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Abstract  
 
 
 
 
 
Andersson, I. 2022. Smyckade gotländska kvinnor: En studie av samspelet mellan feminina 
smycken i gravar & depåer under vikingatiden på Gotland. Uppsala universitet. Uppsala. 
 
Andersson, I. 2022. Jeweled Gotlandic women: A study of the interplay between feminine 
jewellery in graves and hoards in Viking age Gotland. Uppsala University. Uppsala. 
 
 
The aim of this thesis is to investigate the social role of women in the Viking Age on Gotland. 
The female jewellery articulated the Gotlandic identity on the island in the Viking Age, unlike 
the men’s jewellery which expressed similarities with other places in Scandinavia. Therefore, 
the female jewellery can be seen as traces of an important cultural expression that distinguished 
the Gotlandic women from others. The understanding of which types of jewellery that are 
considered to be linked to the female gender during the Viking Age is based on a number of 
excavated graves. The jewellery in graves have been researched for a long time. However, there 
is another category that includes jewellery which have been neglected, namely hoards. 
Therefore, this thesis investigates female jewellery in graves to understand the composition of 
jewellery in hoards. The purpose of this is to interpret if the hoards can express a female gender 
identity, similar to the female gender identity in graves based on the composition of jewellery. 
This is realized through the use of performativity and embodiment theory. The similarities and 
differences between the jewellery in graves and hoards are investigated through a 
correspondence analysis. The result show that the differences between the composition of 
jewellery in graves and hoards are meaningful. The graves consist of a more complete set of 
jewellery made of bronze whereas the hoards are interpreted to consist of parts of a complete 
set or a larger number of the same type of jewellery. The hoards also contain more jewellery 
made of precious metals than the graves. The hoards are interpreted as savings of valuable 
jewellery that could be resumed and used again by women. The Guta law is applied in this 
thesis to contribute to the understanding of who owned the jewellery that women wore. The 
result is that women did not own the jewellery individually. Instead it was owned collectively 
by the family but that women might have had the responsibility of the jewellery during their 
lifetime. It is interpreted that women, through the use of Gotlandic jewellery, had the social role 
in society to show off the family wealth and their Gotlandic identity. Therefore, it is argued that 
women played a crucial part in public gatherings and had an active role in the Gotlandic society 
in the Viking Age.  
 
Nyckelord: Smycken, femininitet, genus, identitet, gravskick, depå, korrespondensanalys, 
vikingatid, Gutalagen 
 
Keywords: Jewellery, femininity, gender, identity, funeral practices, hoards, correspondence 
analysis, Viking Age, Guta Law 
 
 
 
Omslagsbild: Ritning feminina gotländska smycken placerad på individen i grav 218A på Ire 
gravfält i Hellvi socken (Stenberger 1962: 54).  
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1. Inledning  

Kvinnans sociala roll under vikingatiden har under lång tid i forskningen beskrivits befinna sig 
innanför hemmets tröskel. Mannens makt har beskrivits befinna sig i världen utanför (Arwill-
Nordbladh 1998: 24, 47; Clover 1993: 365). Idag finns en mer nyanserad bild av mannen och 
kvinnan i förhistorien. Det är dock svårt att bryta den uppfattningen som länge definierat att 
kvinnans roll i samhället var förknippat med hemmet och gården. Den materiella kulturen i det 
förflutna innefattar flera ledtrådar som kan ge en mer nyanserad bild av den vikingatida 
kvinnan. De smycken som prydde individers kroppar är en ingång till att studera kvinnans 
sociala roll i samhället. Det grundar sig i tanken att smycken är kroppsliga uttryck som medvetet 
bars för att uttrycka olika aspekter av en själv. Det är noterad att de smycken som kvinnor bar 
under vikingatiden på Gotland gav uttryck för en identitet som skiljer sig från övriga 
Skandinavien (Gustafsson 2013: 17). Mannen bar istället en mer allmänskandinavisk 
smyckeuppsättning (Gustin 2008: 223). Under vikingatiden visar även inströmningen av silver 
till ön att Gotland ingick i ett komplext nätverk med andra kulturer i Östersjön och även stora 
delar av övriga världen (Gruszcynski 2019: 10–15). Det kan antas att öborna interagerade med 
människor från många olika platser och bruket av de säregna smyckena kan avsiktlig ha burits 
för att ge uttryck för den gotländska identiteten, både till andra gotlänningar och till 
utomstående (Raffield 2020: 35). Det är intressant att kvinnor var de som bar de gotländska 
smyckena. Uppfattningen att smycken gav uttryck för skilda genusuttryck mellan män och 
kvinnor på Gotland är främst baserat på en mängd undersökta gravar (Carlsson 2008: 133; 
Rundkvist 2003a: 9). Studiet av smyckena i gravmaterialet har fått stort forskningsutrymme. 
Det finns dock även en annan fyndkategori vars smycken inte getts samma uppmärksamhet – 
nämligen depåer. Det förekommer flera hundra depåer från vikingatiden på ön och framförallt 
har silver- och myntimporten stått som förklaring till förekomsten av dem (Östergren 1989; 
Kilger 2008; 2019). Sammansättningen av feminina smycken i depåerna har däremot inte fått 
lika stort forskningsutrymme som likvärdiga smycken i gravar. Snarare har grav- och 
depåmaterialet på Gotland behandlats som två skilda forskningsområden. Det har inte utförts 
en empirisk undersökning av sambandet mellan feminina gotländska smycken i både gravar 
och depåer. Smyckesinnehållet i gravar kan dock vara en nyckel till att förstå smyckesinnehållet 
i depåer.   
 Grundat på vetskapen att kvinnor var de som bar de säregna smyckena som betonade den 
gotländska identitet finns det en stor potential i en undersökning av smycken i både gravar och 
depåer för att tolka kvinnas sociala roll i samhället. En sådan undersökning skulle vidare kunna 
förklara varför vissa smycken lades ned i gravar medan andra i depåer. Den tidig medeltida 
Gutalagen kan även ge inblick i om kvinnor ägde de smycken som bars på kroppen eller om de 
ägdes gemensamt av släkten. I denna uppsats kommer den förståelse vi idag har för gravarnas 
smyckeinnehåll användas som en brygga för att förstå smyckena i depåerna. Det kan generera 
tolkningsmöjligheter som rör den vikingatida gotländska kvinnans sociala roll i samhället. 
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1.1. Forskningsbakgrund 
Tidigare forskning har, som nämnts i inledningen, många gånger behandlat gravar och depåer 
på Gotland som två skilda forskningsområden. Det vikingatida gravskicket och gravfälten på 
Gotland har grävts ut och undersökts i stor utsträckning. Framförallt har den vikingatida delen 
av gravfältet Ire nästan grävts ut i sin helhet. Det har genererat en god förståelse om den 
gotländska dräkt- och smyckesuppsättningen (Stenberger 1942: 25–26; Carlsson 1983: 32; 
Thunmark-Nylén 1995: 570–575; Rundkvist 2003a: 9; Carlsson 2008: 133). 
Fyndsammansättningen i gravarna har bidragit till uppfattningen och sammanställningen av 
vilka smycken män och kvinnor bar under vikingatiden (Thunmark-Nylén 1983a: 153–171; 
1984: 106). De feminina smyckena är säregna för Gotland och uttryckte den gotländska 
identiteten (Gustafsson 2013: 17). Mansdräkten och maskulina smycken anses däremot inte lika 
gotländskt präglade som de feminina smyckena. Snarare har de maskulina smyckena, som 
ringspännen, bältesbeslag och bältesspännen, mer likhet med Baltikum och Finland (Gustin 
2008: 223). De feminina gotländska smyckena består istället av en stor variation som är 
exklusiva för ön (se Kapitel. 3). På fastlandet bar kvinnor, bland annat, ovala eller runda 
spännbucklor samt treflikigt spänne, ringspänne eller likarmat spänne (Myrberg Burström 
2015: 33–34). Lena Thunmark-Nylén har skrivit flera artiklar (1983a; 1983b; 1984; 1995) som 
beskriver gotländska kvinnors bruk av smycken och hon är ledande inom forskningen över de 
vikingatida gotländska föremålen. Bo Petré (1993: 149) menar däremot att en högst trolig 
tolkning om vilka smycken som är kopplade till män och kvinnors genusidentitet vilar på en 
osteologisk undersökning och sedan en arkeologisk undersökning som studerar 
fyndkombinationen. Detta är för att bättre kunna kartlägga vilka smycken som kan representera 
individers genus. Det är däremot sällsynt att ett stort antal gravar genomgår osteologiska 
undersökningar. På Gotland där över 1000 gravar grävts ut har endast ett fåtal genomgått 
osteologiska analyser (Thedéen 2008: 83). Anledningen till det är att väldigt lite benmaterial i 
gravar finns bevarat (Rundkvist 2003b: 61).  

Redan på 1980-talet kritiserade Margaret W. Conkey och Janet D. Spector (1984: 10) 
antagandet att föremål kan härledas till ett specifikt genus. De argumenterar att det leder till 
förenklade slutsatser om förhistoriska samhällen och det sociala livet. Ing-Marie Back-
Danielsson (2007: 47) anser att den materiella kultur som arkeologer studerar forcerar in 
föremål i de binära kategorierna manligt och kvinnligt trots en stor andel material inte passar in 
i de tudelade begreppen. Marianne Moen (2019: 38) påpekar att det finns ett antal vikingatida 
gravar med föremål som inte entydigt kan utläsas vara manliga eller kvinnliga. De visar på ett 
sätt en tvetydig genuskonstruktion och kan inte placeras enligt de binära kategorierna. 
Problemet med att använda gravgåvor som genusindikationer vilar på uppfattningen om vad 
föremålen representerar (Petré 1993: 150).  En grav är därför inte en person, snarare är det en 
framställning av en person (Rundkvist 2003b: 36). Det lämnar dock materiella spår i gravar 
som kan representera sociala relationer där genuskonstruktioner fick utrymme att uttryckas 
(Damm 1991: 130). Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att gravar och smyckens roll 
som uttryck för feminint genus är komplex. Här behöver dock påpekas att det finns en generell 
uppfattningen om vilka smycken som anses vara feminina smycken på Gotland och som delas 
av många forskare (Thunmark-Nylén 1983a; 1983b; 1984; 1995; Kilger 2008; Myrberg 
Burström 2009; Gustafsson 2013; Mattson McGinnis 2017 med flera).  

Det noteras att smycken i gravar har fått stort forskningsutrymme medan smycken i depåer 
till stor del har hamnat i skymundan. De depåer som har upptäckts och dokumenterats är 
omkring 800 stycken (Gustafsson 2013: 25). Innehållet varierar i sin fyndkomposition men 



 9 

överlag består sammansättningen huvudsakligen av silvermynt, över 178 000 sammanlagt 
(Jonsson 2015: 54). Även tusentals silverföremål som smycken, hacksilver samt en mindre 
andel guldföremål förekommer (Östergren 1983: 34). Framförallt har silver- och myntimporten 
till ön diskuterats utifrån depåernas sammansättning. Idag menar flera forskare att det stora 
depåmaterialet på Gotland främst beror på handelskontakter med omvärlden (Gaimster 2007; 
Gruszczynski 2019; Kilger 2021). Det stora antalet depåer på Gotland har genererat flera 
tolkningsmöjligheter. Anders Carlsson (1983: 36, 118) argumenterar att depåerna på Gotland 
förekommer för att män genom vikingaräder införskaffat sig silver. Det grävdes sedan ned och 
blev bortglömda för att ägaren inte återkom från senare resor. Det har även gjorts tolkningar att 
silvret gömts undan på grund av krig eller oroligheter i området eller att de fungerade som 
vikingatidens bankfack (för en mer utförlig beskrivning se Östergren 1989: 25–31).  

Framförallt har Majvor Östergrens (1989) doktorsavhandling Mellan stenhus och 
stengrund lämnat ett betydande avtryck i forskningen om depåerna på Gotland. Baserat på 
utgrävningar av platser där vikingatida depåer påträffats kunde hon knyta depåernas koppling 
till boplatser. Depåernas koppling till de vikingatida gårdarna delas av andra forskare. Mats 
Burström (1993: 35–37) argumenterar att kvarlämnade depåer kan tolkas som brudpris som 
fästmannen gav till brudens familj, eller fadern, innan äktenskapet kunde ingås. Förmögenheten 
deponerades därefter inom området av gården som tillhörde brudens familj. Där lämnades den 
orörd på grund av dess symboliska värde över alliansen mellan familjerna. Birgit Arrhenius 
(1995: 91–93) menar i motsats till Burström att kvinnor, genom äktenskapallianser, blev 
tilldelade värdefulla föremål och ansvarade för ädelmetallerna på gården. Hon hävdar att 
ädelmetaller deponerades inom området av gården med syfte att föra dem vidare till nästa 
generation. Deras kvarlämnande, menar hon, beror på att kvinnor löpte hög risk att dö under 
förlossning. Depåernas tydliga koppling till boplatser har senast ifrågasatts av Jacek 
Gruszczynski (2019: 41–42). Hans forskningsresultat bygger på en kvantitativ rumslig GIS-
studie där spridningen av depåerna på Gotland analyseras utifrån olika parametrar. Hans resultat 
visar att depåers koppling till boplatser är måttlig. Endast 46 av 180 vikingatida boplatser hade 
depåer inom bosättningsområdet på Gotland. Christoph Kilger (2021: 244) argumenterar för att 
det är osäkert att avgöra vad som innefattade den territoriella domänen av en gård under 
vikingatiden. Kopplingen mellan depåerna och boplatser är därför fortfarande osäker. Vidare 
har tidigare forskning fokuserat på storleken och fyndsammansättningen i depåerna samt om 
de var märkta eller inte. Gruszczynski (2019: 68, 73–75) skiljer på små depåer utan någon typ 
av kärl eller behållare och större depåer som lagts ner i kärl eller behållare. Han argumenterar 
för att depåer som deponerats utan behållare inte var menade att tas upp igen. Istället 
symboliserar de en typ av rituell deponering. Större depåer som deponerats i någon form av 
behållare anses snarare vara någon form av besparing som kunde användas i olika syften.  

Gemensamt i ovanstående forskning är att silver och speciellt myntat silver i depåmaterialet 
givits stort utrymme. Debatten handlar många gånger om övergripande tolkningar av hur 
mycket silver som deponerats, var det deponerats och varför de blivit kvarlämnade. Som nämnts 
i början av avsnittet har smyckena i depåerna hamnat i skymundan. Det är inte minst tydligt i 
Statens historiska museums (SHM) databas och katalogvisning där smyckena i depåer många 
gånger har en ofullständig beskrivning. Mynten som studerats av numismatiken har däremot 
fått en utförlig beskrivning och publikation. De tidigaste dokumenterade depåerna från 1800-
talet och in på början 1900-talet beskriver mynten noggrant och nämner att det finns smycken 
i depån men att dem är obetydliga. Andra dokumenterade depåer har beskrivningar av smycken 
som är svårt att tyda, vilket gör det svårt att förstå vilken typ av smycke det är. Det finns sällan 
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bilder av dem vilket är ytterligare en försvårande omständighet. En handfull forskare har 
däremot närmat sig vad smyckena i depåerna symboliserar. Det är framförallt Kilger (2008; 
2015) och Nanouschka Myrberg Burström (2009; 2015). Kilger (2008: 323–325) argumenterar 
för att det förekommer olika teman i depåer och att silverdepåer som består av monometallisk 
sammansättning bör skiljas från de depåer som innehåller en blandning av ädelmetaller, som 
brons, silver och guld. Han menar att gotländska mittspännen som förekommer i depåer med 
andra feminina smycken, har likheter med smycken som förekommer i rikt utrustade 
kvinnogravar. Myrberg Burström (2015: 37) framför att depåer med mittspännen, som är ting 
av kvalité, utgör en form av temadepå som representerar individerna som deponerat dem och 
deras roll i samhället. Ny Björn Gustafsson (2013: 47, 80) har även uppmärksammat att depåer 
som innehåller redskap och/eller ofullbordade, skadade och lagade metallföremål utgör depåer 
som representerar metallhantverkare.  

Mot denna bakgrund visar tidigare forskning att tolkningarna och angreppsättet att 
behandla det enorma depåmaterialet på Gotland varierar, och det finns ingen övergripande 
tolkning som förklarar alla fyndkompositioner som förekommer i depåerna. En brist i tidigare 
forskning är avsaknaden av en empirisk studie om de feminina gotländska smyckena som 
förekommer i både gravar och depåer.  

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om kvinnans sociala roll under vikingatiden på 
Gotland. Eftersom de säregna gotländska smyckena hade en roll som framhävde den gotländska 
identiteten och att de bars av just kvinnor, är smycken viktiga för att förstå kvinnas roll i det 
vikingatida samhället. I den här uppsatsen undersöks, genom en empirisk studie av det 
gotländska smyckematerialet i både gravar och depåer, om förekomsten av smyckedepåer kan 
generera ökad kunskap om den vikingatida gotländska kvinnan. Gravar och depåer granskas 
inte som enskilda fyndkategorier. Istället används den feminina smyckeskompositionen i 
gravmaterialet för att förstå smyckesinnehållet i depåerna. På detta sätt undersöks om en 
liknande smyckeskompositionen som kan antas höra till feminin genusidentitet i 
gravmaterialet, även går att finna i smyckedepåer. Däri finns tolkningsmöjligheter om varför 
smycken lades ned i depåer och om de var kvinnors ägodelar eller släktens. På så sätt kan det 
ge ökad insikt om kvinnor sociala roll i det gotländska vikingatida samhället. 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är:   
 

!! Kan det dras slutsatser, utifrån smyckekompositionen i grav- och depåmaterialet, 
om kvinnans sociala roll i det vikingatida Gotland? 

 
För att besvara huvudfrågeställningen ska följande frågor besvaras: 

 
-! Går det att förstå, baserat på smyckekompositionen, om innehållet i både gravar 

och depåer ger uttryck för ett feminint genus?  
-! Vad är likheterna och skillnaderna i smyckeskompositionen i gravar och depåer 

samt hur kan dessa tolkas?  
-! Kan Gutalagens bestämmelser om arv och egendom ge inblick i vem som ägde 

smycken under vikingatiden på Gotland?  
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1.3. Avgränsning  
Den här uppsatsen är tidsmässigt avgränsad till vikingatiden, en period mellan ca 750–1140 
e.v.t. (Gustavssons 2013: 18), och ön Gotland. Feminina gotländska smycken är 
föremålskategorin som studeras i uppsatsen för att undersöka den gotländska kvinnans sociala 
roll under vikingatiden. Därför är urvalet av gravar och depåer baserat på att de innehåller dessa 
smycken. I föreliggande studie är sammanlagt 30 gravar utvalda från två vikingatida gravfält. 
15 gravar är utvalda från Barshalder gravfält i Grötlingbo socken och 15 gravar är utvalda från 
Ire gravfält i Hellvi socken. Valet är baserat på att de är två av de största gravfälten på Gotland. 
Det finns även god dokumentation om fyndsammansättningen i de utgrävda gravarna vilket är 
viktigt för att förstå smyckekompositionen i dem. Som nämnts i forskningsbakgrunden har Ire 
gravfält nästan grävts ut i sin helhet och dokumenterats under lång tid. I Martin Rundkvist (2003 
a, b) avhandling om Barshalder gravfält redogörs även fyndsammansättningen i många av 
gravfältets vikingatida gravar. De 30 gravarna är utvalda baserat på att de är skelettgravar med 
en fyndsammansättning som, baserat på tidigare forskning, klassas som feminina gotländska 
smycken.  

15 depåer är även utvalda utifrån kriterierna att de består de av en sammansättning av 
feminina gotländska smycken (med få undantag), som består av olika metaller som brons, silver 
och guld samt brons som är förgyllt och försilvrat. Övrigt kriterier är att depåerna ska innehålla 
minst två olika smycketyper. Som nämnts tidigare i forskningsbakgrunden består 
depåmaterialet på Gotland av en stor mängd mynt. Ingen av de utvalda depåerna har en 
fyndsammansättning som innehåller mynt. Anledningen är att mynten har studerats av 
numismatiken i stor utsträckning och varit i fokus inom forskningen som rör depåerna under 
lång tid. Den här uppsatsen avgränsar sig därför till smyckedepåer för att det finns en brist i 
tidigare forskning som inte har undersökt depåer som främst innehåller feminina smycken. Om 
kriterierna för en smyckedepå hade breddats hade fler depåer kunnat undersökas i relation till 
gravarna. Beroende på tidsbegränsning för en masteruppsats har kriterierna tvingats utesluta 
flera depåer. Det är däremot viktigt att påpeka att det finns fler depåer med en variation av 
fyndsammansättningar där smycken ingår. Urvalsprocessen och författarens kriterier för en 
smyckedepå utvecklas och presenteras ingående i Kapitel 3.4.1.  

1.4. Struktur & Metod   
Uppsatsen består av fem kapitel. I inledningskapitlet utvecklas uppsatsens relevans, nämligen 
hur en analys och tolkning av smyckematerialet i både gravar och depåer kan generera nya 
tolkningsmöjligheter om kvinnors sociala roll i det vikingatida Gotland. Innan syfte, metod och 
teori etableras, undersöks tidigare forskning som belyser avsaknaden av en studie om feminina 
smycken i både gravar och depåer. 

I det första kapitlet presenteras källmaterialet som består av 30 gravar och 15 depåer. De är 
utvalda utifrån fyndsammansättningen som klassas som feminina gotländska smycken. Till 
föremål för studien är tre kataloger upprättade som sammanställt fyndsammansättningen i de 
utvalda gravarna och depåerna. I Katalog 1 är de 15 gravarna från både Barshalder upprättade 
och i Katalog 2 är de 15 gravarna från Ire upprättade. I Katalog 3 är smyckedepåerna 
upprättade. Sammanställningen i katalogerna är huvudsakligen baserad på dokumenterad 
information och bilder från två olika föremålsdatabaser – Statens historiska museum (SHM) 
och Gotlands Fornsal (GF). Kompletterande information har hämtats i kataloger av Anders 
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Carlssons (1983), Majvor Östergrens (1989) och Martin Rundkvists (2003a) monografier. 
Ytterligare komplettering har skett baserat på artiklar av Lena Thunmark-Nylén (1982; 1983) 
och Susanne Thedéen (2011), samt Victor Niels Love Melanders (2014) masteruppsats. I 
katalogerna presenteras alla smycken, både antalet samt materialet de består av. Fyndplats, 
fyndomständigheter, trolig datering, och övriga fynd som inte är smycken presenteras även här. 
Ändamålet med katalogerna är att möjliggöra en god översikt över samtliga smycketyper i både 
gravar och depåer för att kunna jämföra smyckekompositionerna i dem. 

Vilka gotländska smycken som anses vara feminina baseras på tidigare forsknings 
uppfattning av smycken som uttrycker feminin genusidentitet. Författaren tar avstamp i denna 
forskning för att förstå smyckeinnehållet i de utvalda gravarna. Vidare tillämpas det för att 
förstå smyckeinnehållet i depåerna. Eftersom uppsatsen undersöker feminina smycken läggs 
stor vikt vid problematisering av genusbegreppet och termen kvinnor. Det är för att smycken 
kan tolkas uttrycka en feminin genusidentitet men det kan samtidigt tolkas annorlunda. Därefter 
problematiseras valet av gravmaterial och hur pass representativt det är för den gotländska 
populationen samt att urvalet av materialet kan påverka resultatet av analysen. Vidare 
presenteras uppsatsen teoretiska ramverk som grundar sig i ett genusvetenskapligt perspektiv. 
Två teoretiska angreppsätt tillämpas, embodiment och performativitet, för att förstå 
smyckeinnehållet i både gravar och depåer.  

Det andra kapitlet presenterar historisk bakgrund där Gutalagen – en tidig medeltida lagtext 
– beskriver en gotländsk kvinnas rätt till arv och egendom. Lagen är från medeltiden men flera 
forskare menar att delar av den härstammar från vikingatiden. Gutalagen används i studien för 
att den har potential att ge insikt i Gotlands sociala organisation under vikingatiden. Den tar 
upp kvinnors rätt till egendom samt vilken roll släkten hade. Lagen tillämpas inte i exakt detalj. 
Snarare används den i stora drag i diskussionen för att problematisera om en kvinna, under vissa 
förhållanden, kunde ärva eller erhålla egendom. 

I det tredje kapitlet presenteras smyckesmaterialet i både gravar och depåer, samt tidigare 
forsknings tolkningar av smyckena. Gravkonstellationerna sammanfattas utifrån Katalog 1 och 
2. Det illustreras i ett antal tabeller och diagram över skelettens bevaringsförhållande, 
åldersbedömning samt kombinationer av smycken och vilka smycketyper som förekommer i 
gravarna. Därefter presenteras smyckedepåerna samt urvalet av smyckedepåer redogörs. De 
utvalda smyckedepåerna sammanfattas därefter utifrån Katalog 3. Informationen i 
materialpresentationen är grunden till att förstå uppsatsens analys. 

I det fjärde kapitlet granskas allt smyckesmaterial tillsammans från de utvalda gravarna och 
depåerna i en korrespondensanalys. Det är uppsatsens primära metod som grundar sig i en 
kvalitativ och kontextuell studie av de utvalda individuella gravarna och depåer. Upprättandet 
av katalogerna ligger som grund för uppbyggnaden av analysen. Det är sammanlagt 45 
fyndenheter där smyckekompositionernas samband med varandra illustreras i en statistisk och 
kvantitativ jämförande analys. Den bygger på identifiering av olika smyckeskomponenters 
samband för att utläsa vilken relationen det finns mellan smycken i gravarna och depåerna. 
Valet av metod är baserat på att korrespondensanalysen visuellt presenterar trender och mönster 
i ett stort material som annars är svåra att identifiera. Analysen har utförts i programmet PAST. 
4. 

Det femte och sjätte kapitlet utgörs av uppsatsens diskussion och slutsats. Analysens 
resultat sammanställs och tolkas. Tolkningen av smyckeinnehållet diskuteras utifrån uppsatsens 
teorier samt Gutalagen.  
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1.5. Källmaterial och källkritik  
Källmaterialet som ligger till grund för den här uppsatsen är sammansättningen av feminina 
gotländska smycken i ett urval av gravar och depåer. Tidigare forskning (Carlsson 1983; 
Thedéen 2011; Thunmark-Nylén 1983 med flera) har sammanställt och tolkat vilken typ av 
smyckespraktik som kvinnor hade under vikingatiden på Gotland. Författaren tar avstamp i 
denna forskning och tillämpar de säregna gotländska smyckena som genusskapande för 
kvinnor. De anses vara bärare av budskap om feminin genusidentitet, status och gotländsk 
identitet. Mot denna bakgrund behöver ett antal källkritiska aspekter belysas. 

