för ATA dnr 2111/44; Huvudkatalogen SHM för inv.nr 23248, s. 11–12; DWG I 
Abb. 254; DWG IV:2 s. 578; DWG IV:3, s. 1004; Carlsson 1988, s. 216f. För individen: 
Mortágua 2006, s. 17; dokumentationsfoto SHM. 

 

Othem Slite, Stora Torget SHM: 23896 

Grav 1/47: 

Informationen hämtad för graven och fynden: Arwidsson i rapport och ritningar, ATA dnr 
0598/48; Huvudkatalogen SHM för inv.nr 23896, s. 1; DWG IV:2 s. 578; För individen: 
Mortágua 2006, s. 22; dokumentationsfoto SHM. 

Grav 3 A/473: 

Informationen hämtad för graven och fynden: Arwidsson i rapport och ritningar, ATA dnr 
0598/48; Huvudkatalogen SHM för inv.nr 23896, s. 6; DWG IV:2 s. 580; För individen: 
dokumentationsfoto SHM. 

 

Othem Österby Västra Brottet     

Grav 3:7:  

Informationen om denna individ är hämtad från Dan Carlsson i rapport 2009:4, ArkeoDok. Se 
främst sidorna: 10, 12ff, 21, 35, 37. Information om individen är även hämtad från Stina 
Norgrens C-uppsats (2010). Se framförallt omslagssidan och s. 44. 

 

Silte Hallvards   SHM: 22087 

Grav 8: 

Informationen om denna individ är hämtad från Mårten Stenberger i rapport, ATA dnr: 
2945/38 och foton4 och ritningar för samma dnr, samt katalogerna i SHM för inv.nr: 22087. 
För foton på fynden se även DWG I Abb. 267. För ringspännets typbestämning se Carlsson 
1988, s. 225 och DWG IV:2, s. 623. För tandfilningens utseende se dokumentationsfoto i 
SHM för förevarande inv.nr.  

 

Visby Kopparsvik   GF: 12675 (grav 10–255); GF: 10183 (grav 326) 

Referenserna till Toplak KATALOG och DWG IV:2 gäller gravbeskrivningarna. 
Referenserna till Carlsson 1988 gäller information om ringspännena. Referenserna till DWG I 
och II gäller bilder på fynden. Referenser till Toplak 2016, DWG III:1 och DWG III:2 gäller 
beskrivningar av specifika fynd. Referenserna till Arcini 2005 och 2010 gäller information om 
tandfilningens utseende.  

 

 

                                                           
3 För gravnumret tillhörande denna individ, se diskussionen under kap. 5.2 ”Urval av individer” och kap. 6.3.2 

”Ålder och kön” i uppsatsen.  
4 Fotot av grav 8 saknas i ATA:s handlingar. På sidan för detta foto finns bara ett tomrum. 
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Kopparsvik forts. 

Grav Referenser 

10 Toplak 2016 KATALOG s. 13; Carlsson 1988, s. 254; DWG I Abb. 344; 
 DWG IV:2, s. 835; DWG III:1, s.100; Fyndlista ATA dnr: 2784/77  

24 Toplak 2016 KATALOG s. 29; Carlsson 1988, s. 254; DWG IV:2, s. 838; 
 Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729; 2010, s. 15 

34 Toplak 2016 KATALOG s. 39; DWG IV:2, s. 839; Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

39 Toplak 2016 KATALOG s. 44; Carlsson 1988, s. 254; DWG IV:2, s. 839; 
 Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

41 Toplak 2016 KATALOG s. 46; DWG IV:2, s. 839; Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

49 Toplak 2016 KATALOG s. 54; Carlsson 1988, s. 254; DWG I Abb. 391; DWG 
 IV: 2, s. 840; Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729 

55 Toplak 2016 KATALOG s. 61; DWG IV; 2, s. 84; Arcini 2005, s. 729 

60 Toplak 2016, s. 144, KATALOG s. 66; Carlsson 1988, s. 254; DWG I Abb. 394; 
 DWG IV:2, s. 841; Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

62 Toplak 2016 KATALOG s. 68; DWG IV:2, s. 842; Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

65 Toplak 2016 KATALOG s. 71; DWG IV:2, s. 842 

68 Toplak 2016 KATALOG s. 74; DWG IV:2, s. 842  

72 Toplak 2016 KATALOG s. 77–78; DWG IV, s. 842; DWG III:1, s. 106; 
 Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

81 Toplak 2016 KATALOG s. 86–87; DWG I Abb. 361; DWG IV, s. 843; 
 Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729  

87 Toplak 2016 KATALOG s. 93; DWG I Abb. 349; DWG IV:2, s. 844; Fyndlista 
 ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729 