1.5.1. Genusbegreppet och termen kvinnor 
Målet med den här uppsatsen är att öka kunskapen om kvinnans sociala roll i det vikingatida 
Gotland. Det utförs med ett övergripande genusvetenskapligt perspektiv som undersöker 
sambandet mellan smycken i gravar och depåer för att förstå smyckedepåerna. Genusbegreppet 
återkommer i uppsatsen och behöver därför diskuteras källkritiskt. Genus syftar i stort på den 
kulturella, ideologiska och politiska aspekten av kön som är den biologiska skillnaden mellan 
man och kvinna. Maskulina och feminina genus skapas utifrån de kännetecken ett samhälle 
eller kultur anser att en man eller kvinna bör ha (Rubin 1975: 178–179). Genus är dock 
komplext. Det är viktigt att påpeka att genus inte alltid återspeglar ett biologiskt kön. Det finns 
andra manifestationer av intersexualitet som varken är man eller kvinna. Vidare finns andra 
genusidentiteter som varken är maskulina eller feminina (Cox & Mays 2000: 117; Sweeney 
2011: 1; Fuglestvedt 2014: 51). De binära könen man och kvinna har under lång tid setts som 
åtskilda varandra. Det har färgat uppfattningen om vikingatida könsroller. Föremål, som 
smycken, har kopplats till antingen manligt eller kvinnligt genusuttryck och antagits 
representera män eller kvinnor. Andra forskare har ifrågasatt det antagandet och menar att 
genus är tvetydigt och att det kan ha funnits en mångfald av genusidentiteter som uttrycktes på 
olika sätt (Claassen 1992: 2; Back-Danielsson 2007: 49; Arwill-Nordbladh 2014: 87).  

Den här studien motsätter sig inte att tvetydiga genuskonstruktioner förekom under 
vikingatiden. Däremot undersöks det inte inom ramen för den här studien. Källmaterialet har 
valts ut för att studera specifikt feminina smycken och kvinnlighet för att möjliggöra tolkningar 
om den gotländska kvinnans roll i samhället. Det ställningstagandet vilar på att de gotländska 
gravfälten från järnåldern har grävts ut i stor utsträckning i över ett århundrade. Det finns en 
generell god uppfattning om de smyckeskombinationer som individer begravdes med 
(Rundkvist 2003a: 9; Carlsson 2008: 133). Exempelvis menar Martin Rundkvist (2003b: 60) 
att materialet i gravarna vid Barshalder gravfält tydlig visar på en skillnad mellan gravgåvorna 
som antingen associeras med manligt eller kvinnligt genus. Smyckespraktiker som samstämmer 
med det kvinnliga könet utifrån osteologiska analyser som utförts genererar ett rimligt 
antagande att individernas biologiska kön påverkade hur genus uttrycktes (Mattson-McGinnis 
2017: 16). Eftersom tidigare forskning har sammanställt vilka smyckestyper och kombinationer 
av smycken som anses representera kvinnor och kvinnlighet kommer den här studien förlita sig 
på det. Det kan, som ovan nämnts, tolkas på olika sätt men den här studien utgår från att 
fyndkombinationen av en viss typ av smycken representerar feminint genus.  

Ett genusvetenskapligt perspektiv innefattar fler aspekter än genus, bland annat social 
status. Olika sociala grupper hade troligtvis olika genusuttryck och högstatuskvinnor levde 
annorlunda liv med fler möjligheter än exempelvis bönder och framförallt slavar (Friðriksdóttir 
2020: 14). Det leder vidare till en annan källkritisk aspekt som behöver belysas, nämligen 
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termen kvinnor och vilken grupp av kvinnor som uppsatsen undersöker. Termen kvinnor eller 
kvinnlighet är problematisk för den refererar till en gemensam identitet. Termerna kvinnor och 
kvinnlighet anses därmed utgöra en sammanhängande enhet. Snarare har termerna en mångfald 
av betydelser för olika sociala grupper. Därför uttrycker inte smyckena i den här uppsatsen ett 
övergripande feminint genus som speglar alla kvinnor i det vikingatida gotländska samhället. 
Istället representerar smyckena en specifik grupp av kvinnor som hade en högre status i 
samhället. Individer med låg status tilldelades troligtvis inte en grav eller en gravar utan 
gravgåvor. Det kan innebära att dessa individer representerar en lägre status i samhället eller 
att de var slavar (Price 2008: 259). Antalet smycken och kvalitén av dem, har i senare forskning 
tolkats som en indikation på den sociala status som kvinnor hade i samhället (Thedéen 2011: 
26–27; Thunmark-Nylén 1984: 106; Wicker 2012: 901). Därför anses smyckena i den här 
uppsatsen sannolikt spegla kvinnliga individer av en högstatusmiljö.  

1.5.2. Materialets representation av det vikingatida Gotland 
Gravmaterialet i den här uppsatsen består sammanlagt av 30 gravar som valts ut från två gravfält 
– Barshalder i Grötlingbo socken och Ire i Hellvi socken. Det frambringar en viktig källkritisk 
aspekt om det selektiva urvalet av gravar är representativt för den vikingatida gotländska 
populationen. 30 gravar utav dem hundratals vikingatida gravarna på ön är inte representativa 
för alla sociala grupper eller genuskonstruktioner. Däremot är feminina gotländska smycken 
den föremålskategori som undersöks i den här studien. Endast en andel gravar innehåller dessa 
smycken och de utvalda gravarna kan representera den sociala gruppen i samhället. Andra 
föremålskategorier kan representera en annan grupp, exempelvis män. De sammanlagda 30 
gravarna med en stor uppsättning feminina smycken signalerar därför en specifik grupp som 
skiljer sig från andra grupper i gravmaterialet på ön. Slutmålet med uppsatsen är därför inte att 
representera alla grupper i det gotländska samhället. Istället är studien inriktad (som ovan 
nämnts) på en specifik grupp av kvinnor i högstatusmiljö och de sammanlagda 30 gravarna kan 
representera den sociala gruppen.  

De sista källkritiska aspekterna berör korrespondensanalysen. Dess uppbyggnad och hur 
den fungerar redogörs i Kapitel 4. Två källkritiska aspekter som rör själva analysen behöver 
däremot belysas här. Det första är att valet gravar och depåer kan påverka resultatet av analysen. 
Om fler gravfält hade studerats, hade andra gravar analyserats i förhållande till depåerna och 
det skulle kunna generera andra resultat. Det beror på att korrespondensanalysen ställer 
smyckena i gravarna och depåerna i relation till varandra för att urskilja trender i ett större 
analysmaterial. Däremot är det ingen smyckessammansättning i en grav eller depå som är exakt 
lik en annan. Det förekommer alltid variationer. Med ett större analysmaterial hade fler 
variationer ställts i relation till varandra vilket hade kunnat ge ett annorlunda resultat. Resultatet 
kan dock fortfarande utläsa trender som resultatet av analysmaterialet i den här uppsatsen.  

Den andra källkritiska aspekten om korrespondensanalysen är att den kräver ett aktivt 
laborerande med data och de olika variablerna för att tolka resultatet av den. Unika variabler 
(smycken som har ett lite samband med övrigt analysmaterial) behöver tas bort för att kunna 
urskilja vilka trender det finns i analysen. Variabler plockas bort för att analysen ska bli 
tydligare. Det som plockas bort påverkar analysen eftersom de andra variablerna flyttar på sig. 
Samtidigt blir den tydligare när likheter samt skillnader träder fram. En del smycken behöver 
då utgå ur analysen. Det aktiva laborerandet är en således en process. De utgående variablerna 
är däremot med i den slutgiltiga tolkningen av analysens resultat.  
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1.6. Teoretiskt ramverk  
Förekomsten av de hundratals depåer på Gotland har under lång tid studerats utifrån det 
patriarkala perspektivet inom vikingatidsforskningen. I Snorri Sturluson Heimskringla (8), står 
det: 

In his country Óthin instituted such laws as had been in force among the Æsir before. Thus 
he ordered that all the dead were to be burned on a pyre together with their possessions, 
saying that everyone would arrive in Valholl with such wealth as he had with him on his 
pyre and that he would also enjoy the use of what he himself had hidden in the ground.  

(Heimskringla 8) Sturluson & Holland 2011: 12. 

Citatet är från en flera hundra år gammal skrift som tillskriver att han som grävt ned sina skatter 
ska återfå dem efter döden. Den symboliserar en lång tradition inom forskningen som framhävt 
att mäns bedrifter och rikedom är anledningen till deponeringen av depåerna på Gotland. 
Depåer som innehåller feminina gotländska smycken har länge åsidosatts och endast en liten 
andel forskning har tillägnats dem (se Kapitel 1.1.). Den här uppsatsen ämnar därför lyfta fram 
de feminina smyckena för att framföra ett annat perspektiv om den gotländska vikingatiden. 
Perspektivet undersöker vad smycken kan förmedla om kvinnans roll i samhället. Smyckena 
ses, i den här uppsatsen, som ting som förkroppsligar genus, status och identitet inom gruppen 
högstatuskvinnor på Gotland. Det kräver teorier som stödjer det antagandet. Teorierna 
embodiment och performativitet presenteras i underkapitlet nedan och lyfter hur, bland annat, 
smycken förkroppsligar aspekter av individers identitet. Teorierna tillämpas för att förstå hur 
smycken i gravar förkroppsligar kvinnlighet och kvinnor. Vidare fungerar det som en brygga 
för att förstå smyckeskompositionen i depåer.   

1.6.1. Performativitet & embodiment  
Som nämnts i inledningen var den feminina och maskulina smyckesuppsättningen skilda från 
varandra på Gotland under vikingatiden. Feminina smycken var säregna för ön medan mannen 
hade en mer allmänskandinavisk uppsättning. Smycken kan därför antas framföra olika 
budskap som skilde sig mellan man och kvinna. Michèle Hayeur Smith (2004: 5) hävdar: 

 
Jewellery as adornment, forms part of a vast repertoire of symbols applied and incorporated 
onto the body. The social world, the basis of most archeological research, is a world of 
dressed bodies.  

 
Smycken är mer än bara prydnader. De är uttryck som förmedlar budskap om var individer 
befinner sig socialt och kulturellt (Myrberg Burström 2015: 36). Smycken kan därför ses som 
ting som skapade, upprätthöll och utstakade gränser för genus, social status och gruppidentitet 
(White 2008: 18). Smycken, i den här uppsatsen, anses vara performativa – handlingar som 
uttrycker flera aspekter av individers identitet. Judith Butler (2007: 67; 2011: 59–60) menar att 
performativitet är de handlingar individer utför för att framställa sin genustillhörighet. Det 
innefattar framförallt skapandet av genuskonstruktioner när igenkännliga handlingar hela tiden 
upprepas och utstakar hur en man eller kvinna, bland annat, ska se ut. Dessa handlingar är 
performativa och Butler (1988: 521) hävdar att: 
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[...] the body is not merely matter but a continual and incessant materializing of 
possibilities. One is not simply a body, but, in some very key sense, one does one's body 
[...].  

 
Individer är inte endast en kropp, utan gör en kropp. Hur en smyckar, klär, talar och rör sig, är 
performativa kroppsliga uttryck. När uppfattningen om genusdistinktionerna man och kvinna 
är format, återupprepas performativa handlingar hela tiden av individer för att framställa ett 
manligt eller kvinnligt genus. Det efterföljs inte bara, snarare utförs det aktivt, återupprepas och 
förstärks över tid (Nussbaum 2003: 128). Det bör inte förstås som en avsiktlig handling, snarare 
är det den kollektiva upprepningen av uttryck som producerar effekten av performativitet 
(Butler 2011: xii). Det i sin tur, bestämmer och begränsar maskulint och feminint genusuttryck 
(Butler 2007: 218–219). Det är socialt konstruerade handlingar som individer rättar sig efter för 
att bli begripliga av omgivningen. Det innebär att bruket av feminina gotländska smycken är 
handlingar som utförs för att en individ ska uppfattas som kvinna. Vidare innebär det att 
smyckena blir präglade av femininitet. Det resulterar i att kvinnor bär en smyckestyp med 
anledning att det är ett feminint smycke för att omgivningen ska uppfatta henne som det. 
Smycket och kroppen kan därför inte separeras från varandra i genusavseende.  

Det som styr uppfattningen av en själv som exempelvis kvinna och varför en individ 
uttrycker det kan förklaras med konceptet embodiment. Enligt Fuglestvedt (2014: 48) innebär 
embodiment en individs `lived experience`. Det är kroppen och sinnet som konstant samverkar. 
Den egna kroppsmedvetenheten blir betydande för att förstå sig själv och världen omkring en 
(Back-Danielsson 2007: 93). Kroppen som består av biologiska, sociala, individuella och 
kollektiva faktorer samverkar och formar människors kroppsliga uttryck – performativa 
handlingar (Meskell 2000: 20–21). Det är en process som är fast förankrad i mänsklig 
organisering av sociala grupper, stora som små. Självmedveten identifikation med andra 
människor som tillhör en viss grupp skapar identitet. Det är en ömsesidig förhandlingsprocess 
där individer identifierar sig med varandra i en grupp och samtidigt särskiljer sig från andra 
grupper (Bader 2021: 16). Kroppen fungerar således som bas för hur man ser sig själv och hur 
man uttrycker sig (Chrisler & Johnston-Robledo 2018: 3). Kroppsliga uttrycksmedel som de 
säregna gotländska smyckena bär därför på kulturell mening. Denna mening har uppstått genom 
en aktiv process av att förkroppsliga normer som förknippas med kvinnlighet (Butler 1988: 
521).   

1.6.2. Teoretisk brygga mellan gravar och depåer  
I enlighet med föregående avsnitt är det yttringarna, eller själva görandet, som smycken, som 
upprätthåller föreställningar kring hur en man eller kvinna bör se ut för att uppfattas som det. 
Teorierna förklarar att bruket att bära specifika smycken är performativa handlingar som 
förkroppsligar (eng.: embodies) femininitet eller maskulinitet. När en viss typ av smycken 
återkommer i flera gravar där individerna, genom osteologiska undersökningar, tolkas vara 
biologisk kvinna, kan smyckena ses som performativa uttryck för kvinnlighet (Mattson-
McGinnis 2017: 16). Denna tolkning är väsentligt för att kunna förstå smycken som 
förekommer i depåer. Depåerna som inte innehåller några mänskliga kvarlevor, men som 
innehåller feminina smycken kan därför representerar kroppsliga uttryck för kvinnlighet. 
Studien utgår från att smyckena i depåer embodies en gotländsk femininitet eftersom de är en 
del av performativa handlingar som uttrycker feminin genusidentitet.  



 17 

2. Historisk bakgrund  

Gotlands historiska kontext är viktig för att tolka vad smyckematerialet i gravar och depåer kan 
förmedla om kvinnans roll i det vikingatiden samhället. Här är Gutalagen en ingång till att förstå 
analysmaterialet i den här uppsatsen eftersom den tar upp den rätt en kvinna har till arv och 
egendom. Det kan bidra med förståelse för huruvida kvinnor kunde äga de smycken som 
förekommer i gravar och depåer eller om det var släktens tillhörigheter. Gutalagen är däremot 
en tidig medeltida lagtext som troligtvis skrevs ner under 1220-talet (för en mer utförlig 
diskussion om datering se Peel 2015: 21–25). Forskare (Pipping 1905; Holmbäck & Wessén 
1943; Peel 2015; Kilger 2021;) menar att flera fraser och paragrafer härstammar från en tidigare 
muntlig lagsaga som ligger till grund för den skrivna lagen. Enligt Hugo Pipping (1905: XII) 
är språket i Gutalagen inte enhetlig. Snarare har den stadgar med äldre anor som kompletterats 
med ytterligare paragrafer över tid (Pipping 1905: VII). Enligt Peel (2015: 11) är innehållet i 
lagtexten ostrukturerad och ger uppfattningen om att den dokumenterades från en individs eller 
flera individers minne. Det är därför troligt, menar Gruszcynski (2019: 23) att delar av den 
härstammar från vikingatiden. Gutalagens stadgar om kvinnors rätt till arv och egendom kan 
ge en inblick i Gotlands vikingatida sociala organisation vilken används i tolkningen av 
kvinnans sociala roll i samhället. 

Överlag var Gutalagen framförallt designad för ett slutet, självstyrt jordbrukssamhälle som 
starkt betonar att jordegendomar skulle stanna inom ätten. Gutalagen gör skillnad mellan 
gotländskt folk, icke-gotländskt folk och slavar, men inte gällande övriga samhällsskikt. 
Genomgående i lagen framgår det att den gotländska befolkningen hade en högre rättslig status 
än icke-gotländskt folk. Personer som inte var gotländska betonas som en separat grupp som 
skilde sig från den gotländska populationen (Peel 2015: 13, 21, 119). Vad beträffar kvinnor, 
redogör kap. 20 Om alla arv, den rätt en gotländsk kvinna har till arv och egendom - både 
jordegendom och lösegendom. Framförallt skiljer den mellan ärvd egendom, hemföljd och 
hogsl oc iþ (Holmbäck & Wessén 1943: 265). I underkapitlet nedan redovisas 
arvsbestämmelser och författarens tolkning av den gotländska kvinnans rätt till egendom. Olika 
händelseförlopp påverkar en kvinnas ekonomiska säkerhet, framförallt när hon ingår äktenskap. 
Övergången från hennes släktgård till sin makes gård, var även av betydelse för de båda 
inblandade familjerna (Kilger 2021: 249).  

2.1. Kvinnans rätt till arv och egendom 
Gutalagen är komplex och ibland motsägelsefull men kan samtidigt ge insyn i Gotlands sociala 
organisation under vikingatiden. Genomgående i lagkapitlet 20. Om alla arv är att kvinnor kan 
ärva egendom från den familj hon föddes i, om det inte finns några manliga arvingar före henne. 
Dock inte längre än fjärde led. Om en man eller kvinna är lika nära varandra i släktledet, då 
ärver mannen och inte kvinnan.  I §1 står det däremot att döttrar, vars far dött, kunde ärva sin 
faders del av arvet som han skulle blivit utdelad efter att farfadern dött. Även om farfadern hade 
fler levande söner, kunde en avlidens sons döttrar ärva sin fars lott. Detsamma gäller arv efter 
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farmodern (Holmbäck & Wessén 1943: 220, 266). Enligt Peel (2015: 132) är arvet efter den 
avlidne farmodern, egendom som hon själv ägde när hon var i livet.  

§2 är en bestämmelse om vilken släkt en arvtagerska jordegendom tillhör (Holmbäck & 
Wessén 1943: 220). Här syftar lagen på en gift kvinnas rätt till den jordegendom som hon ärvt 
från den gård hon härstammade från. Däremot kunde arvet endast stanna i hennes fortsatta 
blodslinje om hon efterlämnade tre manliga generationer i rätt nedstigande led. Hennes 
blodslinje dog däremot ut om endast två manliga generationer producerades i följd, och inte en 
tredje. Hennes arv återgick då till den gård som hon härstammade från – hennes faders familj 
(Kilger 2021: 249). Om en tredje generation manlig arvinge produceras, då stannade arvet kvar 
i den gård som den kommit till - hennes makes familj (Holmbäck & Wessén 1943: 220, 266; 
Peel 2015: 133; Kilger 2021: 249;). I §10 står det att när det gäller kvinnors arv, ärvs det vidare 
till dotter eller dotterbarn. Om sådana inte finns, ärver syster eller systerbarn. Sedan faster eller 
fasters barn. Om det inte finns, ärver närmste släkting, men inte lägre än fjärde led. Om det inte 
finns, återgår kvinnoarvet till den ursprungliga gården och ärvs sedan tillsammans med övrigt 
arv (Holmbäck & Wessén 1943: 221, 268). Denna paragraf antyder att kvinnor kunde äga 
egendom som var menad att följa en kvinnlig arvslinje. Den ärvdes vidare till närmast kvinnlig 
arvinge och inte en manlig arvinge.  

De två följande paragraferna om hemföljd och hogsl oc iþ antyder att kvinnas ekonomiska 
säkerhet ökade när hon ingick äktenskap samt vad en änka hade rätt till efter sin makes 
bortgång. Hon hade inte rätt att ärva sin makes egendom men det innebär inte att hon var utan 
ekonomiskt stöd. Hon hade rätt till hemföljden, vilket är den egendom eller värdesaker som 
brudens familj gav till henne (eller honom) vid giftermålet. Den följde med hustrun till sin 
makes gård (Kilger 2019: 135). I § 7 står det att en kvinna som giftes bort med en hemföljd och 
som dog hon utan att ha producerat söner, återgick hemföljden till den gård hon giftes från 
(Holmbäck & Wessén 1943: 221). Hemföljden överfördes inte till makens familj vid 
äktenskapet. Snarare tillhörde den hustrun under hennes livstid och övergick endast till makens 
familj om hon producerat manliga arvingar. Annars återgick arvet till hennes släkt. Däremot, 
menar Peel (2015: 135) att även § 4 hänvisar till en kvinnas rätt till hemföljden. Där står det att 
en gift kvinna som blev änka kunde ta ut det hon förde med sig till gården när hon gifte sig. Det 
behövde dock redovisas under hennes första år som änka. Annars kunde den som ärvde gården 
kräva att änkans egendom stannade i makens gård (Holmbäck & Wessén 1943: 220, 267–268). 
En kvinna som blev änka hade således rätt att ta ut hemföljden ur sin makes gård om han dog 
före henne. Enligt Peel (2015: 137) kan hemföljden ses som ett förskott av en kvinnas arv. Det 
kan då antas att hemföljden var hennes egendom att förvalta under sin livstid.  

I § 8 står det att en kvinna ärvde hogsl oc iþ efter sin make om han dog före henne. Flera 
forskare (Holmbäck & Wessén 1943: 268; Peel 2015: 137; Kilger 2021: 249) menar att ordet 
hogsl motsvarar morgongåvan vilket är en del av en makens egendom som tillföll änkan efter 
hans död. Det är en form av änkeförsörjning som en kvinna, genom att ingå äktenskap hade rätt 
till (Folin & Tegnér 1984: 262). Ordet hogsl förekommer även i § 15 där en ogift kvinna som 
föder ett barn utanför äktenskapet har rätt till fullt hogsl (om hon är gotländsk) av fadern till 
barnet (Holmbäck & Wessén 1943: 222). Peel (2015: 137) översätter hogsl till ´glädje eller 
tröst` och menar att det är en form av kompensation som passar både en sörjande änka och en 
vanärad kvinna som fött barn utanför äktenskapet. Ett fullt hogsl bestod av två mark silver. För 
en änka tillkom även iþ vilket är en kompensation för en hustrus vård och omsorg av hemmet. 
iþ växte förmodligen under äktenskapsåren. Storleken på hogsl oc iþ berodde därför på hur 
länge ett äktenskap varade (Holmbäck & Wessén 1943: 268). Om hon producerat söner och 
valde att stanna på gården ökade även iþ i åtta år efter makens bortgång. Om hon inte hade 
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producerat några barn kunde hon stanna kvar på gården men då kompenserades hon inte. 
Däremot, om hon valde att lämna gården blev hon kompenserad i 16 år. Summan är dock 
detsamma som utdelades till en änka med söner efter åtta år. Lagen antyder att änkan kan ta ut 
hogsl oc iþ efter makens bortgång. Däremot, att den vidare ökningen av iþ utdelades efter åtta 
eller 16 år är förlidna (Peel 2015: 138).  

I föregående paragrafer från Gutalagen framgår det att en kvinna kunde erhålla egendom 
under sin livstid men att det ursprungligen tillhörde släkten. Samtidigt framgår det att en kvinna 
är sist i led att få ärva och att det krävs att inga manliga arvingar finns före henne. Vidare 
framgår vikten av att egendom går i arv inom en släkt. Wicker (2012: 901) menar att smycken 
som visar tecken på slitage eller äldre smycken som lagats samt att delar adderats till smyckena 
kan innebära att smycken har blivit ärvda, ibland i flera generationer. De kan ha varit 
släktklenoder som skulle påminna de levande om deras koppling till förfädernas avlägsna 
förflutna (Kershaw 2021: 110).  
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3. Materialpresentation    

Materialpresentationen ger en överblick av alla smyckestyper som förekommer i den här 
uppsatsens grav- och depåmaterial samt hur de bars i den feminina dräktuppsättningen. Det är 
framförallt baserat på tidigare forsknings tolkningar av gotländska kvinnors dräktuppsättning 
från övrigt gravmaterial på Gotland. Det är för att förstå smyckekompositionen i de utvalda 
gravarna och depåerna. Barshalder och Ire gravfält presenteras kort och därefter sammanfattas 
de utvalda gravarnas konstellationer. Individernas fyndomständigheter presenteras samt 
smyckesammansättningen i gravarna och hur de är placerade i individernas dräktuppsättning. 
Därefter presenteras smyckedepåerna och processen som lett fram till urvalet av 15 depåerna, 
samt författarens kriterium av en smyckedepå. Sist redogörs smyckeskompositionen i den här 
uppsatsens depåmaterialet samt deras fyndomständigheter. Materialet som presenteras i det här 
kapitlet ligger som grund för att förstå korrespondensanalysen i Kapitel. 4. Smyckeinnehållet i 
gravarna och depåerna behandlas enskilt i uppsatsen tillhörande kataloger (1,2 och 3).  

3.1. Feminina gotländska smycken 
För att rekonstruera förhistoriska människors dräktuppsättning utgår tolkningen många gånger 
från bevarade delar av dräktplagg och smycken i skelettgravar. På Gotland förekommer det 
sällan textilfragment, däremot är metaller som brons och ädelmetaller välbevarade. Smyckens 
position på skeletten i gravar har medfört förståelse för dräktens konstruktion samt bildstenars 
avbildningar av klädda individer. Eftersom textiler inte är välbevarade på Gotland har forskare 
förlitat sig på analogier från fastlandskandinavien som Birka och Finland samt Ostbaltikum för 
att rekonstruera den gotländska dräkten (Thunmark-Nylén 1983a: 153).  

Kvinnor hade troligtvis närmast kroppen en fotlång särk. Utanpå den fästes en hängselkjol 
eller förkläde som gick upp till armhålorna med spännen (Mattsson-McGinnis 2017: 22–23). 
Sedan förekom troligtvis ett ytterplagg, en sjal eller mantel, som hölls ihop under hakan med 
ett tredje spänne. Det kan även ha förekommit att kvinnor bar ett typ av förkläde. Mindre plagg 
som fot-och handplagg har sällan bevarats och det är svårare att rekonstruera dem. Detta gäller 
även huvudklädnader. Det är svårt att veta om kvinnor bar en sjal över huvudet eller någon 
liknande huvudbonad (Thunmark-Nylén 1983a: 154–155). Det väsentliga för den här studien 
är däremot de gotländska feminina smyckena som ofta är väldigt välbevarade på ön 
(Gustavsson 2013: 13). Alla smycken var inte endast funktionella för att hålla ihop dräkten utan 
snarare var deras funktion att visa upp den gotländska identiteten.   
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3.1.1. Dräktspännen  
Spännen har praktisk funktion där de används för 
att fästa kläderna. För att fästa hängselkjolen som 
bars över särken användes framförallt 
djurhuvudformiga spännen (se Fig. 1 & 2). De är 
förekommer överlag som parspännena på Gotland 
(Thunmark-Nylén 1983a: 157–159). Det är ett 
spänne som liknar ett djurhuvud. Bruket att 
använda ett djurhuvudformigt spänne förekom 
även, samt att tre eller i få fall fyra spännen bars 
(Carlsson 1983: 68, 89). Deras kvalitet varierar från 
enkla oornerade spännen till mer kvalitativ 
utformning med bland annat spiralornering, 
tvärlistmarkeringar, ornerade djurfigurer, 
gripdjursornamentik och gropornering (Carlsson 
1982: 40–53). En enkel pärlrad kunde även fästas 
mellan två djurhuvudformiga hängen. 

För att fästa ytterplagget bar kvinnor ett tredje 
spänne. Det har benämnts vara ett praktspänne 
som bars synligt under hakan (Thunmark-Nylén 
1983b: 183). Under vikingatiden var det vanligast 
med ett dosformigt spänne (se Fig. 3, 4 och 5) 
vilket är ett runt upphöjt spänne som liknar en dosa 
(Thunmark-Nylén 1983a: 159, 183). Det finns två 
typer av dosformiga spännen. Typ I-spännen och typ II-spännen vars kvalité skiljer sig åt 
(Thunmark-Nylén: 1984: 106). Typ I-spännet (se Fig. 3 & 4) har en hög ekonomisk och 
hantverksmässig kvalité då den vanligtvis är gjord av brons men höljt i guldplåtar och 
silversnoddar. Typ II-spännet (se Fig. 5) är endast av brons och har en lägre ekonomisk och 
teknisk kvalité. De som bar typ I-eller II-spännena bör därför höra hemma i olika sociala skikt. 
Typ I-spännet kan representera det högre skiktet och typ II-spännet det lägre. Det dosformiga 
spännet kan antas vara ett spänne som överklassen bar men som spred sig till en lägre klass som 
efterföljde modet men som inte hade ekonomin att bära ett typ I-spänne (Thunmark-Nylén 
1984: 106). 

 

Figur 1. SHM 20826:370. Grav Ire 3, se Katalog 
2. Två djurhuvudformiga spännen i brons.  
 

Figur 2.  SHM 2862. Depå 9, se Katalog 3. Ett 
rostat och söndrigt djurhuvudformigt spänne. 

Figur 3. Vänster: GF C 10221:108. Grav Ire 6, se Katalog 2. Dosformigt spänne i brons, belagt med silver och 
förgyllt. Hög kvalité.  
Figur 4. Mitten: SHM 22917:232. Grav Ire 4, se Katalog 2. Dosformigt spänne i brons med förgyllning och 
silverbeläggning.  
Figur 5. Höger: SHM 2862. Depå 9, se Katalog 3. Dosformigt spänne i brons. Låg kvalité.  
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Ett annat tredje spänne är ryggknappsspännet (se 
Fig. 6). Bruket av spännet förekom under 
vendeltid över hela Skandinavien. På Gotland 
fortsätter däremot bruket under vikingatiden och 
tillverkas fram till 1000-talet e.v.t. (Gløstad & 
Røstad 2021: 91). Det är ett spänne som består 
av flera gjutna delar med en bygel, fot, 
fotrundel, ryggknapp och ett huvud som sattes 
ihop till ett spänne. De gotländska 
ryggknappspännena har en uppdelning i tre delar 
där bågens dekor har skilda och jämnstora fält. 
Dessa spännen är ibland svåra att datera på 
grund av att dem många gånger uppvisar 
reparationer vilket indikerar att de varit i bruk 
under lång tid (Arrhenius 1962: 94). Enligt 
Thunmark-Nylén (1995: 560, 568) är 
ryggknappsspännet ett elaborerat konstföremål 
med högt prestigevärde som gick i arv i flera 
generationer. 

Det sista spännet har en särskild funktion 
och är exklusiv för Gotland under vikingatiden - 
redskapsspännet (se Fig. 7). Det är ett spänne 
som var fäst med kedjor eller band där redskap 
kunde hängas (Thunmark-Nylén 1983a: 160). 
Redskapen består av nålhus, pincett, örslev och 
nyckel. De definieras som smycken i den här 
uppsatsen för att de är sammanlänkade med 
redskapsspännet. I få fall är även redskapen 
sammanlänkade med andra spännen. Nålhus är 
cylindriska hylsor gjorda av metall som brons 
eller järn och som innehåller en eller flera nålar 
(Rundkvist 2003b: 71). Pincett och örslev är vardagsföremål som troligtvis hade en praktisk 
funktion. Örslev är exempelvis en liten slev som användes för att göra rent öronen. Nyckeln är 
ett redskap med en praktisk funktion, att låsa upp eller låsa någonting. Nyckeln hade troligtvis 
även ett symboliskt värde. Bland annat har det tolkats symboliserat en position av makt och 
kontroll (Arwill-Nordbladh 1990: 255). Enligt Rundkvist (2003b: 60) är nycklar associerade 
med kvinnor och tolkats representerar ansvar för hemmet och dyrbara ägodelar. Eftersom 
redskapen är sammanlänkade med redskapsspännet anses de vara en del av den feminina 
gotländska smyckesuppsättningen. 

 
 
 
 
 
 

Figur 6. SHM 20550:159. Grav Ire 2, se Katalog 2. 
Ryggknappspänne i förgyllt brons med 
granatinläggning 

Figur 7. GF C 10221:105. Grav Ire 6, se Katalog 2. 
Redskapsspänne i brons med en nyckel fäst vid ena 
kedjan.  
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3.1.2. Dräktsmycken  
Smycken med en prydande funktion innefattar många 
olika typer. Under vikingatiden förekom att bära 
smycken i flera rader över bröstet, en så kallad 
garnityr (se Fig. 8). Hur garnityren såg ut kunde 
variera men beståndsdelarna återkommer på olika 
sätt. Framförallt bestod det av pärlor, hängen och 
kedjor. En variation av garnityr var kedjegarnityr (se 
Fig. 9). Den består av två kedjeplattor med en rad hål 
i nederkanten där kedjor fästes för att sammanlänka 
kedjeplattorna med varandra. Plattorna fästes på var 
sida av bröstet och hängen kunde fästas på kedjorna 
(Thunmark-Nylén 1983a: 164–165). Kedjegarnityr är 
ett smycke som förekom under vendeltid men 
fortsatte under vikingatiden (Nerman 1969: 90). Det 
förekommer även pärlgarnityr som består av två 
pärlspridare (ibland kallad påsyningsbeslag). De är 
långa skenor, runt en decimeter långa, med flera hål 
där snoddar kunde knytas. Där placerades rader av 
pärlor som hängde i täta rader mellan pärlspridarna (se 
Fig. 8). På den nedersta raden kunde även en rad med 
fiskhuvudformiga hängen placeras (Thunmark-Nylén 
1983a: 165). Andra hängen kunde även placeras i 
raderna. Enligt Thunmark-Nylén (1983a: 164) 
förekom modet, att bära denna flerradighet av 
smycken över bröstet, främst under tidig vikingatid för 
att sedan bli omodern under sen vikingatid. Antalet 
pärlor minskade och istället bars enstaka hängen. 

3.1.3. Hängen  
Flera olika typer av hängen bars och platsar i den 
feminina gotländska smyckesuppsättningen. De 
fiskhuvudformiga hängena (se Fig. 10) är ett typ av 
hänge som är exklusivt för Gotland. Den liknar en 
fisk med gapande käftar. De kunde bäras i rad som en 
krage eller placerades på den nedersta raden i ett 
garnityr (se Fig. 8). De kunde även hänga utsprida på 
ett pärlgarnityr eller kedjegarnityr (Thunmark-Nylén 
1983a: 166). Denna typ av hänge förekommer många 
gånger i ett stort antal. Det finns två huvudvarianter 
av fiskhuvudformiga hängen. Den första och äldsta 
varianten är tillverkade i tunt bronsbleck för att sedan 
avlösas av gjutna fiskhuvudformiga hängen. De 
gjutna fiskhuvudformiga hängena har aldrig hittats i 
gravar men de förekommer i depåer. En anledning 

Figur 8. SHM 27739. Bröstgarnityr med två 
pärlspridare och rader av pärlor. Längst ned en rad 
med fiskhuvudformiga hängen. 

Figur 9. SHM 20826:370. Grav Ire 3, se 
Katalog 2. En kedjegarnityr i brons som 
består av två kedjeplattor som ursprungligen 
var fäst med sju bronskedjor. 
 

Figur 10. SHM 19882. Depå 4, se Katalog 3. En 
halskrage av fiskhuvudformiga hängen.  
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kan vara att de gjutna hängena var mycket tyngre än de 
i bronsbleck. Troligtvis var det inte praktiskt att bära de 
tunga hängena i en krage. Det kan även bero på att 
modet att bära flera smycken i rad blev omodern 
(Thunmark-Nylén 1982: 57, 60, 63).  

Andra hängen är av en mer solitär typ och som även 
de är exklusiva för Gotland. Det är tungformiga (se Fig. 
11), skopformiga (se Fig. 12) och silformiga (se Fig. 
13) hängen. Ofta förekommer de tillsammans. Hängena 
går att leda tillbaka till vendeltid men fortsatte 
användas under vikingatiden (Thunmark-Nylén 1983a: 
168). Det tungformiga hänget liknar en avlång tunga 
med en oval form eller en form av en avlång diamant. 
Karaktäristiskt är den smala änden av hänget som vippar 
ut (Mattson-McGinnis 2017: 19). De skop-och 
silformiga hängena liknar ofta varandra i formen. De 
kan vara runda eller ovala och liknar en liten skopa som 
är försedd med en genomborrad höjning för 
upphängning. Skillnaden mellan dem är att det 
silformiga hänget har flera hål, vanligtvis tre hål, i 
skedbladet. De liknar därför en sil medan den andra 
liknar en skopa (Thunmark-Nylén 1983a: 168; Mattson-
McGinnis 2017: 28).   

En annan hängetyp är brakteatrarna. Det är ett runt 
hänge som liknar ett stort mynt med präglade 
reliefmönster och ornamentik. Smycket har anor från 
äldre tider som folkvandringstid och förekom på både 
fastlandet och på Gotland. Under vikingatiden är det 
dock ett smycke som kvarlevt på Gotland (Thunmark-
Nylén 1983a: 169). Smycket har uppfattats som ett 
kvinnligt smycke eftersom det förekommer i kvinnliga 
gravar (Arrhenius 1995: 91). Enligt Thunmark-Nylén 
(1983a: 169) förekommer brakteatrar i guld aldrig i 
gravar men däremot i depåer. När de förekommer i 
gravar är de gjorda av brons och kan vara förgyllda.  

En annan hängetyp är bergkristallhängen med 
silverinfattning (se Fig. 14). De förekommer endast i ett 
fåtal gravar och är även sällsynta i depåer. Även det här 
smycket är exklusivt för Gotland. Det har tolkats 
föreställa ett förstoringsglas på grund av att kristallen är 
slipad och många gånger är av mycket hög kvalité. 
Däremot kan de ha haft en annan funktion (Thunmark-
Nylén 1983a: 169). I grav Bhr 4 (se Katalog 1) 
förekommer ett liknade hänge men istället för 
bergkristall är det en ametistkristall med silverinfattning 

Figur 11. CF C 9322:188. Grav Ire 11, se 
Katalog 2. Tungformigt hänge i brons med 
förgyllning och silverbeläggning.   
 

Figur 12. GF C 10221:133. Grav Ire 14, se 
Katalog 3. Skopformigt hänge i brons.  
 

Figur 13. SHM 27778. Grav Bhr 4, se 
Katalog 1. Silformigt hänge i brons.  

Figur 14. SHM 27778.13/62:1. Bhr 4, se 
Katalog 1. Bergskristallhänge och 
ametistkristallhänge med silverinfattning. 
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(se Fig. 14). Det är ett unikt hänge som endast 
förekommer en gång. Däremot tillsammans med flera 
bergkristallhängen.  

Andra typer av hängen är mer sällsynta. De har inte 
samma gotländska prägel av identitetsskapande men 
förekommer i analysmaterialet. Ett sådant hänge är 
bärnstenshänget (se Fig. 15). Liknande hängen förekom 
på andra samtida platser utanför Gotland, som Lettland, 
under vikingatiden (Rundkvist 2003b: 69). Enligt 
Rundkvist (2003b: 69) representerar bärnstenshängen en 
form av ett fiskhuvud med gapande käftar eller en 
fiskfena. Det anses vara ett kvinnligt smycke med 
anledning av att de deponerats i kvinnogravar. De är ofta 
skapade från stora bärnstenspärlor som karvat ut formen av ett fiskhuvud eller fiskfena. 
Melander (2014: 50) definierar däremot bärnstenhänget med en form av ett fiskhuvud som 
tillhörande föremålskategorin fiskhuvudformiga hängen medan andra har ansett det som ett 
separat smyckestyp (Rundkvist 2003b: 69).  Silvermynthänget är en hängetyp där ett silvermynt 
gjorts om till ett hänge med en ögla. Det förekom internationellt runt Östersjön och är därför 
inte ett typiskt gotländskt smycke (Thunmark-Nylén 1983a: 167). Det förekommer i ett fåtal 
gravar och depåer.  

3.1.4. Pärlor  
Pärlor, som nämnts ovan, är inkluderad i flera olika smyckekompositioner. De kunde placeras 
i olika typer av garnityr eller hänga i en rad mellan spännen. Antalet pärlor varierar i gravarna 
och depåerna. De förekommer enstaka pärlor men även flera hundra stycken. Tidigare 
undersökningar av pärlornas antal i gravar menar att antalet skiljer sig mellan män och kvinnor. 
När det rör sig om tre eller fler pärlor uppfattas det som en indikation till kvinnligt genus. Om 
det är färre än tre pärlor menar undersökningar att det hänvisar till manligt genus (Rundkvist 
2003b: 60; Petré 1993: 151; Thedéen 2011: 128). Pärlorna i den här studien består till stor del 
av glas- och glasflusspärlor som innehar en rad olika färger. De är röda, gröna, blåa, turkosa, 
gula, orangea, svarta, bruna och vita. De kan även vara flerfärgade och mönstrade, samt 
ofärgade. Det förekommer även i andra material som snäckskal, kalksten, bärnsten, karneol, 
bergkristall och i få fall fossilpärlor. De finare pärlorna är bronspärlor, guld-och silverfolierade 
pärlor samt pärlor som helt består av guld eller silver.   

3.1.5. Armsmycken & dräktnålar 
På Gotland är armsmycken som utgörs av armringar och armbyglar förbehållna kvinnor. 
Armringar (se Fig. 16) är slutna ringar medan armbyglar (se Fig. 17) är öppna ringar. De 
förekommer i olika varianter där vissa är enkla medan andra har en mer utförlig form med 
reliefornamentik. De är ofta av brons när de förekommer i gravar men i depåer förekommer de 
ofta i silver (Thunmark-Nylén 1983a: 171). Fingerringar förekommer dock i måttligt bruk och 
de bars ofta som en enstaka ring.  

Dräktnålar (se Fig. 18) är ett smycke som har en okänd funktion. Ibland är de placerade 
parvis vid halsen och ibland ovanför axlarna i skelettgravar med nålspetsarna bakåt. En del av 
dem har öglor eller hål där snoddar eller ett snöre kunde knytas. En pärlrad kunde således hänga 

Figur 15. SHM 27778. Grav Bhr 4, se 
Katalog 1. Bärnstenshänge med form av ett 
fiskhuvud.  
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mellan dem. En uppfattning är att pärlornas tyngd tryckte nålarna fastare in i tyget och på så 
sätt kunde de hållas på plats. En rad med pärlor kunde även hänga från en nål som då höll den 
på plats. En annan tolkning är att de användes för att fästa en huvudduk eller liknande. 
(Thunmark-Nylén 1983a: 166). Det är ett smycke som vanligtvis är deponerade i kvinnogravar 
(Stenberger 1942: 30).  
 

3.1.6. Unika smycken  
Ett fåtal smycken som förekommer i uppsatsen är sällsynta. De består av fyra hängetyper, ett 
benringhänge, två runda hängen, ett stjärnformigt hänge, och ett yxformigt hänge samt två 
andra smycken som innefattar ett ringspänne och en tåring. Benringhänget (förekommer i grav 
Ire 11, se Katalog 2) är en ring av ben där ena sidan är mycket slitet och smalare och har därför 
tolkats som ett hänge. De två runda hängena (förekommer i grav Ire 3, se Katalog 2) är i brons 
och ornerade med små halvmånar. De liknar brakteatrar och är i sällskap med fyra andra 
brakteatrar i samma grav. De beskrivs däremot som runda hängen (Carlsson 1983: 162). Därför 
står de ut som en ovanlig hängetyp som skiljer sig från brakteatrar. Det stjärnformiga hänget är 
ett hänge som förekommer en gång (i Depå 6, se Katalog 3) och beskrivs i SHM som endast en 
hängprydnad men författaren har benämnt smycket som stjärnformigt på grund av formen. Det 
yxformiga hänget är ca 1 cm stort och förekommer endast en gång (i Depå 13, se Katalog 3) 
och är gjord i kritartad sten. Den har en form av en yxa som ofta förknippas med manliga 
smycken men eftersom den är i sällskap med ett dosformigt spänne och fyra pärlor är den med 
i analysen. Ett ringspänne i brons förekommer även (i Depå 9, se Katalog 3) vilket är en 
spännetyp som associeras med den manliga klädedräkten. Däremot förekommer ringspännen i 
flera kvinnogravar (ej i den här uppsatsen). Tidigare forskning hävdar därför att de kunde bäras 
av både kvinnor och män (Carlsson 1983: 90; Gustin 2008: 231; Melander 2013: 18). Det sista 
smycket av ovanlig typ är en tåring (i grav Ire 1, se Katalog 2). Det beskrivs som en tåring 
(SHM 23140:230A) och förekommer endast en gång i källmaterialet. Dessa smycken är 
tillfällighetsformer som inte tillhör den traditionella feminina gotländska smyckeuppsättningen 
och hade inte en egentlig grogrund på Gotland. Eftersom de förekommer tillsammans med 
feminina gotländska smycken är de med i analysen. 
 
 
 
 

Figur 16. Vänster: SHM 17650. Depå 14. Armring i brons. Figur 17. Mitten: Armbygel i silver. SHM 8315. Depå 
8. Figur 18. Höger: SHM 27739: Två dräktnålar med hål i nålhuvudet. 
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3.2. Barshalder, Grötlingbo socken 
Barshalder gravfält ligger på den sydliga delen av 
Gotland, nära den västra kusten mellan 
Grötlingbo och Fide socken. Det är Gotlands 
största forntida gravfält. Området har över 2200 
synliga gravar men även flera omarkerade gravar 
som tillsammans omfattar ungefär 6500 anlagda 
gravar (Rundkvist 1996: 175–176). Gravarna 
anlades under ett långt tidsspann, mellan år 1 till 
1100-talet e.v.t. Däremot förekommer vad som 
kan benämnas som en saknad fas i kronologin. 
Anlagda gravar från ca 700–900-tal e.v.t (tidig till 
mitten av vikingatiden) är få på Barshalder 
gravfält (Melander 2014: 29). Gravfältets 
vikingatida del består därför av gravar från slutet 
av mitten, och sen vikingatid (Rundkvist 2003b: 
6, 60). De vikingatida gravarna är 126 stycken 
vilket är baserat på fynden i gravarna (Rundkvist 
2003a: 72). Av dessa är 15 gravar med feminina 
gotländska smycken utvalda. Nedan presenteras 
gravarna och gravkonstellationerna.  
 
 

3.2.1. Barshalders gravkonstellationer 
De utvalda gravarna från Barshalder grävdes ut av arkeologerna Gabriel Gustavsson, Harald 
Hansson, Mårten Stenberger och Gustav Trotzig mellan åren 1881 till 1966. Gravarna anlades 
mellan 900-tal till 1000-talet vilket rör sig om den senare perioden av vikingatiden. Gravtyperna 
består alla av skelettgravar i olika typer av gravskick som hällkistor, stenkistor, schakt med 
sandstenshällar, stensättningar, stenpackning och stenkretsar. Tre av individerna är begravda 
under flatmark och fem gravar har spår efter en träkista eller en bår av trä.  
 
Tabell 1. Barshalder: Bevaring av skeletten.                         Tabell 2. Barshalder: Individernas ålder. 
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Figur 19. Karta: De utvalda gravfälten och depåernas 
placering på Gotland. Punkterna är placerade i socknarna 
där de förekommer och inte på deras exakta plats.  
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Många gånger finns det inte mycket information att hämta från skeletten på Barshalder gravfält 
för bevaringsförhållandena är bristfälliga (Rundkvist 2003b: 61). Det gäller även de 15 gravar 
som den här studien undersöker (se Tabell 1). Av det hela är tre skelett helt förmultna och fyra 
gravar har få skelettdelar bevarade. I en grav är kraniet bevarat och i en annan är kraniet och 
överarmarna bevarade. I fem gravar är endast tänderna bevarade. På grund av att 
bevaringsförhållandena är bristfälliga har ingen av de 15 utvalda gravarna genomgått en 
osteologiskt könsbestämmande undersökning. Individerna har istället bedömts som kvinnor 
utifrån en arkeologisk könsbedömning av smyckessammansättning. Utifrån storleken och 
slitage på tänderna har fyra individer bedömts som barn eller unga flickor. De resterande 11 
individerna har bedömts som vuxna kvinnor (se Tabell 2).  

10 av 15 gravar har en känd positionering av smyckena. Två av de tio gravarna har varit 
utsatta för plundring eller är skadade men troligtvis är inget stulet. I de fem gravar där 
fyndpositionen inte är nämnd är en grav plundrad på 2/3 av föremålen. En annan grav var 
skadad och föremålen sållades fram. I de gravar där smyckenas positionering är dokumenterad 
går det att se att det samstämmer med smyckespresentationen ovan. I de 10 gravarna är 
spännena positionerade vid eller på bröst-och magregionen. Spännena förekommer vid axlarna, 
vid halsen eller i närliggande område på individerna. Positioneringen av redskapsspännet, när 
det är nämnt i dokumentationen, är ofta placerad vid magregionen. Övriga spännen, djur-, dos, 
och ryggknappspännen är framförallt placerade på överkroppen.  

Tabell 3 visar att trespänneskombinationen är överrepresenterad (redskapsspännet är inte 
inkluderat). Stapeln med fyra spännen visar att två gravar innehåller fyra spännen. De är alla 
fyra djurhuvudformiga spännen. I den grav med två spännen består spännena av ett djurhuvud- 
och dosformat spänne.  De tre gravar med ett spänne innehåller ett djurhuvudformat spänne. 
Tabell 4 visar vad trespännekombinationen består av. I nio gravar består 
trespänneskombinationen främst av ett par av djurhuvudformiga spännen. I fem gravar är 
mittenspännet ett dosformat spänne, i två är dem är det ett ryggknappspänne och två gravar har 
ett tredje djurhuvudformat spänne som mittenspänne.    

 
 
Tabell 3. Barshalder: Spänneskombinationer.             Tabell 4. Barshalder: Kombination av tre spännen.  

 
 

 
Tabell 5 visar alla smycketyper som förekommer i gravarna från Barshalder. Den visar inte hur 
många av varje smycke som förekommer men ger en övergripande bild av de olika 
smycketyperna. De tung-, skop-, och silformiga hängena är överrepresenterade medan andra 
hängen förekommer i enstaka gravar. Bärnstenhänget förekommer dock i sex gravar, varav fyra 
gravar inte nämner positionering. I en grav är hänget placerat i en mässingskål och i en grav låg 
det vid individens fötter. De övriga hängenas placering är överlag vid hals- och bröstregionen 
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vilket överensstämmer med smyckespresentationen ovan. I två fall är de placerade vid magen 
eller en annan position i graven.  

Vad gäller pärlor förekommer de i 14 av de 15 gravarna och är då placerade över bröst-och 
magregionen i sju gravar. I en grav är pärlorna utspridda på överkroppen och i resterande gravar 
har pärlorna en okänd position. Armbyglarna och armringarna är ofta placerade vid bäckenet 
eller vid nedre delen av bröstregionen. Det överensstämmer med uppfattningen att de bars på 
armarna eller handlederna. Dräktnålarna har en annan position i gravarna. Framförallt är de 
placerade vid axlarna eller vid huvudet men även vid bröst-och magregionen.  

 
Tabell 5. Barshalder: Olika smycketyper som förekommer i de utvalda 15 gravarna.   

 

3.3. Ire, Hellvi socken 
Området Ire i Hellvi socken innefattar ett av Gotlands största förhistoriska gravfält och ligger 
på den nordliga delen av ön. Gravfältet har över 600 synliga rösen och stensättningar 
(Thunmark-Nylén 1995: 570). Gravsamlingen anlades kontinuerligt från 500-talet till 1050-
talet e.v.t. från norr till söder i följd med århundradena (Stenberger 1942: 25–26). Den äldsta 
delen ligger i nordväst med gravar från romersk järnålder och i den sydöstra delen är gravar 
från vikingatiden anlagda (Jonsson & Lindquist 1987: 69). Gravfältet ligger i anslutning till 
gårdarna Lilla och Stora Ire. De omfattar ungefär 150 stycken som sträcker sig över perioden 
från 800- till 1000-tal. Det är ett spann som innefattar hela vikingatiden på Gotland (Carlsson 
1983: 32). Av dessa är 15 gravar med feminina gotländska smycken utvalda. Nedan presenteras 
de utvalda gravarna och gravkonstellationerna.  

3.3.1. Ire gravkonstellationer  
De 15 utvalda gravarna från Ire gravfält grävdes ut av arkeologerna Erik Floderus, Claes 
Claesson, Nils Gillgren och Mårten Stenberger mellan åren 1933 till 1943. De anlades troligtvis 
mellan 700-tal till 1000-tal e.v.t. De tidigaste gravarna anlades vid skedet mellan sen vendeltid 
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och tidig vikingatid. Gravtyperna består av skelettgravar i stensättningar, stenpackningar, 
gravar täckt av kalkstensplattor, rösen med kantkedja och rösen i en stensättning. Tre gravar 
låg under flatmark och tre hade spår efter en träkista. 

I de flesta gravarna är det endast benämnt i källorna (SHM & GF) att det finns skelettdelar 
men inte vad som är bevarat eller vilka delar av skelettet som har förmultnat (se Tabell 6). Två 
individer har en beräknad kroppslängd. I grav 224 (se Ire 9 i Katalog 2) är individen bedömd 
som en medelålders kvinna med en längd på 165 cm. Troligtvis dog hon av ett hugg mot 
huvudet. I grav 222 C (se Ire 11 i Katalog 2) är individen 180 cm lång och som troligtvis 
dödades av en pil i huvudet.  
 
Tabell 6. Ire: Bevaringsförhållanden av skeletten.        Tabell 7. Ire: Individernas ålder.  

 
 
Individerna i gravarna består av tio vuxna kvinnor och fem barn (se Tabell 7). Grav 182 B (se 
Ire 10i Katalog 2) är den enda graven i studien som undersökts osteologiskt. Det utfördes av 
studenten Petter Åkesson år 1999. Han bedömde individen som kvinna på minst 20 år gammal 
(GF C 9322: 46–54). Susanne Thedéen (2011: 142) har däremot bedömt samma individ till 10 
års ålder. Den här uppsatsen utgår från Thedéens bedömning. Resterande individer har inte 
genomgått en osteologisk könsbedömning. Istället har de arkeologiskt bedömts som kvinnor 
utifrån smyckessammansättningen.  