89 Toplak 2016 KATALOG s. 95; DWG IV:2, s. 844 

91 Toplak 2016, s. 129 not 308, KATALOG s. 97; Carlsson 1988, s. 255; DWG I 
 Abb. 377; DWG IV:2, s. 844; Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

101 Toplak 2016 KATALOG s. 107; DWG IV:2, s. 846; Fyndlista ATA dnr: 
 2784/77 

105 Toplak 2016 KATALOG s. 111; Carlsson 1988, s. 255; DWG I Abb. 362; DWG 
 IV:2, s. 846; Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729 

109 Toplak 2016 KATALOG s. 115; DWG IV:2, s. 846f.; Fyndlista ATA dnr: 
 2784/77 

111 Toplak 2016 KATALOG s. 117; Carlsson 1988, s. 255; DWG I Abb. 374; DWG 
 IV:2, s. 847; Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729; 2010, s. 15 

113 Toplak 2016 KATALOG s. 119; DWG I Abb. 363; DWG IV:2, s. 847; DWG      
 III:I, s. 130; Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

130 Toplak 2016 KATALOG s. 137; Carlsson 1988, s. 256; DWG I Abb. 358; DWG 
 IV:2, s. 849; Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729 

133 Toplak 2016 KATALOG s. 140; DWG IV:2, s. 850  

134 Toplak 2016 KATALOG s. 141; DWG I Abb. 337; DWG IV:2, s. 850; 
 Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729; 2010, s. 15 
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Kopparsvik forts. 

Grav Referenser 

136 Toplak 2016 KATALOG s. 143; DWG II Taf. 125:12; DWG IV:2, s. 850; 
 Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729 

137 Toplak 2016 KATALOG s. 144; DWG IV:2, s. 850 

153 Toplak 2016 KATALOG s. 161; DWG IV:2, s. 852 

154 Toplak 2016 KATALOG s. 162; DWG IV:2, s. 852; Fyndlista ATA dnr: 
 2784/77; Arcini 2005, s. 729, s. 732; 2010, s. 15 

157 Toplak 2016 KATALOG s. 165; DWG IV:2, s. 853; DWG III:1, s. 221; 
 Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729 

163 Toplak 2016 KATALOG s. 172; DWG IV:2, s. 853; Arcini 2005, s. 729, s. 731; 
 2010, s. 15 

169 Toplak 2016 KATALOG s. 178; Carlsson 1988, s. 256f; DWG I Abb. 364; 
 DWG IV:2, s. 854; Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

182 Toplak 2016 KATALOG s. 192; DWG IV:2, s. 855; DWG IV:3, s. 1004; 
 Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

184 Toplak 2016 KATALOG s. 194; Carlsson 1988, s. 257; DWG I Abb. 339; DWG 
 IV:2, s. 855; Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729f. 

188 Toplak 2016 KATALOG s. 198; Carlsson 1988, s. 257; DWG I Abb. 355; DWG 
 IV:2, s. 856; DWG III: 2, s. 440; Fyndlista ATA dnr: 2784/77 

195 Toplak 2016 KATALOG s. 205; Carlsson 1988, s. 257; DWG IV:2, s. 857; 
 Fyndlista ATA dnr: 2784/77; Arcini 2005, s. 729, s.731 

205 Toplak 2016 KATALOG s. 215–217; DWG IV:2, s. 858; Fyndlista ATA dnr: 
 2784/77 

244 Toplak 2016 KATALOG s. 259; DWG IV:2, s. 862; Fyndlista ATA dnr: 
 2784/77; Arcini 2005, s. 729 

254 Toplak 2016 KATALOG s. 269; DWG IV:2, s. 864; Fyndlista ATA dnr: 
 2784/77 

255 Toplak 2016 KATALOG s. 270; DWG IV:2, s. 864; Fyndlista ATA dnr: 
 2784/77; Arcini 2005, s. 729. 

326 (GF 10183:20) Toplak 2016 KATALOG s. 345; DWG IV:2, s. 832; Arcini 2005, 
  s. 729f.  

 

Västerhejde Vibble SHM:28056  

Grav 1/60. Erik Nylén undersökte graven 1960. Informationen om individen är hämtad från 
handlingar i ATA rörande dnr: 2616/66 (foton, ritningar och rapport), samt katalogerna för 
inv.nr: 28056 i SHM och DWG IV:2, s. 733. Kammen är daterad utifrån Ambrosiani (1982, s. 
181f.). För tandfilningens utseende se dokumentationsfoto i SHM för förevarande inv.nr.  
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Skåne 

Fjälkinge Fjälkinge 35:60 m fl LUHM: 30391 

Informationen om individerna från Fjälkinge är hämtade från Helgesson i rapport 1990, plus 
bilagorna.  