Endast en grav av 15 har angivelser om smyckenas placering på kroppen i SHM eller GF. 
Däremot tyder kombinationen av smyckena i gravarna att de följer likande placeringsmönster 
som nämns i smyckespresentationen. Tabell 8 visar att 13 gravar har trespänneskombinationen 
(redskapsspännet är inte inkluderat). En grav har ett spänne vilket är ett djurhuvudformat 
spänne. Graven som har två spännen består av ett ryggknappspänne och ett djurhuvudformat 
spänne.  

Tabell 9 visar vad trespänneskombinationen består av i gravarna. 12 gravar har 
djurhuvudformiga spännen som parspännen. Elva gånger är mittenspännet ett dosformat spänne 
och en gång är det ett djurhuvudformat spänne. En grav har en blandad kombination och består 
av ett djurhuvud-, och dosformat spänne samt ett ryggknappspänne.  
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Tabell 8. Ire: Spännekombinationer.                Tabell 9. Ire: Kombination av tre spännen.  

 
 

Tabell 10 visar alla smycketyper som förekommer i de 15 utvalda gravarna. Den visar inte hur 
många smycken det förekommer i varje grav utan hur många gravar som innehåller 
smycketypen. Den visar en övergripande bild över de olika smyckena.  
 
Tabell 10. Ire: Olika smycketyper som förekommer i de 15 utvalda gravarna.  

 
 

3.4. Smyckedepåer 
I följande underkapitel utvecklas processen av urvalet för uppsatsens 15 smyckedepåer, samt 
författarens kriterier för en smyckedepå. Därefter presenteras uppsatsens depåmaterial och vilka 
smycken som förekommer depåerna.  

3.4.1. Urval av smyckesdepåer 
Processen som lett fram till urvalet av depåerna är baserat på en fullständig undersökning och 
genomgång av de redovisade och dokumenterade gotländska depåerna i Statens Historiska 
Museums databas (SHM-inventariebilagor). 15 depåer kan framstå som en liten mängd i 
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jämförelse med det 800 dokumenterade depåerna på ön. Urvalet baseras dock på kriterierna att 
depåerna är vikingatida och att de innehåller, i stort sett, endast feminina gotländska smycken.  
Det förekommer vissa undantag där ett eller två smycken är av en unik karaktär. De är däremot 
deponerade tillsammans med andra feminina gotländska smycken som utgör majoriteten i 
depåerna. Ett annat kriterium är att smyckena ska bestå av olika metaller. Det innefattar guld, 
silver och brons samt brons som är förgyllt och försilvrat. Det som kännetecknar en depå har 
tidigare definierats som en samling av minst två eller flera föremål. Det utesluter enstaka fynd 
(Zachrisson 1998: 56; Gruszczynski 2019: 17). Därför är urvalet av depåer i den här uppsatsen 
baserat på att de ska innehålla minst två gotländska smyckestyper. Det finns ingen övre gräns 
för hur många smycken av de olika smycketyperna som ska förekomma i en depå. Det noteras 
att alla föremål som tillhörde depåerna kanske inte har hittats. Det gäller särskilt de som hittats 
tidig och inte undersökts med metalldetektor. Även föremål som inte består av metall, som 
glaspärlor, kan missas om platsen inte undersökts genom en arkeologisk undersökning. Av detta 
följer att det inte med säkerhet går att säga att depåerna är fullständiga. 

Eftersom den här studien undersöker feminina gotländska smycken består 
fyndsammansättningen i de utvalda depåerna framförallt av smycken. Fyndsammansättningen 
där feminina smycken ingår varierar stort. Flera depåer, som inte undersöks i den här uppsatsen, 
innehåller smycken och andra föremålstyper (exempelvis i Broa, Halla sn. SHM 3712, en depå 
med en sammansättning av smycken och svärd). Som nämnts tidigare i forskningsbakgrunden 
består depåmaterialet på Gotland också av en stor mängd mynt. Det förekommer att smycken 
deponerats tillsammans med mynt. De depåerna är inte utvalda eftersom smycken många 
gånger utgör en liten andel av det resterande innehållet. Flera depåer på Gotland består även av 
armringar och armbyglar i silver. Armsmyckena anses ha burits av kvinnor (Thunmark-Nylén 
1983a: 171) men eftersom det endast är föremålskategori av armsmycken har de inte valts ut 
till analysen. En annan anledning är att dessa depåer är monometalliska silverdepåer (Kilger 
2008: 325). Det gäller även en depå som består av en armring och åtta fingerringar i guld 
(Barshaldershed, Grötlingbo sn, SHM 19535). Dessa depåer skiljer sig från den här uppsatsens 
kriterium för en smyckedepå som är baserat på smycken i flera olika metaller. Det gäller även 
depåer som innehåller en smyckestyp (exempelvis Petes, Linde sn, SHM 13441, en depå med 
endast pärlor).  

Depåer som innehåller smycken som inte är säregna för Gotland har inte valts ur. Det gäller 
den mycket välkända och ofta avbildade depån från Fölhagen, Björke sn (SHM 3547). Den 
består av många utländska smycken i Baltisk stil. Även om den innehåller smycken som kan 
tolkas vara feminina i andra kulturer är de inte med i analysen för studien fokuserar på den 
säregna gotländska smyckesuppsättningen. Detsamma gäller depåer som innehåller halsringar. 
Det är ett smycke som hittas i depåer men aldrig i gravar. De var vanliga i Ostbaltikum och tros 
ha burit av kvinnor där men var troligtvis inte en del av den feminina gotländska 
smyckesuppsättningen (Thunmark-Nylén 1983: 170–171; Kilger 2008: 324). 

Några depåer som inte valts ut beror på att de innehåller smycken som inte är typiska för 
vikingatiden. En depå (Sanda sn, SHM 678) verkade vid första anblick vara intressant för den 
innehöll ett tungformigt hänge och två nycklar samt ett spänne i form av ett svinhuvud. Det 
indikerar att spännet möjligen var ett djurhuvudformigt spänne. Vid närmare granskning visade 
det sig att spännet endast var två cm stort vilket är ovanligt för vikingatida djurhuvudformiga 
spänne. Troligtvis rör det sig om ett vendeltida djurhuvudformigt spänne som var mindre i 
storlek (Carlsson 1983: 12). Andra depåer har en full uppsättning vikingatida feminina smycken 
men ett smycke eller föremål som är medeltida och har deponerats efter vikingatiden 
(exempelvis depåerna från Saigs, Hellvi sn, SHM 20879; Antsarve, Fole sn, SHM 6662; Slängs, 
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Lärbro sn, SHM 2821). I forskningsbakgrunden nämndes det att informationen om depåerna 
många gånger är bristfällig och en depå (Broa, Halla sn, SHM 19302) beskrivs i SHM att den 
innehåller feminina smycken. Vid närmare granskning av de inskannade handskrivna 
dokumenten står det att den innehöll spår av brända ben. Det indikerar att det troligtvis var en 
grav och inte en depå som SHM definierat det som. Samtidigt kan det vara en depå som grävts 
ner i en grav, vilket har uppmärksammats av Östergren (1989: 63), men eftersom det är osäkert 
har den depån uteslutits ur undersökningen. 

Redogörelsen ovan visar att det finns olika variationer av smyckesdepåer utöver de utvalda 
15 depåerna. Under den fullständiga genomgången av depåerna på Gotland framgick det att 
smyckesdepåer, i relation till silverdepåer med en monometallisk sammansättning av mynt, 
hacksilver och armringar/armbyglar utgör en mindre andel av det hela antalet depåer på ön. 
Snarare utgör smyckesdepåerna, utefter författarens kriterier, en mindre andel av det stora 
antalet. Kriterierna för en smyckesdepå tvingar därför bort flera andra smyckesdepåer.  

3.4.2. Depåernas smyckekonstellationer  
De 15 utvalda depåerna med temat av feminina gotländska smycken har hittats i flera olika 
socknar på Gotland. De är spridda över ön från norr till syd (se Fig. 19). De har hittats och 
dokumenterats under lång tid, från mitten av 1800-talet till slutet av 1900-talet. Flera depåer 
har även hittats i olika omgångar för att de har dragits isär av åkerarbeten eller en plog. De 
anses då vara en och samma depå som blivit förstörd. Ibland är det angivet i dokumentationen 
(SHM) att fynd hittats på platsen tidigare eller att allt troligtvis inte är funnet. Flera depåerna 
kan därför ha innefattat fler föremål som inte registrerats. 

13 depåer har ingen angivelse om trolig nedläggning förutom att de är vikingatida (SHM 
och GF). Det är baserat på föremålen som är typiska för vikingatiden och därför troligtvis 
deponerades mellan 800–1140-talet (Östergren 1989: 23). För två depåer kan en trolig 
nedläggning anges. Den ena, Nygårdsfyndet i Västerhejde deponerades under andra hälften av 
900-tal (se Depå 2 i Katalog 3) och den andra, Halorfyndet i Rone deponerades under andra 
hälften av 1000-talet (se Depå 1 i Katalog 3). 

Depåernas fyndomständigheter varierar. 
Tabell 11 visar hur många av de 15 depåerna som 
hittats i ett typ av kärl och i eller under en 
stenvall/stenvast. Fyra depåer har lagts ned i kärl. 
Av dem har en depå förvarats i en linneväv, en 
annan i en näverask och en tredje i ett stenrör. Den 
fjärde depån, Högbrofyndet i Halla (se Depå 13 i 
Katalog 3) består av ett dosformat spänne som 
hittats upp-och ned i en åker. I spännet låg ett 
hänge och fyra pärlor. Enligt Carlsson (1983: 115) 
kunde spännen vara en förvaringsplats för 
småsaker. I den här uppsatsen anses därför 
spännet vara ett typ av kärl. Fyra depåer är funna 
i eller under en stenvall/stenvast. Det är en 
konstruktion eller mur av sten (Gruszczynski 
2019: 27). Sju depåer är funna utan något typ av 
kärl. Istället är de funna i en åker, under harvning, 
plogning eller dikesgrävning.  
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I Tabell 12 visas alla smyckestyper som förekommer i depåerna. Den visar om respektive 
smyckestyp finns representerad i en depå och inte antalet smycken utan endast om ett smycke 
förekommer i en depå.  

 
Tabell 12. Olika smycketyper som förekommer i de utvalda smyckedepåerna.  
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4. Analys 

I materialpresentationen ovan redovisas alla smycketyper som förekommer i de utvalda 
gravarna och depåerna. I det här kapitlet analyseras smyckekompositionen från båda 
fyndkategorierna i en korrespondensanalys. Det är redan argumenterat tidigare i uppsatsen att 
båda fyndkategorierna är utvalda eftersom de innehåller feminina gotländska smycken. Syftet 
med den följande empiriska analysen är att se om det finns trender vad det gäller uppsättningen 
av smycken i de båda fyndkategorierna. Smyckeskompositionen i gravarna från de båda 
gravfälten sätts i relation till smyckekompositionen i depåerna för att observera likheter och 
skillnader. Eftersom analysmaterialet är stort i den här uppsatsen, används metoden för att 
urskilja övergripande likheter och skillnader. Detta för att undersöka vilka slutsatser som kan 
dras om kvinnor under vikingatida Gotland utifrån valet av smycken som deponerats i de olika 
fyndkategorierna. Först redogörs för vad en korrespondensanalys är och hur analysen är 
tillämpad i den här studien. Sedan förklaras urvalet av variabler i analysen. Därefter redovisas 
resultatet av det aktiva laborerandet med korrespondensanalysen. I förklaringen av graferna 
används benämningen av gravarna och depåerna utifrån författarens tilldelade depå-eller 
gravnummer i katalogerna. För ytterligare information om vilken grav eller depå som nämns se 
Katalog 1, 2, och 3. 

4.1. Korrespondensanalys 
Korrespondensanalysen undersöker relationen mellan fyndenheter (gravarna och depåerna) och 
variablerna (smyckena) i en grafisk presentation. Varje variabel är länkad till sin fyndenhet och 
analysen visualiserar hur olika smycketyper i både gravar och depåerna korrelerar med varandra 
eller inte. Det innebär att varje begravd individ och depå har smycken som associeras med just 
dem (Wallin 2010: 66–67). Varje fyndenhet, en individuell grav eller depå, och varje variabel, 
det vill säga smyckekategori, får ett eget värde och blir en punkt som sätts upp som koordinater 
i en graf som visualiserar likheter och skillnader. Punkter som placeras nära varandra bildar 
kluster och visar på ett samband mellan dem. Punkter som ligger långt från varandra har 
däremot ett mindre samband (Lundin 2005: 7). Punkten i grafen där Y-och X-axeln möts (origo) 
är även viktig för det är själva mittpunkten i analysen. Det innebär att de fyndenheter och 
variabler som möts där korresponderar väl med varandra. Samtidigt har variabler som 
exempelvis placerats i det övre högra hörnet ett litet samband med variabler som placerats i det 
nedre vänstra hörnet. Det är avståndet till varandra och visualiseringen av materialet som gör 
det möjligt att studera relationen mellan fyndenheter och variablerna. Synligheten över vilka 
fyndenheter och variabler som placeras nära varandra tillämpas för att tolka den väsentliga 
relationen mellan dem. Eftersom den här uppsatsens analysmaterial är stort är det nödvändigt 
att exkludera vissa variabler som stör synligheten och spridningen av de övriga variablerna. 
Dessa variablerna är generellt unika och har ett mindre samband med det övriga 
analysmaterialet (Wallin 2010: 67). Analysen blir således aktiv för arbetet är interaktivt. Genom 
att undanröja variabler som stör synligheten, blir analysen tydligare och det går lättare att se 
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vilka smycken som är kopplade till gravarna eller depåerna. Därför har analysen från start 
många variabler för att sedan skalas ned till färre. Det är ett aktivt och upprepande korrigerande 
av materialet för att få fram en tydlig analys (Lundin 2005: 8, 11).  

För att kunna tolka graferna är det nödvändigt att variablerna är av liknande slag och går 
att jämföra med varandra. Om en analys har för många olika variabler som syftar till att 
visualisera olika saker, som smycketypernas antal och materialet dem består av samtidigt, blir 
det en komplicerad kombination av variabler. Det försvårar tolkningen av analysen och det är 
svårt att se relationen i de kluster som skapas (Lundin 2005: 11–12). Eftersom smyckena i den 
här analysen består av en stor mängd olika smycken vars antal och material varierar, delas 
analysen upp i två delar. I den första analysen är det endast smycketypernas antal som 
undersöks. I den andra analysen är det endast smyckenas material (vad de är gjorda av) som 
undersöks. Samma typ av smycken är med i båda analyserna men på olika sätt. Det är för att 
tolka vad smyckenas antal och material i de olika fyndsammanhangen bär på för information 
som kan tolkas utifrån uppsatsens frågeställningar.  

Alla smycken som förekommer i de utvalda gravarna och depåerna är inlagda i analysen 
och har markerats med olika färg för att en tydligt ska kunna utläsa vart gravarna och depåerna 
placeras i graferna. De 15 gravarna från Barshalder gravfält är markerade med färgen grön och 
ett plus. De 15 gravarna från Ire gravfält är markerats med färgen rosa och ett krys. De 15 
depåerna är markerats med färgen orange och en stjärna. Detta gör det möjligt att tydligt se de 
sambanden mellan dem. Smyckena är markerade med färgen blå och en prick.  

4.1.1. Urval av variabler  
Variablerna (smyckena) i analysen består av många olika smycken vars antal och material 
återkommer. Trots det är ingen grav eller depå exakt lika varandra. Det är därför problematiskt 
att skapa variabler som innefattar all information om dem. Enligt Sverker Lundin (2005: 10) är 
20 variabler lämpligt för en korrespondensanalys med anledning att för många variabler gör 
analysen rörig och svårtolkad. För många variationer av samma smyckestyp försvårar även 
tolkningen av analysen. Därför har flera smycketypers olika antal satts ihop i en variabel för att 
kunna tolka resultatet. Det antal som förekommer flest gånger, över 50 %, får en egen variabel 
medan antal som förekommer under 50 % får en variabel som visar en intervall eller ett 
skiljetecken mellan dem. En del av smycken vars antal varierar mycket har tilldelats en variabel 
med en intervall som markerats med tecknet, ”<”. Det är för att demonstrera att det förekommer 
antal mellan intervallen. Exempelvis Fiskhuvudformigt hänge 1<20 har tilldelats den variabel 
för att demonstrera att det förekommer antal mellan 1 och 20. Pärlorna har även delats upp i 
intervaller. Till en början i mindre intervaller, som mellan 1<10, 10<20, för att sedan gå över i 
större intervaller, som 100<200.  

Om det är stora glapp mellan antalen sätts ett skiljetecken ”/”, för att demonstrera att det 
inte finns något antal mellan de antalen som benämns. Exempelvis Kristallhänge 3/7/14 som 
endast förekommer i de antalen och är ett unikt smycke i sig, har tilldelats en variabel som slår 
ihop antalen. När ett smycke har ett återkommande antal och endast ett antal som avviker får 
det avvikande antalet en egen variabel.  Exempelvis Tungformigt hänge 1st återkommer i flera 
fyndenheter förutom en gång där det är två stycken. Då får det avvikande antalet en egen 
variabel. Eftersom flera olika antal sätts ihop kommer tolkningen av graferna kompletteras med 
informationen från Katalog 1, 2 och 3. Anledningen är att tydligt kunna förstå och förklara vad 
graferna visualiserar. 
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Smycken som är gjorda av endast ett material, som järn, brons, silver eller guld, får en 
egen variabel. Exempelvis Djurhuvudformigt spänne-Brons. Smycken som är i både brons och 
järn får en egen variabel. Exempelvis en dräktnål som består av en järnstam med bronshuvud 
får variabeln Dräktnål-BronsJärn. Det förekommer många smycken som består av brons eller 
järn som är förgyllda och/eller försilvrade. Variationen av smycken som är belagda med guld 
eller silver är stor. Därför har benämningen förgyllt och försilvrade satts ihop till en variabel 
för att visualisera vilka smycken som är belagda med guld och silver. Exempelvis Dosformigt 
spänne–BronsFörgylltFörsilvrat. Pärlornas material är även med i analysen för att se om det 
finns någon skillnad i gravar och depåer.  

4.1.2. Smycketypernas antal  
Den första analysen (Graf 1 & 2) undersöker smyckenas antal. Graf 1 och Graf 2 är samma 
analys. Den första grafen visar allt analysmaterial tillsammans medan den andra endast visar 
fyndenheterna för att tydligt kunna utläsa vart gravarna och depåerna ställer sig i grafen.   
 I Graf 1 och 2 går det att läsa att majoriteten av variablerna samt fyndenheterna samlas 
vid mitten av origo och bildar ett kluster. Däremot är det fler depåer som rör sig i utkanten av 
klustret. Depå 13 i det övre högra hörnet innehåller ett dosformat spänne, fyra pärlor och ett 
yxformat hänge. Det yxformiga hänget är unikt och förekommer endast en gång. Samtidigt 
innehåller depån få smycken vilket innebär att det är få variabler som korresponderar med 
övrigt analysmaterial. Depå 4 i det nedre högra hörnet, innehåller 34 fiskhuvudformiga hängen, 
254 pärlor och fyra pärlspridare. Fyra pärlspridare är ett unikt antal. I materialpresentationen 
framgick det att två pärlspridare är mer vanligt förekommande vilket även är fallet i den här 
uppsatsens analysmaterial.  
 Depå 8 är placerad längst ut i den vänstra delen av grafen men har samband med Depå 6 
samt Bhr 3 och 4. Det beror på att alla dessa fyndenheter innehåller variabeln Kristallhänge-
3/7/14. Depå 8 innehåller bland annat 14 bergskristallhängen och tre skopformiga hängen. 
Variabeln Skopformigt hänge-3st förekommer endast i Depå 8 och är en unik variabel som inte 
förekommer i någon annan fyndenhet. Depå 6 innehåller bland annat sju bergskristallhängen, 
fyra silvermynthängen och ett stjärnformigt hänge. Det stjärnformiga hänget är unikt och 
förekommer endast i Depå 6. Denna depå placeras däremot närmare klustret för att variabeln 
Silvermynthänge-1/4 även förekommer i Bhr 4. Gravarna Bhr 3 och 4 innehåller tre 
bergskristallhängen vardera samt att Bhr 4 även innehåller ett silvermynthänge (se Katalog 1). 
Depå 6 hittades även i Havdhem socken som ligger i anslutning till Grötlingbo socken där 
Barshalder gravfält ligger (Fig. 19). 

Graf 2 som endast visar fyndenheterna illustrera tydligare fyndenheternas samband med 
varandra. Det går att utläsa en blandning av fyndenheter från båda fyndkategorier samlas vid 
origo. Däremot ställer sig gravarna från Barshalder överlag på vänster sida av klustret. På höger 
sida är gravar från Ire främst placerade tillsammans med flera depåer. Det går att utläsa att det 
förekommer skillnader i smyckeskompositionen mellan Barshalder och Ire gravfält. Flera av 
depåernas smyckekomposition har även mer likheter med smyckena i gravar från Ire. Eftersom 
fyndenheterna och variablerna är tätt placerade i klustret, är det svårt att utläsa vilka samband 
som finns mellan dem.  
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Graf 1. Smycketypernas antal. Analys 1. Fyndenheter & variabler.  

Graf 2. Smycketypernas antal. Analys 1. Fyndenheter. 
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I den andra analysen, Graf 3 och 4, har flera variabler plockats bort1. Det är främst smycken 
som endast förekommer en gång och är unika. Andra variabler, som redskapen (pincett, nålhus, 
örslev etc.), plockas även bort för att resultatet ska bli tydligare. Ytterligare två variabler 
plockas bort eftersom de är smycken som endast förekommer i gravar från antingen Barshalder 
eller Ire. Det är bärnstenhänget och kedjegarnityr. Bärnstenhänget förekommer endast i gravar 
från Barshalder och är inte typiskt för den gotländska smyckeuppsättningen. Enligt Rundkvist 
(2003b: 69, 72) var bärnstenshänget tillverkat för begravningar och bars inte i det dagliga livet. 
Det baserar han på att hänget ofta är placerat vid individens fötter i gravarna och menar att dess 
funktion hade en hednisk religiös betydelse i begravningsritualen. Därför plockas den bort. 
Kedjegarnityr förekommer endast i gravar från Ire och plockas bort för att komma närmare 
vilka variabler som har ett samband med varandra. Analys 2 visas i två grafer, Graf 3 och Graf 
4, som är samma analys men uppdelad, precis som den första analysen. Graf 3 visar allt 
analysmaterial tillsammans medan Graf 4 endast visar fyndenheterna.  
 Utfallet är en tydligare version av den första analysen. Graf 3 och 4 förtydligar de 
märkbara skillnaderna mellan gravfälten som överlag samlas på var sin sida av origo. Samtidigt 
förekommer det överlappningar mellan fyndkategorierna. Gravarna från Ire samlas framförallt 
i den vänstra delen av graferna medan gravarna från Barshalder samlas i den högra delen. 
Depåerna rör sig överlag i utkanten. En del depåer samlas däremot tillsammans med specifika 
gravar vilket innebär att dem har ett närmare samband med varandra. I det övre vänstra hörnet 
är det tydligt att variablerna Fiskhuvudformiga hängen 1<20st, Djurhuvudformiga spännen 2st 
och Pärlspridare 2st samlas tillsammans med andra närliggande variabler. Ire 3 innehåller 
bland annat, två djurhuvudformade spännen, 18 fiskhuvudformiga hängen och två pärlspridare. 
Bhr 15 innehåller bland annat, två djurhuvudformiga spännen, två pärlspridare och 20 
fiskhuvudformiga hängen. Depå 5 innehåller endast 15 fiskhuvudformiga hängen och ett 
dosformat spänne. Depå 12 innehåller endast två pärlspridare, ett ryggknappspänne samt 249 
pärlor. Depå 15 innehåller endast 2 djurhuvudformade spännen och ett fiskhuvudformat hänge 
(se Katalog 2 och 3). Alla dessa fyndenheter innehåller inte exakt samma komposition av 
smycken men de drar sig närmare varandra för att variablerna korresponderar med en typ av 
smyckeskomposition. Det gör att de placeras tillsammans. Det går att utläsa att de nämnda 
depåerna innehåller färre variabler än gravarna. De drar sig däremot närmare gravarna för att 
de innehåller samma smyckestyper även om kombinationen med andra smycken varierar. 
 I den nedre delen av graferna samlas Ire 13 och Depå 1 tillsammans för att båda 
fyndenheter hör samman med variabeln Armbygel 4/9st. Även om dessa fyndenheter är 
placerade längst ned i grafen har de samband med variablerna som är placerad ovanför dem (se 
Katalog 1). Ire 13 innehåller ett djurhuvudformiga spännen, 40 fiskhuvudformiga hängen, fyra 
armbyglar, en pärla. Depå 1 innehåller däremot ett dosformat spänne, fyra armringar, nio 
armbyglar, fem fingerringar, 2 brakteater och åtta pärlor (se Katalog 2 och 3). Båda fyndenheter 
består av därför av olika sammansättningar av smycken men har en variabel som är unik för 
dem vilket gör att de placeras längst ned i grafen.   

                                                
1 Borttagna variabler: Ringspänne 1st, Yxformigt hänge 1st, Stjärnformigt hänge 1st, Tåring 1st, Runt hänge 2st, 
Benringhänge 1st, Ametisthänge 1st, Redskapsspänne 2st, Tungformigt hänge 2st, Skopformigt hänge 3st, 
Pärlspridare 1st, Pärlspridare 4st, Dräktnål 3st, Pincett 1st, Nålhus 1st, Örslev 1st, Bärnstenshänge 1st och 
Kedjegarnityr 1st.  
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Graf 3. Smycketypernas antal. Analys 2. Fyndenheter & variabler.   

Graf 4. Smycketypernas antal. Analys 2. Fyndenheter.   
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I den tredje och sista analysen, Graf 5 och 6, där smycketypernas antal undersöks plockas ett 
fåtal variabler bort för att generera ett tydligare resultat 2 . Precis som tidigare analyser 
visualiserar Graf 5 och 6 samma analysmaterial. Gravarna från båda gravfälten drar sig 
fortfarande överlag till olika sidor av graferna men samtidigt är överlappningarna av fler 
fyndenheter nu tydligare. Här formar variablerna två skilda kluster på var sin sida av origo. Det 
går att utläsa variablerna som utmärker likheterna samt vad som skiljer dem åt.  
 I det vänstra klustret är bland annat främst enskilda hängen som Tung-, Skop- och 
Silformigt hänge 1st placerade tillsammans med pärlor under 100 stycken. Även 
Djurhuvudformiga spännen-4st hänge är placerat här. Denna variabel förekommer i Bhr 1 och 
5 samt i Depå 7.  Överlag innefattar det vänstra klustret en större blandning av fyndenheter som 
består av både gravar och depåer som framförallt korresponderar med fler gravar från 
Barshalder.  
 I det högra klustret är framförallt gravar från Ire samlade tillsammans med resterande 
depåer. Gemensamt i det högra klustret är bland annat, Dosformigt spänne 1st, Pärlspridare 2 
st, Brakteat 4/7 och pärlor över 100st. I mitten av klustret är även Depå 1, 9. 13 och 14 
placerade. Dessa innehåller var sitt dosformat spänne. Det gör även Depå 2, 5 och 15 i den 
nedre delen av klustret. Eftersom de innehåller Fiskhuvudformiga hängen 1<20 placeras de 
längre ned.   
 
 
 

 

                                                
2 Borttagna variabler: Armbygel 4/9st, Fingerring 4<5st, Brakteat 1<3st, Pärlor 1<10st och Djurhuvudformigt 
spänne 3st. 

Graf 5. Smycketypernas antal. Analys 3. Fyndenheter & variabler.  
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4.1.3. Smycketypernas material  
I den fjärde analysen är det endast smyckenas material som analyseras. Smyckena består 
antingen av brons eller ädelmetaller som guld och silver, samt brons som är förgyllt och/eller 
försilvrat.  
 Den fjärde analysen innefattar Graf 7. Tydligt är att flera depåer har mindre samband med 
klustret i den högra delen av grafen. Variablerna som utmärker depåerna och som drar iväg från 
övrigt analysmaterial är framförallt smycken som består av guld och silver. I det nedre vänstra 
hörnet är Depå 1 placerad med variabeln Dosformigt spänne-Guld och har minst samband med 
övrigt analysmaterial. Det beror på att den variabeln endast förekommer en gång i Depå 1. 
Detsamma gäller Depå 6 i det nedre vänstra hörnet. Depån är placerad med två variabler som 
endast förekommer en gång. Det är StjärnformigtHänge-Silver och en Fingerring-Guld. 
Gemensamt för Depå 1 och 6 är att de innehåller fyra variabler som drar mer mot mitten. Dessa 
är armbygel och armring i silver, fingerring i silver samt silverpärla. De drar mer mot mitten 
för att de förekommer i andra fyndenheter, exempelvis Depå 2. Denna depå innehåller även ett 
dosformat spänne i förgyllt/försilvrat brons, två brakteatrar i guld, 19 fiskhuvudformiga hängen 
i förgyllt brons, två pärlspridare i förgyllt/försilvrat brons och flera pärlor i guld samt 
guldfolierade pärlor. Depå 2 placeras närmare klustret för att flera fyndenheter även har ett 
samband med nämnda variabler. Gravarna från Barshalder och Ire bildar ett kluster i högra 
hörnet av analysen. Det går knappt att utläsa vad klustret består av men resterande depåer är 
samlade med dem.  
 
 

Graf 6. Smycketypernas antal. Analys 3. Fyndenheter.  
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I den femte analysen, Graf 8, plockas flera variabler bort för att urskilja vilka fyndenheter och 
variabler som har samband med varandra i klustret3. Variabler som endast förekommer en gång 
plockas bort samt färgerna som pärlorna består av (se Materialpresentation). Sammanlagt består 
pärlornas färg av elva variabler vilket stör synligheten av övrigt analysmaterial. Däremot är 
pärlornas material fortfarande med i analysen. Flera variabler som plockas bort är unika 
smycken som togs bort tidigt i den första analysen där smyckenas antal undersöktes. Övriga 
variabler som plockas bort är framförallt smycken i guld eller silver samt brons som är 
förgyllt/försilvrat. De är variabler som visar på ett mindre samband med övrigt analysmaterial 
i Graf 7.  

Graf 8, visar att variablerna som plockades bort inte har en stor påverkan på spridningen 
av fyndenheter och variablerna i klustret i den högra delen av grafen. Istället drar andra smycken 
som består av ädelmetaller iväg från klustret. Precis som Graf 7 visualiserade, innehåller 
depåerna överlag smycken som består av ädelmetaller.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
3  Borttagna variabler: Ringspänne i brons, Tåring i brons, Stjärnformigt hänge i silver, Runt hänge i brons, 
Yxformigt hänge i kritartad sten, Benringhänge, Ametisthänge med silverinfattning, Dosformigt spänne i guld, 
Ryggknappspänne i brons, Fingerring i brons, Fingerring i guld, Skopformigt hänge i silver, Dräktnål i försilvrat 
brons/järn, Kedjegarnityr i förgyllt brons, Nålhus i brons och färgen på pärlorna. 

Graf 7. Smycketypernas material. Analys 4. Fyndenheter & variabler. 
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I den sjätte och sista analysen, Graf 9 och 10, krävs det att fler variabler plockas bort för att 
tydligare kunna utläsa vilket samband det finns mellan fyndenheterna och variablerna i klustret. 
Variablerna som plockas bort är de som drar iväg mest i Graf 84. Även redskapssmyckena 
plockas bort för ytterligare att öppna upp klustret. Det innebär dock att Depå 1 och 6 inte längre 
är med i analysen för alla variablerna som finns i dem fyndenheterna har plockats bort.  

Resultatet av analysen visualiseras i Graf 9 och 10, som är samma analys men med alla 
variabler och fyndenheter i Graf 9 och endast fyndenheterna i Graf 10. Utfallet av alla variabler 
som plockats bort är en tydligare analys som förstärkt synligheten i klustret. Fyndenheterna och 
variablerna som samlas vid origo bildar ett kluster. Variablerna består framförallt av smycken 
i brons men även brons som är förgyllt och/eller försilvrat. I Graf 10 som endast visar 
fyndenheterna är det tydligt att gravar från både Barshalder och Ire samlas där tillsammans med 
ett fåtal depåer. Anledningen till att Stenkumlafyndet (Depå 9) placeras i klustret beror på att 
depån endast innehåller smycken i brons. Däremot är övriga depåer mer utspridda runtom 
klustret och visar på mindre samband med övrigt analysmaterial.   
 
 
 
 

                                                
4  Borttagna variabler: Armring i silver, Armbygel i silver, Fingerring i silver, Brakteat i guld, Silverpärla, 
Guldpärla, Fiskhuvudformiga hängen i förgyllt/försilvrat brons, Silvermynthänge, Kristallhänge med 
silverinfattning, Nålhus i järn, Pincett i brons och Örslev i brons.  
 

Graf 8. Smycketypernas materiel. Analys 6. Fyndenheter & variabler.  
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Graf 9. Smycketypernas material. Analys 6. Fyndenheter & variabler. 

Graf 10. Smycketypernas material. Analys 6. Fyndenheter.  
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4.1.4. Korrespondensanalyens resultat 
Det sammanlagda resultatet av analyserna, både smyckenas antal och material, är att det finns 
likheter mellan fyndkategorierna men även betydelsefulla skillnader mellan gravarna och 
depåerna. I den första till tredje analysen undersökts smycketypernas antal och det går att läsa 
att det finns regionala skillnader mellan Barshalder och Ire gravfält. Barshalder har överlag 
flera olika typer av hängen som tung-skop- och silformiga hängen, samt bergskristallhänget. 
Bärnstenshänget är även ett smycke som endast förekommer i gravarna från Barshalder. Ire har 
närmare samband med det större antalet pärlor och pärlspridare samt fiskhuvudformiga hängen 
som formar ett praktfullt smyckesgarnityr synligt placerad på kvinnans bröst. Skillnaden mellan 
gravfältens smyckesuppsättning beror förmodligen på att gravarna från Barshalder anlades 
under den senare perioden av vikingatiden. Ire gravfält innefattar istället gravar från tidig, 
mellan och sen vikingatid. Det var vanligare med ett praktfullt garnityr bestående av en krage 
av fiskhuvudformiga hängen, pärlspridare och ett stort antal pärlor under tidig vikingatid. Under 
senare vikingatid övergick det till att kvinnor bar enstaka hängen och att pärlornas antal 
minskade (Thunmark-Nylén 1983a: 164).  

Det går att läsa i den första analysen av smycketypernas antal att depåerna överlag håller 
sig i utkanten av övrigt analysmaterial. En del av depåerna placeras snarare närmare specifika 
gravar för att de innehåller en eller fler variabler som förekommer i gravarna. Exempelvis 
placeras depåerna som innehåller fiskhuvudformiga hängen i närheten av gravar från Ire samt 
Bhr 15 som innehåller den variabeln. Samtidigt visar det på en skillnad mellan 
fyndkategorierna. Eftersom depåerna överlag placeras runt om övrigt analysmaterial innebär 
det att depåerna innehåller färre smycken än gravarna. Exempelvis består Depå 5 av ett 
dosformat spänne och 15 fiskhuvudformiga hängen. Det är endast två variabler som kan 
korrespondera med de övriga variablerna i gravarna. Detsamma gäller flera andra depåer som 
innehåller färre variabler. Depåernas största skillnad från gravarna är att de innehåller ett 
mindre antal smycken. Samtidigt visar beskrivningen av Analys 1 att variabler där ett smyckes 
olika antal som slagits ihop i en variabel placeras mer i utkanten. Variabeln Kristallhänge 
3/7/14 förekommer i fyra fyndenheter. Dessa är Depå 6 som innehåller sju hängen och Depå 8 
som innehåller 14 hängen medan Bhr 3 och 4 innehåller tre hängen vardera. Det innebär att 
dessa depåer har en större uppsättning av samma smyckestyp vilket skiljer sig från gravarna. 
Variabeln Pärlspridare-4st togs bort i den andra analysen för att den variabeln endast förekom 
i Depå 4 och är ett unikt antal för pärlspridare. Depån består dessutom av 34 fiskhuvudformiga 
hängen och 254 pärlor. Det dubbla paret pärlspridare samt den stora mängden pärlor och hängen 
kan antyda att depån innehåller två krag- och pärluppsättningar (Thunmark-Nylén 1982: 61–
62). Detsamma gäller Depå 11 som innehåller variabeln Redskapsspänne-2st. Den togs bort i 
andra analysen på grund av dess unika antal. I gravarna förekommer endast ett redskapsspänne. 
Depån kan därför uppvisa en dubbel uppsättning av smycket. Dosformade spännen förekommer 
även i flera depåer (se Katalog 3). På grund av att depåerna har färre variabler som kan 
korrespondera med övrigt analysmaterial är det sambandet inte lika tydligt. Sammantaget visar 
analysen om smyckenas antal att depåernas största skillnad från gravarna är att de innehåller 
färre smycken eller en större uppsättning av samma smyckestyp.  

I analys fyra till sex där smyckenas material undersöks är det tydligt att depåerna till stor 
del innehåller mer exklusiva smycken där guld och silver är överrepresenterat. Gravarna från 
Barshalder och Ire visar större samband med varandra än i analysen som undersökte smyckenas 
antal. Det beror på att smyckena i gravarna till stor del innehåller smycken av brons. Det 
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förekommer inslag av ädelmetaller eller förgyllt och försilvrat brons men inte i samma 
utsträckning som depåerna.  
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5. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i fyra delar för att besvara uppsatsens huvudfrågeställning. Första 
delen diskuterar smycken som performativa uttryck som förkroppsligar feminin genusidentitet 
samt om smycken i både gravar och depåer kan ge uttryck för det. Den andra delen diskuterar 
hur likheterna och skillnaderna mellan depåernas och gravarnas smyckekomposition kan tolkas. 
Sedan förs en diskussion om smyckena kan vara kvinnors personliga ägodelar eller om de är 
släktens förmögenhet. Med det som bakgrund, förs en diskussion om kvinnans sociala roll i 
samhället.  

5.1. Performativa smycken & selektiva urval  
Vad gäller uppsatsens första frågeställning, om det går att förstå om smyckekompositionen i 
både gravar och depåer ger uttryck för ett feminint genus, ligger framförallt teorierna 
performativitet och embodiment som grund för att förstå materialet. Butlers teori om 
performativitet innebär att smycken, bland annat, kan ge uttryck för en genusidentitet. Som 
tidigare redogjorts finns det en uppfattning inom tidigare forskning om skilda 
smyckeskompositioner i gravmaterialet som antigen kopplas till män eller kvinnor under 
vikingatiden på Gotland. När skilda smyckekompositioner återkommer om och om igen i 
gravmaterialet ger det en inblick i vilka smycken som upprätthöll skilda genusuttryck. 
Individers strävan att förstås som antingen man eller kvinna av omgivningen innebär att 
smycken troligtvis användes i syfte att uttrycka det. Bruket av en smyckeskomposition är 
således styrt av sociala normer samtidigt som de kan ses som hjälpmedel för människor att 
förstå sig själva, världen omkring en och bli begriplig för andra i ett givet sammanhang. 
Smycken är därför mer än bara prydnader. De är performativa uttryck som förkroppsligar 
genusidentitet. De är symboliska för individers känsla av tillhörighet till gruppen kvinnor 
(Hayeur Smith 2004: 78). Det teoretiska ramverket frambringar ett tolkningsperspektiv där 
smyckena i de utvalda gravarna kan ses som ledtrådar till vilket genusuttryck som gestaltade 
individer för att bli begriplig som kvinna under vikingatiden på Gotland. Som tidigare nämnts 
är en grav däremot inte en person, snarare är det en framställning av en person (Rundkvist 
2003b: 36). De levande människornas relation till, och uppfattning om vem den avlidne var i 
livet, styr det selektiva urvalet av gravgåvor (Pearson 1993: 203). Det skapar en bild av den 
avlidne i gravmaterialet som vi idag kan tolka. Neil Price et al. (2019: 191) framför att 
antagandet om gravgåvors koppling till individers kön eller genus måste ske med omsorg. Det 
är problematiskt att fastställa en begravd man eller kvinna baserat på generella antaganden om 
att vissa genusspecifika föremål reflekterar deras kön. Smycken kan därför inte exakt återge 
vem individen var men det kan ge en ledtråd till vilka smyckespraktiker som värderades i det 
gotländska samhället.  
 I den här uppsatsen ställs frågan om de säregna gotländska smyckena i de utvalda 
gravarna ger uttryck för en feminin genusidentitet I kapitlen 3.2.1 och 3.3.1 framgick det att 
kompositionen av smycken i gravarna från Barshalder och Ire gravfält överlag överensstämmer 
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med tidigare forsknings tolkning av gotländska kvinnors smyckeuppsättning under 
vikingatiden. Det framgår även att vuxna och barn begravdes med samma smyckestyper. Enligt 
Susanne Thedéen (2011: 125) tilldelades barn en genusidentitet redan från födseln under 
vikingatiden. Barn eller unga individer bar en liknande dräktuppsättning som vuxna. Det stärker 
tolkningen att smyckena i de utvalda gravarna är performativa handlingar som förkroppsligar 
feminin genusidentitet. Smyckeskompositionen i gravar har därför inte deponerats genom en 
slumpmässig process. Snarare framgår det att smycken genomgår en selektiv process som är 
styrt av normer och traditioner för att framställa individer som kvinnor och särskilja dem från 
andra grupper i det gotländska samhället. Samma tankegång appliceras på den här uppsatsens 
utvalda smyckedepåer. Precis som smyckena i en grav, består en depå inte av en samling 
slumpmässiga föremål. Snarare består smyckedepåerna av ett selektivt urval av smycken som 
deponerats för att de värderades tillsammans (Myrberg Burström 2009: 132). När en 
smyckestyp i en grav härleder till ett feminint genusuttryck kan även samma smyckestyp i en 
depå härleda till ett feminint genusuttryck. Som tidigare nämnt innehåller depåer inte mänskliga 
kvarlevor men innehållet av feminina smyckena kan, utifrån teorierna performativitet och 
embodiment, ge uttryck för en feminin genusidentitet.  

I presentationen av den här uppsatsens smyckematerial och i korrespondensanalysen 
framgår det att ett fåtal gravar och depåer innehåller unika smycken som inte kan härledas till 
en feminin genusidentitet. De runda hängena, tåringen och benringhänget förekommer i gravar. 
Ringspännet, det stjärnformiga och det yxformade hänget förekommer i depåer. 
Ametistkristallhänget är ett unikt smycke men eftersom det liknar de övriga 
bergskristallhängena anses det, av författaren, vara ett feminint smycke. De andra unika 
smyckena kan dock inte betraktas som feminina i sig själva. De förkroppsligar inte femininitet 
eftersom de inte är en performativ handling som förknippas med kvinnor. Hänget i en form av 
en yxa kan snarare härledas till den maskulina genusidentiteten eftersom det är en form av ett 
vapen som ofta associeras med män (Rundkvist 2003b: 60–69). Det innebär att Högbrofyndet 
i Halla socken (Depå 13) som innehåller det yxformiga hänget går emot tolkningen att depån 
framställer ett feminint genus, även om det förekommer tillsammans med andra feminina 
smycken. De gravar och depåer som innehåller unika smycken kan därför betraktas uppvisa 
något mer än endast en genusidentitet. De kan visa på ett tvetydigt genusuttryck eller att 
föremålet är ett personligt val av ett smycke som deponerats. De kan vara värdefulla föremål 
som var betydelsefullt för individen eller individerna som deponerade dem. Även om ett unikt 
smycke inte härleder till den feminina genusidentiteten kan de övriga gotländska smyckena ses 
som performativa uttryck som förkroppsligar kvinnlighet. 

De säregna feminina smyckena i uppsatsens gravmaterial kan, utifrån teorierna, framställa 
ett feminint genus. När samma smyckestyper förekommer i depåer kan de också antas att ge 
uttryck för ett feminint genus. Däremot förekommer det variationer av smyckeskompositionen 
i samtliga gravar och depåer. Ingen smyckeskomposition är exakt lik en annan, oavsett 
fyndkategori. Det leder vidare till uppsatsens andra frågeställningen som tar upp vilka likheter 
och skillnader som förekommer i både gravar och depåer, samt hur dessa kan tolkas?  

5.2. Nyckeln till smyckedepåer 
Den främsta likheten mellan smyckekompositionen i gravarna och depåerna är att de innehåller 
samma smycketyper som återkommer i båda fyndkategorier. De är således performativa uttryck 
som återkommer och härleder till gotländsk femininitet. Även om smyckena kombineras med 
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andra smycketyper i både gravar och depåer är likheten främst att de alla innehåller feminina 
gotländska smycken. I korrespondensanalysen framgick det att en depå kan ha en likhet med 
en grav för att båda fyndkategorierna innehåller samma smyckestyp. De placeras i närheten av 
varandra och visar på ett samband mellan dem. Alla smycken behöver inte förekomma i alla 
fyndenheter för att de ska ha ett samband. Snarare visar analysen att samma smyckestyper 
återkommer i båda fyndkategorierna men att smyckeskomposition skiljer sig åt i alla 
fyndenheter.  

Mer betydelsefullt är skillnaderna mellan smyckekompositionen i gravarna och depåerna. 
För det första visualiserar korrespondensanalysen att smyckeskompositionen i gravarna överlag 
består av en större uppsättning smycken som skapar en mer komplett komposition av smycken. 
Depåerna innehåller snarare en eller fler beståndsdelar av en smyckesuppsättning, både i mindre 
och större skala. Eftersom Kullingbosfyndet i Källunge socken (Depå 5), består av ett dosformat 
spänne och 15 fiskhuvudformiga hängen kan det möjligen representera en del av en komplett 
smyckesuppsättning. I materialpresentationen framgick det även att trespänneskombinationen 
förekommer i majoriteten av gravarna från både Barshalder och Ire gravfält. Däremot innehåller 
ingen depå trespänneskombinationen (se Katalog 3). Snarare innehåller depåerna överlag 
endast ett eller två spännen.  

Andra depåer i motsats till gravarna innehåller större uppsättningar av en och samma 
smyckestyp. Fyndet i Lilla Rone i Lye socken (Depå 8) består bland annat av 14 
bergskristallhängen och tre skopformiga hängen. Hejslundsfyndet i Havdhem sn (Depå 6) 
består bland annat av 7 bergskristallhängen och fyra silvermynthängen. Det skiljer sig från de 
två gravarna från Barshalder (Bhr 3 & 4) som, bland annat, innehåller tre bergskristallhängen 
vardera. Det är även vanligt förekommande att tung-, skop-, och silformiga hängen förekommer 
som ett enstaka smycke i gravar eller alla tre tillsammans. De tre skopformiga hängena och de 
14 bergskristallhängena kan därför betraktas som en samling eller en stor uppsättning av samma 
smyckestyp. Detsamma gäller de fyra silvermynthängena i Hejslundsfyndet (Depå 6). Det 
skiljer sig från de två gravarna (se Bhr 4 och Ire 14 i Katalog 1 och 2) som endast innehåller ett 
enstaka silvermynthänge vardera. Andra depåer tenderar att ha dubbla uppsättningar av en 
smyckeskomposition. Hallingefyndet i Grötlingbo socken (Depå 4) består av fyra pärlspridare, 
34 fiskhuvudformiga hängen och 254 pärlor. Det dubbla paret pärlspridare samt den stora 
mängden pärlor och hängen kan antyda att depån innehåller en dubbel krag- och pärluppsättning 
(Thunmark-Nylén 1982: 61–62). I gravarna förekommer framförallt två pärlspridare och inte 
fyra.  

Slutsatsen av korrespondensanalysen som undersökte smyckenas antal är att gravarna 
överlag består av en större uppsättning av olika smycken. Det kan betyda att gravarna med fler 
olika smycketyper representerar en komplett smyckeuppsättning. Depåerna däremot verkar ha 
vissa komponenter av en feminin smyckesuppsättning som är synligt i gravarna, samt ett större 
antal av samma smycketyp.  

Utöver skillnaden i smyckenas antal visar korrespondensanalysen att depåerna överlag 
skiljer sig från gravarna i materialet smyckena består av. Depåerna innehåller fler smycken i 
ädelmetaller som guld och silver eller brons som förgyllts och försilvrats. Smyckena i gravarna 
består överlag av brons eller brons som förgyllts och försilvrats. Det förekommer däremot 
bronssmycken i en del depåer och ädelmetallsmycken i en del gravar. Exempelvis 
Stenkumlafyndet i Västerhejde socken (Depå 9) innehåller, bland andra bronssmycken, ett 
dosformat spänne i brons (se Fig. 5). Det kan betraktas som ett typ-II spänne (Thunmark-Nylén 
1984: 106). Oavsett framgår det olika trender i båda fyndkategorierna där smycken i 
ädelmetaller framförallt förekommer i depåer medan gravarna framförallt innehåller smycken 
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i brons. Sammantaget visar korrespondensanalysen att depåerna består av en samling av 
beståndsdelar av en smyckekomposition, både i mindre och större skala, som överlag består av 
smycken i ädelmetaller eller förgyllt och försilvrat brons. Gravarna däremot består av en mer 
komplett smyckekomposition där smyckena överlag är i brons eller förgyllt och försilvrat brons.  

Tidigare har Nanouschka Myrberg Burström (2009: 135) framfört tolkningen att depåer 
med en bestämd uppsättning av smycken som liknar uppsättningen av smycken i gravar 
representerar döda människor. Sociala genusidentiteter som är synligt i depåmaterialet, menar 
hon, representerar människor som inte tilldelats en grav. Personer som försvunnit eller dött utan 
att erhållas en begravning har istället fått en slags symbolisk begravning i form av en depå. 
Föremålen i depåer representerar då sådant som var nödvändigt för den avlidne i livet efter 
döden. Gruszcynski (2019: 44) framför däremot att endast 1 % av depåer har en korrelation 
med samtida gravfält och båda fyndkategorierna överlag, hålls åtskilda varandra. Utifrån 
resultatet av korrespondensanalysen och diskussionen ovan är skillnaden mellan gravarna och 
depåerna däremot väsentlig för att förstå smyckedepåerna. Eftersom depåerna överlag 
innehåller beståndsdelar av en feminin gotländsk smyckesuppsättning som förekommer i 
gravarna, kan de snarare, enligt min uppfattning, tolkas att de är samlingar eller besparingar av 
smycken. Om depåerna verkligen symbolisera avlidna personer kan det argumenteras att en 
mer komplett uppsättning av smycken skulle förväntas deponerats för att symbolisera en död 
persons tillhörigheter. Det verkar dock inte vara fallet med depåerna i den här uppsatsen.  

Materialskillnaden är även betydelsefull. Smycken i finare material som ädelmetaller 
deponerades förmodligen inte i en grav på grund av dess värde. Enligt Zachrisson (1998: 29–
30) var silver och framförallt guld statusbetonade under vikingatiden och värdet av ädelmetaller 
var etablerat i ekonomin. På Gotland värdesattes ädelmetallers vikt och renhet oavsett form. 
Ädelmetaller i form av mynt, hacksilver eller smycken med en önskad vikt användes inom 
byteshandel (Gruszcynski 2019: 15). Smycken av ädelmetaller, när de bars på kroppen av en 
levande person, kan därför förmedla mer än en feminin gotländsk genusidentitet. De kan även 
förmedla social status. Utöver det ekonomiska värdet kan guld och silver samt brons som 
förgyllts och försilvrats ha ett symboliskt värde. Ädelmetaller reflekterar ljus och smycken som 
består av silver och guld kan skimra i kontakt med solljus eller ljuset från en eldstad (Mortimer 
& Price 2014: 522). Den visuella effekten av skimrande ädelmetaller drar uppmärksamhet till 
smyckena vilket drar blicken till individen som bar dem. Detta påverkar betraktaren. Samtidigt 
kan ljudet av smycken tillkännage en individ när de klingar mot varandra. Smycken i finare 
ädelmetaller kan således varit olägliga att bära för dagligt bruk (Wicker 2020: 364–369). Det 
kan tolkas att smycken i ädelmetaller deponerades i en samling för att sparas och vid behov tas 
upp igen och bäras av en kvinna.   

Två aspekter stödjer antagandet att smyckesdepåerna var menade att återupptas. För det 
första har det tolkats att depåer som lagts ned vid synliga konstruktioner i landskapet vara 
menade som markörer för att ägaren av depån kunde lokalisera den och återuppta innehållet 
(Gruszcynski 2019: 20, 43). Fyra av den här uppsatsens depåer hittades under eller i en 
stenkonstruktion som stenvall eller stenvast. Tidigare har Gustaf Svedjemo (2014: 114–115) 
föreslagit att depåer som lagts ned vid en stenkonstruktion har ett symboliskt och rituellt värde 
som möjligen symbolisera en form av förfäderkult. Däremot kan det argumenteras att en synlig 
konstruktion var en tydlig markör för en ägare att lokalisera sina värdefulla föremål som 
avsiktligt lagts undan och sparats. Den andra aspekten som stödjer antagandet att 
smyckesdepåerna var menade att återupptas är baserat på fyra av de utvalda 15 depåerna som 
hittades i en form av kärl som linneväv eller näverask. Gruszcynski (2019: 68) argumenterar 
att depåer som hittats i en typ av kärl var menade att återupptas. Åtta av 15 depåer kan således 
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antas vara en form av smyckessamling som var ämnad att återupptas och fortsätta användas 
eftersom de var antingen var deponerade vid en synlig markör eller i ett kärl. De resterande sju 
depåerna har ingen angivelse om något typ av kärl i dokumentationen (SHM). Snarare har de 
hittats under åkerarbeten eller harvning. Små depåer utan kärl har av Gruszcynski (2019: 75) 
föreslagits symbolisera en rituell depå som inte var menad att återupptas. Däremot kan det 
argumenteras att syftet med de feminina smyckena i depåer fortfarande var ämnade att bäras på 
kroppen för att visa upp den gotländska feminina identiteten. Smyckedepåer som har ett mindre 
innehåll och inte deponerades i en typ av kärl kan fortfarande tolkas bestå av beståndsdelar till 
en smyckesuppsättning som värdesattes i samhället. Därför kan även de ses som en samling 
som ämnad att sparas och återupptas. Samtidigt är dokumentationen om depåernas 
fyndomständigheter många gånger bristfällig. Mycket information om depåerna kan ha gått 
förlorad när de dragits isär av en plog och liknande.  