Grav 49: 

se Bilaga 1 s. 3; Bilaga 2 s. 2; Bilaga 3 s. 2; Bilaga 6 s. 23; Bilaga 10 s. 2. 

Grav 772: 

se s. 5 i rapporten; Bilaga 1 s. 23; Bilaga 3 s. 13; Bilaga 6 s. 25; Bilaga 10 s. 12. 

För båda gravarnas placering på gravfältet, se planritningen, Bilaga 8. För tandfilningens 
utseende se Arcini 1991, förstasidan, samt Arcini 2005, s. 729. 

 

Nosaby Hammar SHM: 19397 

Informationen för individen är hämtad från Hansen, rapport i ATA dnr: 1892/30, samt 
katalogerna och dokumentationsfoto för förevarande inv.nr i SHM. 

 

Trelleborg Västervång (Vannhög) LUHM: 30184 (1990), LUHM: 31443 (FU 2004) 

Grav 4: 

Samtlig information i katalogen om individen i grav 4, utom dateringen, är hämtad ur 
Hansson i rapport 1993, ATA dnr: 6344/90 och 6446/90, se framförallt sidorna: 4 (och 
tillhörande ritning), den osteologiska rapporten, framförallt s. 13 ff. För fynden se förutom 
gravbeskrivningen fyndlistan s. 19 ff. Därtill planritningar i rapporten över gravfältet. 
Dateringen är hämtad från Hellerström i rapport UV Syd, DAFF 2005:5, Bilaga 2 och 
uträknad via OxCal https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal (20180930). Information om 
tandfilningens utseende har hämtats från Arcini 2005, s. 729; Arcini & Jacobsson 2008, s. 12.  

För graven från FU 2004 se Hellerström i rapport 2005:8, s. 8.  

 

Vitaby Hjälmared SHM: 20631 

Anl. 3: 

Samtlig information i katalogen om individerna är hämtade ur Hallström i rapport, ritningar 
från platsen (ATA dnr: 4122/33), övriga handlingar i ATA för samma plats, Märta 
Magnussons artikel från 1948, främst s. 178 och s. 184, SHM:s kataloger för innevarande 
inv.nr, samt personlig kommunikation med osteolog Johnny Karlsson, SHM (mail 180906).  
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Uppland 

Adelsö Björkö Hemlanden SHM: 34000 

Grav Bj138C: 

Informationen för graven och fynden är hämtad ur Hjalmar Stolpes dagböcker, bok 4, s. 107–
110, samt s. 114 och gravplaner, Arbman Die Gräber I Text, s. 60f. För information om 
individen och tandmodifikationen se Kjellström 2014, främst s. 48, s. 50f., s. 54. 

Grav Bj886: 

Informationen för graven och fynden hämtad ur Hjalmar Stolpes anteckningar och gravplaner, 
Arbman Die Gräber I Text, s. 344f. För fynden se förevarande inv.nr på SHM. Ringspännet är 
typbestämt utifrån Carlsson 1988, s. 30 samt DWG III:1, s. 97. För information om individen 
och tandmodifikationen se Kjellström 2014, främst sidorna 48ff, samt s. 54. 

 

Adelsö Björkö (Stadsvallen) 

Grav A129:A 

Informationen om graven och individens position i graven är hämtad från Holmquist-
Olausson, 1990, s. 176, s. 180f. För närmare information om individen och tandmodifieringen 
se Kjellström 2014, s. 48, s. 50ff. 

 

Danmark Gnista 

Grav 3: 

Informationen för individen och graven har hämtats från Gnistarapporten med bilagor. Se 
framförallt Hennius et al. 2016, s. 163–166; Bilaga 4, s. 7–9. För bild på tandmodifiering se 
Hennius et al. 2016, s. 249. 

Grav 31: 

Informationen för individen och graven har hämtats från Gnistarapporten med bilagor. Se 
framförallt Hennius et al. 2016, s. 279–282; Bilaga 4, s. 79–81. För bild på tandmodifiering se 
Hennius et al. 2016, s. 249. 

 

Fresta Grimsta (Bollstanäs) SHM: 31439 

Grav A29, individ A29F59: 

Informationen om graven är hämtad ur Hemmendorff i rapport 1979, främst sidorna 7, 9f., 15, 
22, 64–74. Därtill rörande handlingar i ATA (foton och ritningar) dnr: 3867/74. För 
information om individen med tandmodifieringen, se Kjellström 2014, s. 48–51. 

 

Sigtuna Götes Mack 

Grav 19, individ 2072:  

Informationen för graven och denna individ är hämtad från Wikström & Kjellström i rapport 
2008, s. 28, s.39, dateringen s. 10. För information om tandmodifieringens utseende, se 
Kjellström 2014, s. 51. 