Tidigare har Rundkvist (2003b: 62) föreslagit att kvinnorna på Barshalder gravfält generellt 
tilldelats en mer rikt utrustade grav än de manliga gravarna. Han menar att det kan innebära att 
kvinnor ägde rätten till sina smycken och att de deponerades i gravar för att förhindrade deras 
cirkulation efter att kvinnan dött. Som tidigare argumenterats för är författarens tolkning att 
smyckena i depåerna är en samling som sparats på grund av dess värde samt att de ämnades 
återupptas och fortsätta användas. Det innebär att smyckena skulle fortsätta visas upp och 
cirkulera i samhället. Utifrån Rundkvist resonemang, om smyckena cirkulerar eller inte, kan 
det argumenteras att smyckedepåerna inte var en kvinnas ägodelar. För att förstå om kvinnor 
hade rätt att egen egendom under vikingatiden på Gotland är Gutalagen en ingång. Det leder 
till uppsatsens tredje frågeställning om Gutalagens bestämmelser om arv och egendom kan ge 
inblick i vem som ägde smycken under vikingatiden på Gotland?  

5.3. Kvinnans eller släktens egendom? 
Gutalagen som troligtvis härstammar från vikingatiden kan bidra med förståelse om kvinnor 
kunde äga smycken som förekommer i både gravar och depåer. Först och främst beskriver lagen 
att en kvinna kunde ärva egendom av den släkt hon härstammade från. Däremot kunde hon 
endast ärva från sin släkt om det inte fanns några manliga arvingar före henne. Om ett arv tillslut 
tillföll henne instruerar lagen tydligt vilket släkt egendomen ursprungligen tillhör, speciellt för 
en gift kvinna. Lagen instruerar att en kvinnas arv ska stanna inom hennes släkt och inte 
automatiskt överföras till hennes makes släkt. Släktenas egendomar skulle hållas separerat. 
Författaren tolkar att Gutalagen säger att en kvinna inte kunde ärva eller förfoga över sin makes 
familjs egendom. Samtidigt hade troligtvis maken inte rätt att förfoga över hennes egendom. 
En makes egendom tillhörde hans släkt och hustrus egendom tillhörde hennes släkt. Lagen 
betonar därför att egendom framförallt skulle stanna inom ätten (Peel 2015: 13). Däremot kunde 
en änka rätt till ekonomiskt stöd i form av att ta ut hemföljden ur gården hon giftes in i samt att 
hon hade rätt till hogsl oc iþ efter sin make. Det är ett ekonomiskt stöd eller arv som en gift 
kvinna hade rätt till om hennes make dör före henne. Ett fullt hogsl består av tre marker silver. 
Enligt Jenny Jochens (1995: 151) kan tre marker silver bestå av föremål i silver, som armringar 
eller hängen, som passade den specifika vikten. Det har tidigare tolkats att silvermynt smältes 
ned för att omvandla dem till större silverföremål som smycken med en specifik vikt som 
användes vid byteshandel (Jansson 1983: 220–221; Malmer 1983: 249). Det kan indikera att 
smycken gavs till en kvinna i form av arv av sin familj eller hogsl oc iþ efter sin avlidne make. 

Ibn Fadlans skildring av hans möte med vikingar vid floden Volga i dagens Ryssland runt 
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920-talet e.v.t.  kan även ge inblick i vem som ägde smycken. I sin skildring beskriver han att 
kvinnorna bar flera smycken i olika ädelmetaller som demonstrerade makens ekonomiska och 
sociala status. Runt halsen kunde kvinnorna bära en halsring som maken lät skapa när hans 
rikedom nådde 10 000 dirhams. Desto mer hans rikedom ökade, desto fler halsringar bar hans 
hustru runt halsen (Montgomery 2000: 1, 6–7). Även om Ibn Fadlans skildring av mötet med 
vikingar inte skedde på Gotland kan det ge en inblick i en tradition och norm bland vikingar 
där kvinnans sociala roll var att demonstrera rikedom. 

Om en tolkar att Gutalagens arvsbestämmelser för kvinnor utifrån Ibn Fadlans skildring 
kan reflektera det vikingatida Gotland kan det hävdas att egendom inte ägdes individuellt. 
Snarare ägdes egendomen kollektivt inom en släkt eller av mannen. Rundkvists argument att 
smycken i kvinnogravar ägdes av kvinnorna själva kan därför ifrågasättas. En kan snarare göra 
tolkningen att smyckekompositionen i gravarna selektivt valdes ut av närstående för att hylla 
den avlidne. Släkten kan ha valt ut de smycken som var bäst lämpade för att beskriva vem 
individen var i livet. En mer komplett uppsättningarna av smycken kan därför ha varit mer 
lämplig i ett gravsammanhang. Rundkvist (2021: 5) har senare föreslagit att smycken i silver 
framförallt förekommer i depåer och sällan i gravar under vikingatiden. Han menar att de 
avlidna individerna inte begravdes i sina finaste smycken utan med bronssmycken. De smycken 
som förekommer i depåer kan ha sparats på grund av deras ekonomiska värde som var bättre 
lämpade att fortsätta användas än att deponeras i gravar. De finare smyckena i depåer kan ha 
sparat för att de skulle gå i arv och fortsätta bäras av kvinnor. Beståndsdelarna av en 
smyckeuppsättning med ett högre ekonomiskt värde kan ha återupptagits och adderats i en 
smyckesuppsättning för att en kvinna skulle visa upp släktens rikedom vid behov. De depåer 
med endast bronssmycken kan representera en samling som tillhörde en släkt i ett lägre skikt i 
samhället. Även smycken med ett lägre ekonomiskt värde kan ha värdesatts och deponerats 
med anledning att fortsätta använda dem.  

Slutsatsen av redogörelsen av vem som kunde äga smycken under vikingatiden på Gotland 
är att de troligtvis ägdes gemensamt av släkten. Däremot kan kvinnor ha ansvarat för smycken 
under sin livstid men att smycken i grund och botten inte var hennes individuella egendom.  

Diskussionen under ovanstående rubriker leder till uppsatsen huvudfrågeställning om det 
kan dras slutsatser, utifrån smyckekompositionen i grav- och depåmaterialet, om kvinnans 
sociala roll i det vikingatida Gotland? 

5.4. Smyckade kvinnor & gotländsk identitet 
I inledningen av den här uppsatsen nämndes det att kvinnans makt under vikingatiden länge har 
uppfattats befinna sig inom området av gården. Tidigare forskning har även framhävt att 
kvinnor, genom bruket av de säregna gotländska smyckena, uttryckte den gotländska 
identiteten. De feminina gotländska smyckena som deponerats i både gravar och depåer ger en 
inblick i det gotländska samhället som värdesatte dessa smycken under vikingatiden. Detta är 
viktigt för att förstå kvinnans sociala roll i samhället. Det kan tolkas att kvinnor var de som 
betonande den gotländska identiteten genom bruket av feminina smycken. Med teorierna 
performativitet och embodiment som bakgrund har författaren framfört tolkningen att 
betraktaren av smyckena förstår vad de innebär i ett givet sammanhang. De är performativa 
handlingar som underlättar social interaktion med främlingar från andra kulturer, och med 
människor inom den egna gruppen. Omgivningen förstår att smyckena uttrycker kvinnlighet 
och gotländsk identitet (Gustin 2008: 231). Beroende på mängden ädelmetaller och hur stor 
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smyckeuppsättning en kvinna bar kan smyckena ha förmedlat hennes och släktens sociala 
status.  

I Kapitel 2. nämndes det även att gotländska individer hade högre rättslig status än icke-
gotländska individer. Eftersom de säregna gotländska smyckena under vikingatiden på Gotland 
uttryckte den gotländska identiteten kan det antas att individer aktivt förmedlade vikten av att 
vara gotländsk genom smycken. Eftersom kvinnor var de som bar upp den gotländska 
identiteten kan det därför argumenteras att de hade en aktiv social roll i offentliga sammanhang 
i samhället. Tolkningen av smyckena i både gravar och depåer kan spegla att kvinnor skulle 
synas i offentliga sociala situationer där smyckena skulle betraktas av andra. Michael Neiß 
(2015: 126) har tidigare framfört att praktspännen som kvinnor bar som mittenspänne var en 
bricka i ett socialt spel. Eftersom mittenspännen lättare kunde avlägsnas från dräkten kunde de 
enkelt överlämnas till andra för granskning. Det kan argumenteras att de bars synligt i dräkten 
med ett syfte att visas upp och värderas av andra. Därför kan de gotländska smyckena placera 
kvinnor i offentliga sammanhang där hon skulle synas. Det kan antas att kvinnor inte passivt 
tittade på utan att de aktivt integrerade med människor från den egna gruppen samt andra 
kulturer på Gotland under vikingatiden. Enligt Gruszcynski (2019: 16) användes silver i form 
av gåvor för att forma politiska allianser eller att det bars offentligt för att visa upp ens rikedom 
i en ekonomi som värdesatte ädelmetaller högt. Författaren av den här uppsatsen tolkar att 
smyckedepåer är besparingar av värdefulla beståndsdelar av en smyckesuppsättning som 
återupptog och adderades till en smyckekomposition som, när de bars på kroppen, bidrog med 
och etablerade en kvinnans och hennes släkts gotländska identitet och status. I motsats till den 
långa forskningstraditionen som beskrivit de vikingatida männens makt i det offentliga visar 
diskussionen i den här uppsatsen att kvinnor, genom bruket av gotländska feminina smycken, 
även placeras i offentliga sammanhang där hon skulle synas, höras och integrera med andra.  
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6. Slutsats 

Utifrån min jämförande studie av grav- och depåmaterialet på Gotland är uppsatsens viktigaste 
slutsats att de säregna gotländska smyckena kan ses som fysiska spår av en gotländsk feminin 
genusidentitet i den här uppsatsens grav- och depåmaterial. Gravarna är nyckeln till att förstå 
depåerna. Jämförelsen av smyckena i de skilda fyndkategorierna visar att den främsta likheten 
mellan dem är att de innehåller feminina gotländska smycken. Skillnaden i 
smyckekompositionen mellan gravar och depåer är däremot mer betydelsefull. Medan 
smyckekompositionen i gravar överlag består av en komplett uppsättning smycken, består 
depåerna snarare av beståndsdelar av en smyckeuppsättning eller ett större antal av samma 
smycketyp. Depåernas smycken uppvisar även ett högre ekonomiskt värde än smyckena i 
gravarna. Smyckena i depåerna innehåller överlag fler smycken i ädelmetaller medan gravarna 
överlag innehåller smycken i brons. Smyckesdepåerna tolkas, av författaren, vara samlingar av 
värdefulla smycken som sparades i syfte att återupptas och fortsätta användas av kvinnor. 
Smyckena i gravarna, tolkas av författaren, vara deponerade i graven för att hylla vem den 
avlidne var i livet. Smycken med ett högre ekonomiskt värde sparades i depåer för att de hade 
ett annat syfte att fortsätta bäras av kvinnor för att visa upp den gotländska identiteten och 
släktens sociala status. Varken smyckena i gravarna eller depåerna anses vara kvinnors 
individuella egendom. Istället anses smyckena ägas kollektivt av släkten. Smyckedepåerna 
tolkas ha betydelse i den sociala arenan. Smyckena i depåer tolkas vara besparingar som 
återupptogs för att bäras upp och synliggöra ättens kvinnor i offentliga sammanhang. Eftersom 
kvinnor var de som betonade den gotländska identiteten genom att bära de säregna gotländska 
smyckena placeras kvinnor i offentliga sammanhang där hon skulle synas. Det ger en inblick i 
det vikingatida gotländska samhället där kvinnas sociala roll inte förknippas med hemmet. 
Istället kan det tolkas att den gotländska kvinnan skulle synas och integrera med andra 
människor inom den gotländska gruppen men även med människor från andra kulturer. Där 
kunde hon visa upp, genom smyckena, sin egen och släkten gotländska identitet och status.  
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7. Sammanfattning 

I det vikingatida Gotland bar kvinnorna smycken som var säregna för ön. Mannen bar istället 
smycken som hade likheter med övriga Skandinavien. Eftersom kvinnan, genom bruket av de 
säregna smyckena, visade upp den gotländska identiteten kan en studie av dessa smycken 
förmedla insikt om kvinnans sociala roll i det vikingatida samhället. Uppfattningen om vilka 
smycken som anses vara feminina eller maskulina är baserat på en mängd utgrävda gravar på 
Gotland. Det finns däremot ett annan fyndkategori där feminina smycken förekommer men som 
inte har undersökts likvärdigt med smycken i gravarna. Det är depåerna på Gotland. Gravar och 
depåer har i tidigare forskning undersökts som två skilda forskningsområden. De feminina 
gotländska smyckena i gravarna har under lång tid fått stort forskningsutrymme. De feminina 
gotländska smyckena i depåerna har däremot åsidosatts. Istället har mynten och silvret som 
förekommer i det stora depåmaterialet på ön prioriterats. Därför utgörs undersökningsmaterialet 
i den här uppsatsen av feminina gotländska smycken som förekommer i både gravar och depåer. 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om de feminina gotländska smyckena i de två skilda 
fyndkategorierna kan förmedla en ökad insikt om kvinnans sociala roll i det vikingatida 
samhället på Gotland. Uppsatsens huvudfrågeställning är: Kan det dras slutsatser, utifrån 
smyckekompositionen i grav- och depåmaterialet, om kvinnans sociala roll i det vikingatida 
Gotland? För att kunna besvara på huvudfrågeställningen har uppsatsen tre frågor som besvaras 
först. Dessa är: Går det att förstå, baserat på smyckekompositionen, om innehållet i både gravar 
och depåer ger uttryck för ett feminint genus? Vad är likheterna och skillnaderna i 
smyckeskompositionen i gravar och depåer samt hur kan dessa tolkas? Kan Gutalagens 
bestämmelser om arv och egendom ge inblick i vem som ägde smycken under vikingatiden på 
Gotland? Anledningen bakom frågeställningarna är att lyfta fram de feminina smyckena för att 
undersöka vad de representerar i båda gravar och depåer samt vad det kan innebära för 
tolkningen av de vikingatida kvinnornas roll i samhället. 15 gravar från Barshalder gravfält i 
Grötlingbo socken och 15 gravar från Ire gravfält i Hellvi socken samt 15 smyckedepåer är 
utvalda i studien. De är utvalda för att deras fyndkomposition består av feminina gotländska 
smycken. Vad som uppfattas vara feminina smycken är framförallt baserat på tidigare forskning 
av de olika smycketyperna. För att förstå hur smyckeinnehållet i både gravar och depåer 
uttrycker ett feminint genus, tillämpas två teoretiska perspektiv, embodiment och 
performativitet. Teorierna beskriver hur, bland annat smycken, förkroppsligar genusidentitet 
eftersom de är performativa handlingar. Eftersom det förekommer variationer i 
smyckekompositionen i alla gravar och depåer undersöks likheterna och skillnader i en 
korrespondensanalys. Det är för att förstå vad de båda fyndkategorierna kan representera. 
Tolkningen av korrespondensanalysen genererade flera slutsatser. För det första anses depåerna 
vara en samling eller besparing av värdefulla beståndsdelar av en smyckekomposition. På grund 
av att smycken i depåer överlag består av ädelmetaller tolkas de vara en samling besparingar 
som tillhörde släkten. Eftersom kvinnan bar de gotländska smyckena var det hon som visade 
upp familjens förmögenhet och gotländska identitet i offentliga sammanhang. Författaren tolkar 
att kvinnan hade en aktiv roll i offentliga sammanhang i samhället.  
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9. Illustrationsförteckning 

Omslagsbild. Ritning av gotländska feminina smycken placerad på individen i grav 218A på Ire 
gravfält i Hellvi socken (Stenberger 1962: 54). Grav 218A är grav Ire 7 i Katalog 2.  

Figur 2. Två djurhuvudformiga spännen i brons. SHM 20826:370.  
Figur 2. Ett rostat och söndrigt djurhuvudformigt spänne. SHM 2862.  
Figur 3. Dosformigt spänne i brons, belagt med silver och förgyllt. Hög kvalité. GF C 10221:108.  
Figur 4. Dosformigt spänne i brons med förgyllning och silverbeläggning. Hög kvalité. SHM 

22917:232. 
Figur 5. Dosformigt spänne i brons. Låg kvalité. SHM 2862 
Figur 6. Ryggknappspänne i förgyllt brons med granatinläggning. SHM 20550:159.  
Figur 7. Redskapsspänne i brons med en nyckel fäst vid ena kedjan. GF C 10221:105.  
Figur 8. Garnityr med två pärlspridare och flera rader av pärlor. Längst ned är en rad med 

fiskhuvudformiga hängen placerad. SHM 27739.  
Figur 9. En kedjegarnityr i brons som består av två kedjeplattor och flera kedjor som är fäst med 

kedjeplattorna. SHM 20826:370.  
Figur 10. En halskrage av fiskhuvudformiga hängen. SHM 19882.  
Figur 11. Tungformigt hänge i brons med förgyllning och silverbeläggning. CF C 9322:188.  
Figur 12. Skopformigt hänge i brons. GF C 10221:133. 
Figur 13. Silformigt hänge i brons. SHM 27778. 
Figur 14. Två bergskristallhänge med silverinfattning och ett ametistkristallhänge med 

silverinfattning. SHM 27778.13/62:1. 
Figur 15. Ett bärnstenshänge med form av ett fiskhuvud. SHM 27778. 
Figur 16. Armring i brons. SHM 17650.  
Figur 17. Armbygel i silver. SHM 8315.  
Figur 18. Två dräktnålar med hål i nålhuvudet. SHM 27739.  
Figur 19. Spridningskarta över Barshalder och Ire gravfält samt depåernas placering på Gotland. 

Punkterna är placerade i socknarna där fyndenheterna förekommer och inte på deras exakta plats.  
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Katalog 1 

Nedan följer uppsatsens Katalog 1 över de 15 utvalda gravarna från Barshalder gravfält på 
Gotland. Om ingen referens är utskriven är informationen hämtad från SHM eller GF. 
Informationen om gravarna och depåerna kommer i första hand från databaserna för att sedan 
kompletteras med andra källor för att jämföra om det förekommer annan information om 
gravarna och depåerna. Om innehållet redovisas olika i olika källor är det nedtecknat i 
katalogen.  
 
Nr: Bhr 1  
SHM: 32181:27/66e 
Annan benämning: Bhr 1966:27e  
Undersökt av: Gustaf Trotzig.  
Trolig gravdatering: Sen vikingatid, ca 1000–1100 e.v.t  
Gravtyp: Skelettgrav i en hällkista där det fanns lämningar efter en träkista eller en träbår. 
Skelettet var helt förmultet med huvudet mot S men kroppen låg inte utsträckt på rygg att 
döma från fyndens position.  
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara kvinna utifrån gravgåvorna.  
Fyndomständigheter: Fynden har ingen nämnd position.  
Gravfynd  
Spännen: 4 djurhuvudformiga spännen i brons. Två av spännena användes för att säkra en 
tråd med pärlor. 2 användes troligtvis för att stänga en ullsvepning. 1 redskapsspänne i brons 
där en nyckel satt fast med en bronskedja (nämnd nedan) och ett nålhus satt fast i en järnkedja 
(nämnd nedan). Redskapsspännet satt tight ihop med en knivringslida med en tunn läderrem 
runt tyget under spännet.  
Armsmycken: 2 armbyglar i brons.  
Hängen: 1 tungformigt hänge i brons, förgyllt och belagt med silver; 1 silformigt hänge i 
brons, förgyllt och belagt med silver; 1 skopformigt hänge i brons, förgyllt och belagt med 
silver.  
Pärlor: 34 pärlor varav 6 bikoniska guldfolipärlor med breda hål, 1 cylindrisk guldfoliepärla 
med brett hål, 6 blytäckta pärlor, 2 pumpaliknande turkosa, 5 gröna, 2 vita, 2 bärnsten, 1 svart 
med röda och gula horisontella streck, 1 svart med gula och gröna mönster, 1 pumpaliknande 
blå, 1 färglös pumpaliknande pärla, 1 svart med täckt med ögon med vit iris och blå pupiller, 
1 svart och 1 röd.  
Nycklar: 1 nyckel i brons. Satt ihop med redskapsspännet i en bronskedja.  
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons; 1 nålhus i brons som satt ihop med redskapsspännet 
med en järnkedja. 
Övriga fynd: 1 kam i brons som hittades med pärlorna; I kniv som satt ihop med rester av l 
knivläderfodral med lockfäste och trähandtag med ringfäste; 3 fragmenterade vävtavlor; 1 
spindelväv av kalksten. 1 kärl av baltisk stil med en svastika på undersidan, funnen vid N i 
graven. Textilfragment av ca 7 olika ulltyg och 2 olika trådar. Textilrester från klädedräkten, 
svepning och underlag.   
Referenser: Rundkvist (2003a: 191).  
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Nr: Bhr 2 
SHM/GF: -, GF C8654:45–66 – Grav 8. 
Annan benämning: Bhr 1935:08 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1935 
Trolig gravläggning: ca 1000–1100 e.v.t.  
Gravtyp: Skelettgrav i en stenkista, under flatmark där skelettet var orienterat S-N med 
huvudet mot S. Endast tänderna bevarade och fyndens position samstämmer väldigt dåligt 
med tändernas position.  
Osteologiskt könsbestämd: -, endast tänder var bevarade och anses vara ett barn.  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en flicka utifrån gravgåvorna.  
Fyndomständigheter: - 
Gravfynd 
Spännen: 3 djurhuvudformiga spännen i brons varav två hittades vid vardera sida av skelettet 
i mitten av den S delen och en hittades i anslutning till tänderna.  
Armsmycken: 2 armbyglar i brons varav ena hittades vid vänster sida i mitten av den S-
halvan av graven och den andra hittades i mitten av den S-delen; fragment av 1 armring i 
brons som hittades i mässingskål (se nedan i övriga fynd). 
Hängen: 1 bärnstenshänge som var genomborrad och änddelen var delad i två spetsar som 
var åtskilda av ett grunt spår, fiskstjärtform. Skuren från en bärnstenspärla. Okänd position. 
(Enligt GF var den yxformad men kan även varit fiskstjärtformad).  
Pärlor: Ca 30 pärlor. Endast 25 pärlor och ett folierat fragment av en pärla inlämnad till 
Gotlands fornsal. 3 gula, 2 orangea, 2 vita, 3 bärnsten, 2 röd, 1 grön, 1 turkos, 1 mörkblå, 1 
ljusblå, 1 rödbrun, 3 bergkristall varav en pumpaliknande, 1 färglös med två diagonala gröna 
streck där båda strecken hade ett blått segment, 1 av en vit glänsande mineral, 1 svart med 
ögon med grön pupill samt röd och vit iris, 1 mörkblå med röda och vita streck, 1fragment av 
en guldfoliepärla. Pärlorna var funna med det djurhuvudformiga paret förutom 4 pärlor som 
hittades i de SÖ hörnet av graven och 2 i en av armringarna.  
Nycklar: 1 nyckel i brons som hittades vid kniven (se nedan i övriga fynd).  
Övriga smycken: 2 dräktnålar med bronshuvud och järnstam; 1 nålhus av järn med okänd 
position 
Övriga fynd: 1 kniv som var hopsmält med läderfodral med lockfäste. Det fanns rester av 
trähandtag. Hittade i mitten av S delen och pekar mot N, 1 knivringfäste, 1 knivslida av brons 
som satt ihop med kniven; 2 bronskedjor som hittades vid kniven varav den ena bestod av 
cylindriska spiraltrådlänkar som blivit deformerade genom användning och den andra bestod 
av s-formade trådlänkar som hade starka spår av användning;1 spindelväv av kalksten som 
hittades vid V-väggen i den N-ändan; 1 skål av mässingsplåt funnen i mitten av den N-delen, 
som innehöll ca 10 hasselnötter och 1 träkärl samt fragment av en bronsarmring; 1 lerkärl av 
baltisk stil med en svastika på undersidan som hittades vid V-väggen i mitten av den N-delen. 
Inuti och vid sidan av lerkärlet hittades fragment av 1 träfat som satt ihop av en mässingsplåt; 
6 järnnitar med bronsplåt som täckte de välvda huvudena. Hittades nära varandra bredvid 
lerkärlet.   
Referenser: Rundkvist (2003a: 130–131), Melander (2013: 74).  
 
Nr: Bhr 3 
SHM: 27739:9/61 
Annan benämning: Bhr 1961:09 
Undersökt av: Gustav Trotzig 1961 
Trolig gravläggning: ca 1000–1100 e.v.t. 
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Gravtyp: Skelettgrav i ett schakt med sandstenshällar vid gavlarna och stenskoning längst 
sidorna av schaktet och täckt med sandstenar. Skelettet var orienterat S-N med tänder mot S 
som indikerar att huvudet var mot S.  
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: Ett plundringshål i centrum av graven men inget verkar ha blivit 
stulet.  
Gravfynd 
Spännen: 1 ryggknappspänne i brons som hittades vid bröstregionen; 2 djurhuvudformiga 
spännen i brons, där den ena hittades vid huvudregionen och den andra vid magregionen.  
Armsmycken: -  
Hängen: 3 bergskristallhängen med silverinfattning varav två hittades vid bröstregionen och 
en hittades i en sekundär position i den störda benregionen (antagligen där plundringshålet 
var); 1 skopformigt hänge i brons som hittades vid bröstregionen; 1 bärnstenshänge som 
hittades vid en mässingsskål (se nedan övriga fynd).    
Pärlor: 27 pärlor varav 5 blytäckta, 8 odefinierad färg, 3 guldfolipärlor med breda hål, 1 
guldfoliepärla med inristade linjer och cirklar, 2 färglösa, 1 gul, 1 orange, 1 röd, 1 turkos, 1 
mörkgrön, 1 grön, rödbrun, 1 röd med gula prickar. Hittades vid bröstregionen förutom några 
som låg spridda vid bäckenregionen.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons som hittades vid vardera axeln, pekandes framåt; 1 
nålhus av järn som troligtvis satt fast med en järnkedja med ett djurhuvudformigt spänne, 
hittades med kniven; 
Övriga fynd: 1 kam som hittades vid den nedre delen av bröstregionen; 1 kniv som hittades 
vid den nedre delen av magregionen men som troligtvis skulle ha suttit fast med 1 järnkedja, i 
ett av de djurhuvudformiga spännena. Tillhörande kniven förekom även 1 knivfäste och 1 
knivslidfäste; 1 skål av mässingsplåt som hittades vid den V-väggen i den N-delen av kistan; 
1 träkärl som hittades under mässingskålen; 1 kärl med baltisk stil och en svastika på 
undersidan som hittades vid den V-väggen vid den N-delen av kistan, placeras nära den S-
sidan av mässingsskålen. Ca 20 hasselnötter hittades vid mässingskålen; 1 gåsägg, 
fragmenterad och funnet vid mässingskålen; fiskben från gädda funnet vid mässingskålen; 2 
fossiler varav den ena som var klotformad, hittades vid den nedre delen av magregionen och 
den andra som var formad som en mussla, hittades vid mässingsskålen. Träfragment från 
träkista samt läderfragment som hittades under mässingskålen.  
Referenser: SHM, Carlsson (1983: 154), Melander (2013: 73), Rundkvist (2003a: 154).  
 
Nr: Bhr 4 
SHM: 27778:13/62:1  
Annan benämning: Bhr 1962:13:1  
Undersökt av: Gustaf Trotzig 1962 
Trolig gravläggning: Ca 1000–1100 e.v.t. 
Gravtyp: Skelettgrav i en stensättning där skelettet var orienterat S-N i en träkista. Lite mer 
än tänderna var bevarat och tändernas position tyder på att huvudet låg i en sydvästlig 
riktning.   
Osteologiskt könsbestämd: -   
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: Graven låg intill en annan grav, SHM 27778:13/62:2 och mellan 
gravarna finns det tecken på gravplundring.  
Gravfynd 
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Spännen: 1 ryggknappspänne i brons, belagt med silver som hittades vid halsen; 2 
djurhuvudformiga spännen i brons varav den ena hittades vid den nedre delen av bröstet och 
den andra vid huvudregionen.  
Armsmycken: 1 armring i brons som hittades i den nedre delen av bröstregionen.  
Hängen: 3 bergkristallhängen med silverinfattning som hittades vid halsen; 1 
ametistkristallhänge med silverinfattning som låg vid halsen; 1 tungformigt hänge i brons 
belagt med silver som hittades vid övre delen av bröstet; 1 silformigt hänge i brons, belagt 
med silver som hittades vid övre delen av bröstet; 1 skopformigt hänge i brons av belagt med 
silver som hittades vid halsen; 1 silvermynthänge med en trasig silverplåtsögla som hittades 
vid halsen; 1 bärnstenshänge där änddelen var delad i två spetsar, fiskstjärtformat. Okänd 
position. 
Pärlor: 85 pärlor varav 2 silverfolierade pärlor med tydliga tecken på användning och 
hittades vid halsen. 5–10 guldfolipärlor som nästan fullkomligt eroderat och hittades vid 
halsen; 36 pärlor varav 2 röda, 1 orange, 2 grön, 2 vita, 1 blå, 1 turkos, 1 grön med vita 
korsade bälten, 1 svart med gula streck, 1 blå med ögon med gulblåa pupiller och röd iris, 1 
röd med gul och grön mosaik, 1 blå med ljusgrå ringar, vita streck samt ögon med gul pupill 
och vit iris, 1 blå med röda och vita vågor, 1 blå med vita streck och ögon med vit pupill och 
rödvit iris, 1 grön med röda prickar och vita öglor, 1 röd-gul-grön mosaik, 1 blå-vit-gul-grön 
mosaik, 1 grön-gul-röd-grå mosaik, 1 guldfoliepärla, 1 karneol, 3 kristall, 1 lilafläckad 
kristall, 1 blå-gul-vit-röd, 5 obestämd färg. Alla hittades vid halsen och bröstregionen.   
Nycklar: - 
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons som hittades vid vardera axeln. 
Övriga fynd: 1 kärl av kopparplåt som hittades vid NÖ-delen av fotregionen; 1 spindelväv 
som hittades NÖ om kopparkärlet; 1 träspatel som hittades i kopparkärlet; 1 träbehållare som 
hittades i kopparkärlet; matrester som hittades i kopparkärlet; textilfragment och fragment av 
läderrem hittades i kopparkärlet; 1 kärl med en svastika på undersidan. Hittades vid 
bröstregionen men var troligtvis ursprungligen placerad ovanpå träkistan; 19 nitar och 
träfragment från kista.  
Referenser: Carlsson (1983: 154), Melander (2013:73–74), Rundkvist (2003a:180).  
 
Nr: Bhr 5 
SHM: 19055:11 
Annan benämning: Bhr 1927:11  
Undersökt av: Harald Hansson 1927 
Trolig gravläggning: Ca 1000–1100 e.v.t.  
Gravtyp: Skelettgrav under stenhäll, beläget under flatmark. Skelettet låg på rygg med 
händerna i knät. Orienteringen S–N där huvudet låg mot S.  
Osteologiskt könsbestämd: - 
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 4 djurhuvudformiga spännen i brons, som hittades vid bröstområdet på var sin sida 
vid den nedre änden av bröstkorgen och vid käken.  
Armsmycken: 1 armring i brons som hittades vid bäckenområdet, satt troligtvis 
ursprungligen på handleden; 1 armbygel i brons som hittades vid bäckenområdet, satt 
troligtvis ursprungligen på handleden.  
Hängen: 1 tungformigt hänge i brons med silverornament som hittades vid mitten av 
ryggraden; 1 silformigt hänge i brons med tre hål som hittades vid mitten av bröstkorgen.  
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Pärlor: 29 pärlor varav 2 bärnsten, 2 gröna, 3 sandsten, 1 bergskristal, 1 turkos, 1 mörkblå, 1 
röd, 1 orange, 1 blå, 1 ljusgul, 12 pärlor med olika mönster, 1 guldfoliepärla. Dessa hittades 
vid sidan av mitten och den nedre delen av bröstkorgen.  
Nycklar: 1 nyckel i brons som hittades vid mitten av ryggraden.  
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons som hittades vid bröstkorgen. 
Övriga fynd: 1 kam som hittades vid mitten av ryggraden. 1 kniv som hittades på södra sidan 
av bäckenområdet. Tillförande kniven fanns även 1 knivfäste, 1 knivslida samt 1 
knivringfäste; 1 järnnit som hittades vid fötterna: textilfragment; bronsplåtfragment; 
träfragment.   
Referenser: Carlsson (1983: 153), Melander (2013: 70), Rundkvist (2003a: 121).  
 
Nr: Bhr 6 
SHM: 27778:8/62 
Annan benämning: Bhr 1962:08 
Undersökt av: Gustaf Trotzig 1962 
Trolig gravläggning: Ca 900–1000 e. kr.  
Gravtyp: Skelettgrav i en hällkista där huvudet anses ha legat mot S utifrån tändernas 
placering. Individen anses vara ett barn pga. studiet av tänderna. Ovan mark var en rad med 
stenar synlig, 1,8 m lång.  
Osteologiskt könsbestämd: - 
Arkeologiskt könsbestämd: Personen anses vara en flicka pga. föremålen. 
Fyndomständigheter: - 
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne av brons som hittades vid bröstkorgen; 2 djurhuvudformiga 
spännen av brons varav ena hittades vid bröstkorgen och den andra hittades vid nacken.  
Armsmycken: 2 armbyglar av brons som hittades vid bäckenområdet.  
Hängen: 1 bärnstenshänge där änddelen var delad i två spetsar med en fiskstjärtform, okänd 
position.  
Pärlor: 21 pärlor (Rundkvist 2003a: 178) varav 7 blytäckt, 3 bärnsten, resten olika färg som 
hittades vid den övre delen av bröstkorgen. 5 färglösa, 1 röd, 2 gröna, 2 blå. Enligt SHM är 
det 26 pärlor. 3 bärnsten och 23 av glas och glasfluss.  
Nycklar: - 
Övriga Smycken: 2 dräktnålar av brons som hittades vid huvudet; 1 nålhus av järn som 
hittades med kniven samt ett flätat garnfragment 
Övriga fynd: 1 ring av brons, okänd position. 1 kam av ben som hittades vid bröstkorgen; 1 
knivskaft av horn (ben) med ändbeslag och ring av brons; 1 knivsida av läder med broderier av 
bronstråd samt med beslag och ring av brons som hittades vid den nedre delen av 
bröstregionen; 1 kruka som hittades nära mitten av kistan; 1 träskiva som hittades med 
pärlorna.  
Referenser: Carlsson (1983: 154), Melander (2013: 73), Rundkvist (2003a: 178). 
 
Nr: Bhr 7 
SHM: 27739:2/61 
Annan benämning: Bhr 1961:02 
Undersökt av: Gustaf Trotzig 1961 
Trolig gravläggning: Ca 900–1000 e.v.t.  
Gravtyp: Skelettgrav under stenpackning med orienteringen SV–NO där skelettet låg på 
höger sida med huvudet vänt mot O.  
Osteologiskt könsbestämd: - 
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en vuxen kvinna utifrån föremålen.  
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Fyndomständigheter: Det är oklart om det djurhuvudformiga spännet tillhör graven.  
Gravfynd  
Spännen: 1 djurhuvudformigt spänne i brons som hittades vid axelregionen. Spännet var 
slitet.  
Armsmycken: - 
Hängen: 2 tungformiga hängen i brons varav ena var belagt med guld och andra belagt med 
både silver och guld; 1 silformigt hänge i brons belagt med guld; 1 skopformigt hänge i brons 
belagt med guld. Dessa hittades vid bröstkorgen och alla var mycket slitna.   
Pärlor: 19 pärlor varav 1 fajans, 2 bärnsten och 16 glas i olika färg som hittades vid 
bröstregionen, förutom 1 som låg vid magen. 8 flerfärgade och mönstrade, 1 röd, 2 blå, 2 
orange, 1 turkos, 2 gul, 1 ofärgad. 
Nycklar: 1 nyckel i brons som hittades vid bröstregionen.  
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons som hittades vid axelregionen. 
Övriga fynd: 1 kam som hittades vid bröstregionen med tillsammans med nyckeln; 1 kniv 
med slidbeslag av bronsplåt och 1 ring av järn som hittades vid magregionen.   
Referenser: Carlsson (1983: 154), Melander (2013: 72), Rundkvist (2003a: 153).  
 
Nr: Bhr 8 
SHM: 27739:1/61 
Annan benämning: Bhr 1961:01 
Undersökt av: Gustav Trotzig 1961 
Trolig gravläggning: Ca 900–1000 e. kr.  
Gravtyp: En skelettgrav under stenpackning där personen troligtvis var ett barn. Anses vara 
en flicka pga. föremålen i graven. Inget nämnt om positioneringen av kroppen.  
Osteologiskt könsbestämd: Troligtvis ett barn.  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en flicka utifrån föremålen. 
Fyndomständigheter: Graven var skadad under utgrävning och föremålen sållades fram. 
Därför finns det ingen känd positionering av skelettet eller föremålen i graven.  
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne av brons som var förgyllt och silverbelagt; 2 
djurhuvudformiga spännen av brons; 1 redskapsspänne av brons med 3 kedjor;  
Armsmycken: 1 armring av brons; 1 fingerring av brons.  
Hängen: -  
Pärlor: 61 pärlor varav 1 silver, 1 brons, 1 bergkristall, 5 bärnsten, 53 i olika färger av glas 
och glasfluss samt 2 delar av glaspärlor.  20 gröna, 9 blå, 1 turkos, 10 gul, 3 orange, 5 
mönstrad och flerfärgad.  
Nycklar: 2 nycklar av brons och järn. Endast skaften.  
Övriga smycken: 1 pärlspridare av brons; 1 dräktnål av brons 
Övriga fynd: 1 kam; 1 kniv och knivskaft av järn; 1 kruka av terrakotta; 12 järnfragment; 
textilrester.  
Referenser: Carlsson (1983: 153), Melander (2013: 71), Rundkvist (2003a: 150). Thedéen 
(2011: 142) 
 
Nr: Bhr 9 
SHM: 32181:19/66 
Annan benämning: Bhr 1966:19 
Undersökt av: Gustav Trotzig 1966 
Trolig gravläggning: Vikingatid 
Gravtyp: Skelettgrav i en stenkista. Huvudet låg troligtvis mot S.  
Osteologiskt könsbestämd: - 
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Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara kvinna på grund av föremålen.  
Fyndomständigheter: 2/3 delar av graven har blivit plundrad. Föremålen har okänd position.  
Gravfynd 
Spännen: 1 djurhuvudformigt spänne i brons. 
Armsmycken: 1 armbygel i brons. 
Hängen: 1 tungformigt spänne i brons; 1 silformigt hänge i brons, belagt med silver; 1 
skopformigt hänge i brons, belagt med silver.  
Pärlor: 4 pärlor. 1 turkos, 2 blå, 1 ofärgad.  
Nycklar: 1 nyckel av järn. 
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons. 
Övriga fynd: 1 kniv; 1 kruka av baltisk stil med en svastika på undersidan; 2 bronsklumpar; 1 
järnstång, fragmenterad.  
Referenser: Rundkvist (2003a: 189). 
 
Nr: Bhr 10 
SHM: 21242:11 
Annan benämning: Bhr 1935:11 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1935 
Trolig gravläggning: Vikingatid. 
Gravtyp: Skelettgrav under flat mark där endast kraniet och överarmarna var bevarade. 
Huvudet mot N. 
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: Graven var skadad.  
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne av delvis förgyllt brons som hittades vid nacken; 2 
djurhuvudformiga spännen av brons som hittades vid vardera axeln: 1 redskapsspänne av 
brons med fyra kedjor som hittades vid bröstregionen.  
Armsmycken: -  
Hängen: - 
Pärlor: 11 pärlor varar 3 brons gjorda av bronsspiraler, 1 bärnsten, 1 fossilpärla, 2 flerfärgad 
och mönstrad, 1 röd, 2 blå, 1 vit. Hittades vid bröstregionen och under sållning.   
Nycklar: 1 nyckel av brons som satt fast med en kedja i redskapsspännet.  
Övriga smycken: 2 dräktnålar av brons varav ena hittades vid nacken och den andra vid 
bäckenet. 1 pincett i brons, 1 örslev i brons som satt fast med kedja i redskapsspännet. 
Övriga fynd: 1 järnkniv som även satt fast i redskapsspännet och hittades vid magregionen.  
Referenser: Carlsson (1983: 153), Melander (2013: 71), Rundkvist (2003a: 131) 
 
Nr: Bhr 11 
SHM: 27739:5a/61 
Annan benämning: Bhr 1961:05a  
Undersökt av: Gustav Trotzig 1961 
Trolig gravläggning: Ca 1100-talet.  
Gravtyp: Skelettgrav där skelettet var helt förmultet. Fyndens position i graven tyder på att 
huvudets position låg mot syd.  
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
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Spännen: 1 dosformigt spänne i brons som låg S om mitten av graven; 1 djurhuvudformigt 
spänne i brons, som låg vid axelregionen.   
Armsmycken: -  
Hängen: -  
Pärlor: 26 pärlor som låg vid bröstregionen varav 3 bärnsten, 7 kalksten och resterande av 
glas och glasfluss. 1 grön, 2 blå, 1 gul, 2 orangea, 6 mönstrade och flerfärgade, 3 ofärgade.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons som låg vid nacken. 
Övriga fynd: 1 kam som låg vid bröstregionen; 1 kniv som låg vid bröstregionen; 
träfragment som låg under det djurhuvudformiga spännet; djurben med okänd position.  
Referenser: Carlsson (1983: 154), Melander (2013: 72), Rundkvist (2003a: 153).  
 
Nr: Bhr 12 
SHM/GF: -, GF C8654:37–44 
Annan benämning: Bhr 1935:07. Grav 7 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1935 
Trolig gravläggning: Vikingatid  
Gravtyp: Skelettgrav i en hällkista med en inre träkista där skelettet var förmultet, under flat 
mark. Huvudet var positionerat mot S. 
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 1 djurhuvudformigt spänne av brons som låg vid bröstregionen.  
Armsmycken: 1 armbygel av brons som låg vid bäckenregionen.   
Hängen: 1 bärnstenshänge med en fiskstjärtform, okänd position.  
Pärlor: 2 pärlor varav ena låg vid spännet och den andra funnet vid sållning. 1 orange och en 
mönstrad och flerfärgad.   
Nycklar: - 
Övriga smycken: 1 dräktnål av brons med genomborrat hål, låg vid axelregionen. 
Övriga fynd: 1 kruka i fragment av terrakotta. 21 spikar med träfragment och 1 fossil.  
Referenser: Rundkvist (2003: 130).  
 
Nr: Bhr 13 
SHM: 7581:02 
Annan benämning: Bhr 1881:02 
Undersökt av: Gabriel Gustafson 1881 
Trolig gravläggning: Senare delen av 900-talet.  
Gravtyp: Skelettgrav i en stenkrets. Vid den S kanten låg ett kranium. 
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: 
Gravfynd 
Spännen: 3 djurhuvudformiga spännen i brons som låg i N; 1 redskapsspänne i brons med 
kedjor.  
Armsmycken: -  
Hängen: -  
Pärlor: 4 pärlor av glas. 1 vit, 1 gul, 1 röd och 1 orange. En pärla låg i ett av de 
djurhuvudformiga spännena.  
Nycklar: -  



 71 

Övriga smycken: 1 dräktnål i brons; 1 örslev i brons som var gjord av en dräktnål. 
Övriga fynd:  
Referenser: Carlsson (1983: 152), Melander (2013: 70), Rundkvist (2003a:104). 
 
Nr: Bhr 14 
SHM/GF: 27739:1d/61 
Annan benämning: Bhr 1961:01d1,2 
Undersökt av: Gustaf Trotzig 1961.  
Trolig gravläggning: ca 1000 e. kr.   
Gravtyp: Skelettgrav där endast tänder var bevarat som låg i N. Graven låg i samma 
nedgrävning som 1c/61 (tolkats som man).  
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Antas vara en kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: Graven var troligtvis nedgrävd i en tidigare brandgrav som blivit 
förstörd då det förekom spridda brända ben (ca 1 dl) i den S delen, samt eldskadade föremål. 
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne av brons, förgyllt och belagt med silver som låg vid 
bröstregionen; 2 djurhuvudformiga spännen av brons som låg vid vardera axeln; 1 
redskapsspänne av brons med 4 kedjor där det satt två järnnycklar, en kniv och en bjällra som 
låg bredvid magregionen.  
Armsmycken: - 
Hängen: 1 tungformigt hänge av brons som låg vid bäckenregionen; 1 skopformigt hänge av 
brons som låg vid SV hörnet; 1 bärnstenshänge med fiskstjärtsform som låg vid fötterna 
Pärlor: 12 pärlor varav 1 bärnsten och 10 glas. 6 mönstrade och flerfärgade, 2 blå, 1 orange, 
1 gul, 1 röd. Dessa låg utspridda från huvudet till bäckenet.  
Nycklar: 2 nycklar av järn med bronsskaft.  
Övriga smycken: 3 dräktnålar varav 2 av brons och 1 av brons och järn, som vardera låg vid 
huvudet, nacken och fötterna. 
Övriga fynd: 1 bronsskål; 1 kniv av järn; 1 bjällra av brons; 1 sländtrissa av brons; 3 
sländtrissor av kalksten; 8 järnnitar; textil och trärester; 1 ring av brons (oklart om det är ett 
smycke då det har en diameter på 36,5 mm). 
Referenser: Carlsson (1893: 154), Melander (2013: 71), Rundkvist (2003a: 152).  
  
Nr: Bhr 15 
SHM/GF: 27739:1b/61 
Annan benämning: Bhr 1961:01b 
Undersökt av: Gustaf Trotzig 1961 
Trolig gravläggning: Runt år 1000 e. kr.  
Gravtyp: Skelettgrav i en träkista där huvudet låg i S. Endast tänderna var bevarade och har 
tolkats vara ett barn utifrån storleken på kistan och en armrings diameter. 
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en flicka utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: Föremålen i graven låg mellan kraniet och den S väggen av graven, 
troligtvis i en nitad kista.  
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne av brons som var förgyllt och silverbelagt; 2 
djurhuvudformiga spänne av brons med tennbeläggning; 1 redskapsspänne i brons med 3 
kedjor.  
Armsmycken: 1 armring av brons.  
Hängen: 20 fiskhuvudformiga hängen i brons. Bronsbleck.  
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Pärlor: 112 pärlor varav 1 av förgyllt brons, 1 bärnsten, 1 bergkristall, 12 guldfolierade 
(enligt SHM) eller 8 guldfolierade (enligt Rundkvist 2003a. 151), 10 snäckskalpärlor och 
resten av glas och glasfluss. 3 vit, 13 röd, 20 grön, 6 turkos, 18 gul, 16 orange, 11 mönstrade 
och flerfärgade, 1 ofärgad.  
Nycklar: 1 nyckel i järn med bronshantag, endast skaftet bevarat.  
Övriga smycken: 2 dräktnålar varav ena i brons och andra järn med huvuden av silver; 2 
pärlspridare i brons.  
Övriga fynd: 1 kam; 2 knivar av järn; 1 krok av järn; 6 nitar av järn: 19 kistspikar av järn 
med trärester; djurben. 
Referenser: Carlsson (1983: 153), Melander (2013: 71), Rundkvist (2003a: 151). 
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Katalog 2 

Nedan följer uppsatsens katalog över de 15 utvalda gravarna från Ire gravfält i Hellvi socken 
på Gotland. Om ingen referens är utskriven är informationen hämtad från SHM eller GF. 
Informationen om gravarna och depåerna kommer i första hand från databaserna för att sedan 
kompletteras med andra källor för att jämföra om det förekommer annan information om 
gravarna och depåerna. Om innehållet redovisas olika i olika källor är det nedtecknat i 
katalogen.  
 
 
Nr: Ire 1  
SHM/GF: SHM 23140:230A 
Annan benämning: Grav 230A 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1942.   
Trolig gravläggning: ca 950–1000 e. kr.  
Gravtyp: Skelettgrav, huvudet orienterad åt S, i en stensättning som huvudsakligen bestod av 
gråsten. Skelettet låg i ett schakt där det fanns spår efter en träkista, under en 
stensättningsliknande anläggning av kalk- och gråsten. 
Osteologiskt könsbestämd: Ung person enligt osteologisk bedömning. 
Arkeologiskt könsbestämd: Bedömd som flicka utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i förgyllt brons som fäste samman ytterplagget under hakan; 2 
djurhuvudformiga spännen i brons som låg vid armhålorna; 1 redskapsspänne av brons som 
låg vid den vänstra överarmen där tre bronskedjor var fästa och kopplade till två nycklar och 
en kniv. 
Armsmycken: 1 fingerring i silver, 3 armringar i brons som låg vid den högra underarmen. 
Hängen: -  
Pärlor: 195 pärlor varav 107 snäckskalspärlor, 4 bärnsten och resterande glas i gul, blå och 
grön, enligt Thedéen (2011:123). Pärlorna var placerade över bröstet i 5 rader av pärlspridare. 
191 pärlor bredvid fragment av glas enligt SHM. Enligt Carlsson (1983: 162), var det 194 
pärlor: 1 av karneol, 3 av bärnsten, 83 av glas, 107 av kalksten.  
Nycklar: 2 nycklar varav ena brons och den andra järn 
Övriga smycken: 2 pärlspridare i brons med förgyllning och belagt med silver 
genomborrade med 10 hål; 1 tåring av brons; 1 nålhus av järn. 
Övriga fynd: 1 ring (oklar vilken typ av ring); 1 kniv av järn; 1 knivslidebeslag av brons; 1 
bronsnål; 1 bronsbricka; 1 bronsbeslag av till en möjlig träskål; 3 järnspikar; 1 kam; 1 
bandbricka av horn (ben); 1 ring av horn (ben); 2 sländtrissor av sandsten; Textilfragment, 
trärester och glasfragment. Placerade runt individen.  
Referenser: Carlsson (1983: 162), Melander (2013: 79), Thedéen (2011). 
 
Nr: Ire 2 
SHM/GF: SHM 20550:159 
Annan benämning: Nr 159 
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Undersökt av: E. Floderus, Claes Claesson och N. Gillgren.  
Trolig gravläggning: -, Vikingatid.  
Gravtyp: Skelettgrav under stenpackning. 
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Antas vara kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 1 ryggknapspänne av förgyllt brons och granatinläggningar, 1 djurhuvudformigt 
spänne av brons, 1 redskapsspänne av brons. 
Armsmycken: 5 armringar av brons.  
Hängen: 3 brakteatrar av förgyllt brons; 28 fiskhuvudformiga hängen av brons; 1 
skopformigt hänge av brons; 1 tungformigt hänge i brons.  
Pärlor: 122 pärlor varav 1 av bärnsten, 49 cylindriska av kalksten; 26 glaspärlor därav 2 vita, 
11 gröna, 4 gulgröna, 2 röda, 6 gula, 1 blå. Övriga glaspärlor bestod av mångfärgad glasfluss. 
Nycklar: 4 nycklar av brons 
Övriga smycken: 1 kedjegarnityr i förgylld brons som består av 2 kedjespridare som var 
förenade med 5 förgyllda bronskedjor; 1 pincett av brons. 
Övriga fynd: 6 kedjelänkar av brons; 1 genombruten bronsskiva med spår av förgylld brons 
med en rund ram med tre djurhuvuden, vars halsar bildar en triangel med en ring inskriven i 
mitten; Fragment av 1 huggkniv med 1 bronsbeslagen slida; 1 kam av horn (ben). 
Referenser: 
 
Nr: Ire 3 
SHM/GF: SHM 20826:370 (Kolla undernummer för bilder benämnt som 370). 
Annan benämning: Grav 27 
Undersökt av: Nils Gillgren 1934 
Trolig gravläggning: -   
Gravtyp: Skelettgrav under flat mark som var täckt av kalkstensplattor. Skelettets orientering 
bör vara NV–SO. 
Osteologiskt könsbestämd: -, Bedömd vara ett barn, ca 10 år.  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en flicka utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne av brons; 2 djurhuvudformiga spännen av brons. 
Armsmycken: 1 armring av brons 
Hängen: 18 fiskhuvudformiga hängen av brons; 4 brakteatrar av brons (fragment av minst 3 
brakteatrar av brons men 4 enligt Carlsson (1983: 162). 2 runda hängen av brons ornerade 
med små halvmånar (liknar brakteater). 
Pärlor: 255 pärlor varav 6 röda, 21 gröna, 1 orange, 64 gula, 12 mörkblå, 8 ljusblå, 15 
mångfärgade glasflusspärlor. 1 grön och 1 grågrön glaspärla. 7 silverfoliepärlor, 2 
guldfolipärlor och 128 kalkstenspärlor. Enligt Carlsson (1983: 162) innehöll graven 266 
pärlor. 138 glaspärlor, varav 7 silverfoliepärlor och 2 guldfolipärlor, samt 128 
kalkstenspärlor. 
Nycklar: -  
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons som hade tillhörande 2 fragmenterade bronskedjor; 1 
kedjegarnityr i brons som består av 2 kedjeplattor som ursprungligen var fäst med 7 
bronskedjor; 2 pärlspridare i brons, delvis förgyllda; 1 pincett av brons; 
Övriga fynd: 1 kniv av järn;1 kam av horn (ben); 2 kedjor av brons, fragmenterade.  
Referenser: Carlsson (1983: 162), Melander (2013: 78), Thedéen (2011: 142),    
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Nr: Ire 4 
SHM/GF: SHM 22917:232 (Finns bra och tydliga bilder) 
Annan benämning: Grav 131 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1941. 
Trolig gravläggning: ca 950–1000 e. kr. 
Gravtyp: Skelettgrav i en jordblandad stensättning av kalksten. Skelettet var placerat på rygg, 
orienterad SO–NV med huvudet orienterat åt SO. Föremålen påträffades över skelettet samt i 
omrörda lager nere vid fötterna. 
Osteologiskt könsbestämd: -, bedömd som barn.  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en flicka utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: - 
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i brons, förgyllt och silverbelagt; 2 djurhuvudformiga spännen 
i brons, 1 redskapsspänne i brons som hade 1 järnnål, samt 4 bronskedjor där den ena kedjan 
var fäst vid en nyckel av brons; 
Armsmycken: 1 armring av brons 
Hängen: - 
Pärlor: 119 pärlor varav 4 bärnsten, 2 bergkristall, 1 bronsten, 11 guldfolierade pärlor (flera 
med insmälta ögon), 23 kalksten och 1 petrifikat (fossil), 24 glas, 64 glasfluss (stort antal med 
insmälta trådar och ögon) med färgerna röd, gul, blå och grön, vit, brun samt mönstrade och 
flerfärgade.  
Nycklar: 1 nyckel i brons.  
Övriga smycken: 2 dräktnålar av järn med bronshuvuden; 2 pärlspridare i förgyllt brons.  
Övriga fynd: 1 kniv i järn med en slida som var beslagen med bronsbleck samt att skaftdelen 
var bronsbeslagen; 2 bandvävbrickor av ben eller horn (den ena med inristade tecken, 
möjligen runor); 1 ring i ben; 2 sländtrissor varav ena i ben och den andra i sandsten. 
Referenser: Carlsson (1983: 162), Melander (2013: 78). 
 