Grav 4, individ 1001: 

Informationen för graven och denna individ är hämtad från Hed et al. i rapport, 2017, s. 126 
(även foto på modifieringen), s. 128f.; Bilaga 1 s. 156, Bilaga 4, s. 248. 
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Grav 6, individ 1003: 

Informationen för graven och denna individ är hämtad från Hed et al. i rapport, 2017, s. 27, 
s.126 (även foto på modifieringen), s. 128, dateringen s. 111; Bilaga 1 s. 160, Bilaga 4, s. 249.  

Grav 16, individ 1012: 

Informationen för graven och denna individ är hämtad från Hed Jakobsson et al. i rapport, 
2017, s. 125f.; Bilaga 1 s. 178, Bilaga 4, s. 258. 

Grav 19, individ 1014: 

Informationen för graven och denna individ är hämtad från Hed Jakobsson et al. i rapport 
2017, s. 119–126; Bilaga 1 s. 184, Bilaga 4, s. 261. 

Grav 29, individ 1025:  

Informationen för graven och denna individ är hämtad från Hed Jakobsson et al. i rapport, 
2017, s. 115f., s. 126 (även foto på modifieringen); Bilaga 1 s. 204, Bilaga 4, s. 272. 

 

Sigtuna kvarteret Nunnan 

Grav 1, individ 84001, Grav 5, individ 84005, Grav 12, individ 84012:  

Informationen för dessa gravar är hämtad från Hillbom & Deutgen i rapport (1996) samt till 
rapporten hörande Bilagor 3, 4 och 6, ATA dnr: 3651/83. Därtill foton, ritningar och 
fyndlistor på ATA för samma dnr. För information om individernas tandmodifiering, se 
Kjellström 2014, s. 49ff. 

  

Stockholm Bromma Linnéa Kolonistugeområde SHM: 19870 

Grav 6: 

Informationen gällande denna individ är hämtad ur J-E Anderbjörks rapport, ATA dnr: 
4587/31, övriga handlingar i ATA för samma dnr. (foton och ritningar), SHM:s kataloger för 
förevarande inv.nr, samt Gustawssons beskrivning över graven i Bromma 
Hembygdsförenings Årsskrift 1933, s. 29 ff.  

Västergötland 

Varnhem 

Samtlig information angående individen med filade tänder från Varnhem har erhållits genom 
personlig kontakt med osteolog Maria Vretemark (180111 och 180306), utom för dateringen 
som är hämtad från Vretemarks & Axelssons artikel om utgrävningarna (2008, s. 216).  

Öland 

Gärdslösa Sörby-Störlinge SHM: 28364 

Grav 164: 

Informationen för graven och individen har hämtats från handlingar5 i ATA för SHM: inv.nr 
28364 inklusive ATA dnr: 550/67 och 7652/68 (Ulf-Erik Hagberg); SHM:s kataloger för 
inv.nr 28364, främst Huvudkatalogen s. 58; den osteologiska databasen i SHM för individ 
28364 (576) - därtill dokumentationsfoto på tandmodifieringen, samt ÖJG Vol. I, s. 304, s. 
313, s. 316, s. 321f. 

                                                           
5 Rapporten för år 1965, det år grav 164 grävdes, saknas i ATA.  
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Hulterstad Alby SHM: 22394 

Grav A576: 

Informationen för denna grav är hämtad från Anderbjörk i rapport ATA dnr: 3444/39 samt 
därtill rörande handlingar (foton och ritningar), samt SHM:s Huvudkatalog för förevarande 
inv.nr, därtill dokumentationsfoto av tandmodifieringen.  

 

Långlöt Folkeslunda SHM: 29352 

Grav 4: 

Informationen för denna grav har hämtats från Hagberg & Johansson, rapport och handlingar i 
ATA, dnr 3424/70; ÖJG Vol. II, s. 263, s. 277–289, Schultze i rapportsammanställning 2007; 
SHM:s kataloger för förevarande inv.nr, främst Huvudkatalogen s. 3. För individen se Sjøvold 
1994, s. 214 samt dokumentationsfoto, SHM för förevarande inv.nr.. 

 

Resmo Skolgården SHM: 24033 

Samtlig information i katalogen angående individen och fynden är hämtad från Ann-Sofi 
Schotte Lindstens rapport om efterundersöknigen på platsen, ATA dnr: 4747/48 och SHM:s 
kataloger för ovanstående inv.nr.  

 

 

 

                                                           
6 Detta anläggningsnummer är taget utifrån fotografierna på graven, och finns inte angivet i rapporten (ATA dnr: 

3444/39). 