Nr: Ire 5 
SHM/GF: SHM 23140:488B 
Annan benämning: Grav 71 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1942 
Trolig gravläggning: Ca 900-talet e. kr.  
Gravtyp: Skelettgrav med huvudet i VNV–OSO (en dubbelgrav där bägge skeletten hade 
samma orientering), i en rektangulär stenpackning. Endast föremålen för kvinnan redovisas.  
Osteologiskt könsbestämd: -, Bedömd som 25–35 år gammal.  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en man och en kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i brons; 2 djurhuvudformigt spänne i brons.  
Armsmycken: -  
Hängen: -  
Pärlor: 4 pärlor varav 1 i bärnsten och 3 i glas, grön, röd och vit.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: 2 dräktnålar i järn med bronshuvuden. 
Övriga fynd: 1 kedja i brons; Hundskelett (låg vid kvinnans fötter); 2 knivar; 1 kam; 2 
sländtrissor varav ena i bärnsten och andra i kalksten;  
Referenser: Carlsson (1983: 162f), Melander (2013: 79), Thedéen (2011: 143).  
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Nr: Ire 6  
SHM/GF: GF C 10221:100–114 (finns många foton).  
Annan benämning: Grav 239 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1943 
Trolig gravläggning: ca 1000 e. kr.  
Gravtyp: Skelettgrav i lågt röse med kantkedja.  Skelettet orienterat OSO-VNV.  
Osteologiskt könsbestämd: -, osteologiskt bedömd som 17 år.  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen:  2 djurhuvudformiga spännen i brons; 1 dosformigt spänne i brons, silverbelagt och 
förgyllt; 1 redskapsspänne i brons med tre kedjor varav ena var fäst vid 1 nyckel. Det kan ha 
varit 4 kedjor och kniven låg i anslutning till spännet;  
Armsmycken: 1 armring i brons.  
Hängen: -  
Pärlor: 22 pärlor varav en 1 bärnsten, 1 guldfolierad och resten i glas. 1 röd, 7 blå, 2 grön, 4 
turkos, 3 gul, 1 orange, 1 vit, 1 mönstrad och flerfärgad.   
Nycklar: 2 nycklar varav ena i brons och andra i järn.   
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons varav ena fragmenterad; 1 nålhus i järn. 
Övriga fynd: 2 sländtrissor i kalksten/fossil; 1 kam i ben; 1 kniv med slida och 
knivslidebeslag; textilrester som var fastkorroderad vid nålhuset; järnfragment; djurben och 
fiskben.  
Referenser: Melander (2013: 81), Thedéen (2011: 143).  
 
Nr: Ire 7 
SHM/GF: GF C9322:165–175 
Annan benämning: Grav 218 A 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1941.  
Trolig gravläggning: ca 900-talet e. kr.  
Gravtyp: Skelettgrav i röse (stenläggning) under flat mark med orienteringen N–S.  
Osteologiskt könsbestämd: -, bedömd som barn.  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en ung flicka, utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i brons, förgyllt och silverbelagt. En liten kaurisnäcka låg i 
spännet; 2 djurhuvudformiga spännen i brons, båda var mycket nötta; 1 redskapsspänne i 
brons med två kedjor varav ena var färst vid en nyckel och andra fäst vid en kniv.  
Armsmycken: -  
Hängen: 24 fiskhuvudformiga hängen i brons. Tunt bronsbleck.  
Pärlor: 216 pärlor varav en bärnsten, en i guldfolierat glas, resten glas och kalksten. GF 
nämner att de flesta är gula och gröna. Några är flerfärgade och mönstrade.  
Nycklar: 1 nyckel i brons. 
Övriga smycken: 3 dräktnålar i brons varav ena endast ett dräktnålshuvud; 2 pärlspridare i 
brons.  
Övriga fynd: 2 sländtrissor varav ena i kalksten och andra i bärnsten; 1 kniv i järn med 
knivslidebeslag; textilfragment.  
Referenser: Melander (2013: 80), Thedéen (2011: 142).  
 
Nr: Ire 8 
SHM/GF: SHM 20826:35 
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Annan benämning: -  
Undersökt av: Nils Gillgren 1934 
Trolig gravläggning: - 
Gravtyp: Skelettgrav i en stensättning. 
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en kvinna utifrån föremålen. 
Fyndomständigheter: -   
Gravfynd 
Spännen: 1 ryggknappspänne av förgyllt brons med inläggning av granater; 1 
djurhuvudformigt spänne i brons; 1 dosformigt spänne i brons; 1 redskapsspänne av brons.  
Armsmycken: -  
Hängen: 4 brakteatrar i brons. 
Pärlor: 246 pärlor varav 86 röda, 65 gröna, 43 gula/orangea, 10 flerfärgade glaspärlor, 2 
kalkstenspärlor, 39 vita och 1 bärnsten.  
Nycklar: 3 nycklar i brons varav ena var fragmenterad.  
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons; 1 kedjegarnityr i brons som består av 2 kedjespridare 
med tre förenade kedjor; 1 örslev i brons.  
Övriga fynd: 1 kittel i brons; 1 kniv i järn med bronsbeslag med tillhörande bronsknivslida; 2 
nitar.   
Referenser: -  
 
Nr: Ire 9 
SHM/GF: GF C 9322:199–212 
Annan benämning: Grav 224 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1941 
Trolig gravläggning: ca 1000–1050 e. kr.  
Gravtyp: Skelettgrav i ett jordblandat röse i stensättning. Orienterat S-N.  
Osteologiskt könsbestämd: Bedömd som en medelålders kvinna utifrån tänderna med en 
beräknad kroppslängd på 165 cm.  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: Vid tinningen hade individen ett ellipsformat märke som tyder på ett 
hugg mot huvudet.  
Gravfynd 
Spännen: I dosformigt spänne i förgyllt och silverbelagt brons; 2 djurhuvudformiga spännen 
i brons.  
Armsmycken: -  
Hängen: 1 tungformigt hänge i förgyllt och silverbelagt brons; 1 silformigt hänge i brons; 1 
skopformigt hänge i brons.  
Pärlor: 26 pärlor varav 2 bärnsten och resterande i glas och glasfluss. 11 flerfärgade och 
mönstrade, 3 blå, 1 svart, 2 röd, 2 gul, 2 grön, 1 turkos, 2 vit.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: 1 dräktnål i brons 
Övriga fynd: 1 eldstål, 4 eldslagningsflintor funna vid eldstålet; 1 kniv i järn med 
bronsbeslagen läderslida.; 1 remändebeslag i tunn bronsplåt; 5 nitar i järn; textilfragment. 
Referenser: Melander (2013: 80f).  
 
Nr: Ire 10  
SHM/GF: GF C 9322: 46–54 
Annan benämning:  Grav 182 B 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1942 
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Trolig gravläggning: ca 775–850 e. kr.   
Gravtyp: Skelettgrav i stenläggning under flat mark med skelettet orienterat ONO-VSV.  
Osteologiskt könsbestämd: Osteologiskt undersökt av studenten Petter Åkesson 1999. 
Bedömd som kvinnlig individ där tänderna indikerade en ålder på minst 20 år. Enligt Thedéen 
(2011: 142) var individen i 10 års ålder.  
Arkeologiskt könsbestämd: Föremålen i graven överensstämmer med den osteologiska 
bedömningen att individen var en kvinna.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 2 djurhuvudformiga spänne av brons och mycket nedslitna; 1 dosformigt spänne i 
brons där ena kanten är starkt nött.  
Armsmycken: -  
Hängen: 25 fiskhuvudformiga hängen av brons.  
Pärlor: 225 pärlor av bärnsten, glas, glasfluss och kalksten. Färg är ej nämnt.  
Nycklar: 1 nyckel av järn.  
Övriga smycken: 1 dräktnål av brons; 2 pärlspridare i brons med 9 hål på vardera.   
Övriga fynd: 1 kniv av järn. 
Referenser: Melander (2013: 81), Thedéen (2011: 142).  
 
Nr: Ire 11 
SHM/GF: CF C 9322:186–197 
Annan benämning: Grav 222 C 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1942.  
Trolig gravläggning: Mellan 1000–1050 e. kr.   
Gravtyp: Skelettgrav i en träkista i ett röse med orientering S-N.  
Osteologiskt könsbestämd: En kvinna som enligt rapporten ska ha varit över 180 cm lång. I 
pannan fanns ett tresidigt skarpkantat hål och ett utgångshål bak i nacken vilket indikerar att 
individen kan ha dödats av en pil.  
Arkeologiskt könsbestämd: Föremålen indikerar att det var en kvinna.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i brons med silverbeläggning och förgyllt, tillhörande nål av 
brons; 2 djurhuvudformiga spännen i brons; 1 redskapsspänne i brons med tillhörande tjock 
järnkedja där det hängt en nyckel i järn och en kniv.  
Armsmycken: 1 armring i brons.  
Hängen: 1 tungformigt spänne i brons med silverbleck och förgyllt; 1 skopformigt hänge i 
brons med silverbelägg och förgyllt: 1 silformigt hänge i brons med silverbelägg och förgyllt; 
1 benringhänge som troligtvis var ett hänge pga. ena sidan mycket sliten och smalare.  
Pärlor: -  
Nycklar: 1 nyckel i järn.  
Övriga smycken: -  
Övriga fynd: 2 knivar varav ena var färst vid redskapsspännet; 1 kam av horn; träfragment 
av begravningskista.  
Referenser: Melander (2013: 80),  
 
Nr: Ire 12 
SHM/GF: GF C 10221: 49–63 
Annan benämning: Grav 218 B 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1941.  
Trolig gravläggning: ca 900–950 e. kr.  
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Gravtyp: Skelettgrav i ett röse där skelettet var helt förmultet, huvudet var förmodligen 
orienterat NO-SV.  
Osteologiskt könsbestämd: -, troligtvis en yngre vuxen individ.  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en kvinna utifrån föremålen. 
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 2 djurhuvudformiga spännen av brons; 1 dosformigt spänne i förgyllt brons; 1 
redskapsspänne i brons med järnnål och tillhörande kedja, spännet är av ovanlig typ. En kniv 
och nyckel satt fast i spännet.  
Armsmycken: -  
Hängen: -  
Pärlor: 42 pärlor varav 1 bärnsten, 3 karneol, 10 guldfolierade och resterande glas och 
glasfluss. 8 flerfärgade och mönstrade, 10 gula, 7 röda och 3 blå.    
Nycklar: 1 nyckel i brons.  
Övriga smycken: -  
Övriga fynd: 2 knivar varav ena i järn med knivslidebeslag och andra i järn med trähandtag; 
1 remdelare (svulstring); 1 nit av järn; 1 kam av brons; 1 järnten; obrända djurben.  
Referenser: Melander (2013: 82).  
 
Nr: Ire 13 
SHM/GF: GF C 10221: 117–125 
Annan benämning: Grav 478 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1943 
Trolig gravläggning: -  
Gravtyp: Skelettgrav i ett röse med kantkedja med ett schakt med en trolig träkista.  
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Troligtvis en kvinna baserat på föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 1 djurhuvudformigt spänne i brons.  
Armsmycken: 4 armbyglar i brons.  
Hängen: ca 40 fiskhuvudformiga hängen i brons.  
Pärlor: 1 pärla i bärnsten.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: -  
Övriga fynd: 1 kniv i järn med träskaft; 1 kam (del av).   
Referenser: -  
 
Nr: Ire 14 
SHM/GF: GF C 10221:130–143 
Annan benämning: Grav 479 A 
Undersökt av: Mårten Stenberger 1943 
Trolig gravläggning: 700-tal.  
Gravtyp: Skelettgrav i ett runt röse med kantkedja av kalkstenshällar där skelettet låg under 
en stenpackning.   
Osteologiskt könsbestämd: -  
Arkeologiskt könsbestämd: Anses vara en kvinna utifrån föremålen.  
Fyndomständigheter: -  
Gravfynd 
Spännen: 3 djurhuvudformiga spännen i brons. 
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Armsmycken: -  
Hängen: 1 silvermynthänge av romersk denar enligt SHM försett med hål för upphängning. 
Enligt Kilger (2008: 331) är det en möjlig siliqua från 300-talet; 1 skopformigt hänge i brons; 
1 tungformigt hänge av brons med åtta hål i, spetsen avbruten. 1 brakteat i förgyllt brons.  
Pärlor: 5 pärlor av glas och glasfluss. 2 blå, 1 grön, 1 vit och 1 flerfärgad samt mönstrad.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: 1 dräktnål av brons. 1 kedjegarnityr med 2 kedjespridare som var 
sammanlänkade med 5 kedjor.  
Övriga fynd: 1 kam i ben; 1 sländtrissa i ben; ben och kol.  
Referenser: Kilger (2008: 331).  
 
Nr: Ire 15 
SHM/GF: SHM 20550:138 
Annan benämning: -  
Undersökt av: E. Floderus, C. Claesson och N. Gillgren 
Trolig gravläggning: -  
Gravtyp: Skelettgrav i ett röse.  
Osteologiskt könsbestämd: 
Arkeologiskt könsbestämd: 
Fyndomständigheter: - 
Gravfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i brons och ornamenterat med 3 djurfigurer; 2 
djurhuvudformiga spännen i brons; 1 redskapsspänne i brons.  
Armsmycken: 4 armringar i brons.  
Hängen: 24 fiskhuvudformiga hängen i brons, varav en ett litet fiskhuvudformat hänge; 1 
tungformigt hänge i brons som hade 9 hål; 1 skopformiga hängen i brons; 1 silformigt hänge i 
brons; 7 brakteatrar av brons i fyra olika storlekar.  
Pärlor: 106 pärlor varav 1 bärnsten, 44 gröna, 8 gula, 12 röda, 10 blå, 23 vita och 8 
flerfärgade och mönstrade av glas och glasfluss.   
Nycklar: 2 nycklar i brons.  
Övriga smycken: 1 dräktnål i brons; 1 kedjegarnityr i brons som hade 2 kedjespridare som 
var förenade med 5 bronskedjor. 
Övriga fynd: 1 sländtrissa; 1 kniv i järn med bronsslidbeslag. 
Referenser: SHM huvudkatalog (del A). 
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Katalog 3 

Nedan följer uppsatsens katalog över de 15 utvalda smyckedepåerna på Gotland. Om ingen 
referens är utskriven är informationen hämtad från SHM eller GF. Informationen om gravarna 
och depåerna kommer i första hand från databaserna för att sedan kompletteras med andra källor 
för att jämföra om det förekommer annan information om gravarna och depåerna. Om 
innehållet redovisas olika i olika källor är det nedtecknat i katalogen.  
 
Nr: Depå 1.  
SHM/GF: SHM 15298, 16477, 16487, 16740, 17080, 18490 
Fyndplats: Halor, Rone sn. Påträffades vid åkerarbete vid en backsluttning intill en myr vid 
olika tillfällen under 1900-talet, från 1914–1927. Förvarades troligtvis i en linneväv.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: Majvor Östergren 1980.  
Trolig nedläggning: 1050–1100-talet e. kr.  
Fyndomständigheter: På SHM står det att depån låg på en annan åker (Malmsmyr) men 
enligt Östergren (1989: 137) är detta felaktigt.  
Depåfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne av guldbleck. fragmenterat.  
Armsmycken: 4 armringar i silver; 9 armbyglar i silver; 5 fingerringar i silver.   
Hängen: 2 brakteatrar i guld.  
Pärlor: 8 pärlor i silver.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: -  
Mynt: -  
Övriga fynd: 2 silverbarrar; 2 silverinfattningar till bergkristaller.  
Referenser: Östergren (1989: 137) 
 
Nr: Depå 2 
SHM/GF: SHM 31388 
Fyndplats: Nygård, Västerhejde sn. Påträffad 1982 vid ytan av en åker och allt var förvarat i 
en näverask.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: Majvor Östergren 1989.  
Trolig nedläggning: Andra hälften av 900-talet e. kr.  
Fyndomständigheter: -  
Depåfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i brons med förgyllning, guldbleck, silverplåtar, granat och 
vitmetallbeläggning.  
Armsmycken: 2 armbyglar i silver; 1 armring i silver; 1 fingerring i silver.  
Hängen: 2 brakteater varav ena i guld med ögla och den andra i silverblandat guld; 19 
fiskhuvudformiga hängen i brons med förgyllning. enligt Östergren (1989: 160). 14 
fiskhuvudformiga hängen enligt SHM.  
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Pärlor: Ca 147 pärlor varav 7 i guld, 12 guldfolierade och resterande i glas i färgerna vit, gul, 
grön, röd, turkos, blå och flerfärgade/mönstrade (SHM). 300 pärlor enligt Östergren (1989: 
160). Troligen inte mer än 150 pärlor enligt Thunmark-Nylén (1984: 62).  
Nycklar: -  
Övriga smycken: 2 pärlspridare i brons med förgyllning och silverplåt.  
Mynt: -  
Övriga fynd: Kedjefragment; glasfragment; blyfragment; järnföremål och järnfragment; 
keramikskärvor; kopparplåt och kopparfragment; bronsföremål och bronsfragment.    
Referenser: Östergren (1989. 160). 
 
Nr: Depå 3 
SHM/GF: SHM 6387 
Fyndplats: Krasse, Guldrupe sn. Funnet vid borttagandet av en stenvall. Granskades 1893.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Trolig nedläggning:  
Fyndomständigheter: De fiskhuvudformiga hängena är gjutna hängen.   
Depåfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i brons med förgyllning och guld- och silverbeläggning.  
Armsmycken: -  
Hängen: 35 fiskhuvudformiga hängen i brons med förgyllning och silverbeläggning. För en 
hals- eller bröstkedja. 
Pärlor: -  
Nycklar: -  
Övriga smycken: -  
Mynt: -  
Övriga fynd: -  
Referenser: Thunmark-Nylén (1982: 60). 
 
Nr: Depå 4 
SHM/GF: SHM 19882 
Fyndplats: Hallinge, Grötlingbo sn. Hittades under en flat sten som vilat på fyra mindre 
stenar. Den flata stenen ingick som en grundsten i en stenvast.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Funnen av: -  
Trolig nedläggning: -  
Fyndomständigheter: De dubbla pärlspridarparen antyder att det kan vara dubbla krag- och 
pärluppsättningar. Kragen av fiskhuvudformiga hängen är gjutna (Thunmark-Nylén 1984: 61–
62).   
Depåfynd 
Spännen: -  
Armsmycken: -  
Hängen: 34 fiskhuvudformiga hängen i brons med förgyllning och pålagda silverplattor med 
ornamentik i niello.  
Pärlor: 254 pärlor varav 13 i guld med filigran, till stor del i spiraler samt granulation. 
Resterande i glas- och glasfluss. Guldfolierade, flerfärgade/mönstrade, röd, blå, gul, orange, 
grön och vit.   
Nycklar: -  
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Övriga smycken: 4 pärlspridare i brons med förgyllning, varav två var fragmenterade. 
Långa och smala med en genomborrad kam för fastsyning.  
Mynt: -  
Övriga fynd: -  
Referenser: Thunmark-Nylén (1982: 61–62).   
 
Nr: Depå 5 
SHM/GF: SHM 7297  
Fyndplats: Kullingbos, Källunge sn. Hittades under harvning.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Trolig nedläggning: -  
Fyndomständigheter: De fiskhuvudformiga hängena är gjutna och visar på påtagligt slitage 
där smalsidorna är blankslitna med orsak av att de legat och skavt mot varandra. Det 
dosformiga spännet är välbevarat och visar inga tecken på slitage (Thunmark-Nylén 1982: 
60–61, 64).  
Depåfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i brons med silverbeläggning.  
Armsmycken: -  
Hängen: 15 fiskhuvudformiga hängen i brons.  
Pärlor: -  
Nycklar: -  
Övriga smycken: -  
Mynt: -  
Övriga fynd: -  
Referenser: Thunmark-Nylén (1984).  
 
Nr: Depå 6 
SHM/GF: SHM 6996 
Fyndplats: Hejslunds, Havdhem sn. Funnet i en åker.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Trolig nedläggning:    
Fyndomständigheter: -  
Depåfynd 
Spännen: -  
Armsmycken: 1 armring av silver; 1 armbygel av silver; 4 fingerringar varav 3 av silver och 
1 av guld. 
Hängen: 7 bergkristallhängen med silverinfattning; 4 silvermynthängen varav 3 arabiska och 
1 bysantisk. Alla försedda med öglor; 1 stjärnformigt hänge, ovanlig form men ser ut som en 
stjärna. 
Pärlor: 17 pärlor av silver.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: -  
Mynt: -  
Övriga fynd: Bitar av en kopparask.  
Referenser: -  
 
Nr: Depå 7 
SHM/GF: SHM 1950 
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Fyndplats: Kvietorp, Roma sn. Funnet 1853 i en åker nära landsvägen under dikesgrävning 
där de påträffades på olika ställen. Åkern låg nära landsvägen mellan Halla och Roma. 
Annan benämning: -   
Trolig nedläggning: -  
Fyndomständigheter: -  
Depåfynd 
Spännen: 4 djurhuvudformiga spännen varav två har botten med bronstorn, en har botten 
med spår av järntorn, en saknar torn och botten. Däremot förekommer en lös botten med 
bronstorn till ett djurhuvudformigt spänne.  
Armsmycken: -  
Hängen: 1 tungformigt hänge i koppar belagt med silversirater och ett tvärgående hål.  
Pärlor: -  
Nycklar: 1 nyckel i järn.  
Övriga smycken: 1 kedja i brons, ca 3 cm som varit fäst vid ett av de djurhuvudformiga 
spännena som har ett hål för ändamålet. 1 smycke (ej nämnt vilket), genombrutet med två 
tappar på undre sidan för dess fastsättande.  
Mynt: -  
Övriga fynd: 2 remsöljor med beslag; 1 söljebåge; 1 beslag, genombrutet; 1 knapp i brons, 
endast halva.   
Referenser: Carlsson (1983: 171).  
 
Nr: Depå 8 
SHM/GF: SHM 8315 
Fyndplats: Lilla Rone, Lye sn. Funnet under dikesgrävning.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Trolig nedläggning: Vikingatid  
Fyndomständigheter: -  
Depåfynd 
Spännen: -  
Armsmycken: 2 armbyglar av silver, varav ena har formen av snodda tenar.  
Hängen: 14 bergskristallhängen med silverinfattning, varav 3 är bergskristallkulor och 
resterande är halvklot. 3 skopformiga hängen varav 1 är av silver och 2 av brons.  
Pärlor: 61 pärlor varav 10 är av silver, 2 bärnsten, 1 bergkristall och resterande 
flerfärgad/mönstrad glas och mosaik.   
Nycklar: -  
Övriga smycken: 2 hängprydnader av okänd form.  
Mynt: -  
Övriga fynd: -  
Referenser: -  
 
Nr: Depå 9 
SHM/GF: SHM 2862 
Fyndplats: Stenkumla, Vesterhejde sn (Västerhejde). Funnen under 1800-talet under 
grushämtning vid havsstranden. Fynd har tidigare hittats på platsen.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Trolig nedläggning: -  
Fyndomständigheter: -  
Depåfynd 
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Spännen: 1 dosformigt spänne i brons; 1 djurhuvudformigt spänne i brons som är söndrigt 
och rostad; 1 ringspänne i brons.  
Armsmycken: 1 armring i bronsten.  
Hängen: -  
Pärlor: 1 pärla, fårad och av grönt glas.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: -  
Mynt: -  
Övriga fynd: -  
Referenser: -  
 
Nr: Depå 10 
SHM/GF: SHM 6070 
Fyndplats: Mojner, Boge sn. Funnet i en åker i ett stenrör. 
Annan benämning: - 
Undersökt av: - 
Trolig nedläggning: - 
Fyndomständigheter: 
Depåfynd 
Spännen: 1 djurhuvudformiga spänne i brons; 1 redskapsspänne i brons.  
Armsmycken: 1 armbygel i silver. 
Hängen: - 
Pärlor: - 
Nycklar: - 
Övriga smycken: - 
Mynt: - 
Övriga fynd: 6 bitar av brons eller mässing. 
 
Nr: Depå 11 
SHM/GF: SHM 10622 
Fyndplats: Sles, Boge sn. Funna i en stenvast nära bostaden under odling.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Trolig nedläggning:    
Fyndomständigheter: 
Depåfynd 
Spännen: 2 redskapsspännen i brons. Den ena är försett med ett rembeslag med fyra hål för 
kedjor där det finns kvar fragment av en ring och två länkar i ett hål. I ett annat hål satt en lite 
längre kedja, 2,7 cm lång, som i änden har en pincett fastsatt. Det andra spännet är runt och 
högt med åtta hål för kedjor att vara fastsatta. I ett av hålen finns en kedja kvar som är 67 cm 
lång. Nålen saknas.  
Armsmycken: -  
Hängen: -  
Pärlor: -  
Nycklar: 1 nyckel i järn, 14, 2 cm lång.  
Övriga smycken: 1 pincett i brons som är 8 cm. 
Mynt: -  
Övriga fynd: 3 kedjor i brons, ena 40 cm, det andra 67 cm och tredje 27 cm lång.    
Referenser: -  
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Nr: Depå 12 
SHM/GF: SHM 12552, 13257 
Fyndplats: Mårtens, Grötlingbo sn. Allt funnet tillsammans under plöjning på en plats där en 
stenvast (stengärdesgård) tidigare legat.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Trolig nedläggning:  
Fyndomständigheter: -  
Depåfynd 
Spännen: 1 ryggknappspänne, endast toppskivan som var av brons med förgyllning. Resten 
av spännet var funnet 1–2 m från toppskivan. Troligtvis särdraget av en harv eller en plog.  
Armsmycken: -  
Hängen: -  
Pärlor: 249 pärlor varav 2 av guld, 16 guldfolierade, 56 av flerfärgade/mönstrade (2 av dessa 
var fragmentariska), 48 enfärgade av glasfluss i blå, röd, gul och grön samt 127 av kalksten.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: 2 pärlspridare i brons. 
Mynt: -  
Övriga fynd: 1 fragment i järn.  
Referenser: Thunmark-Nylén (1995: 558).  
 
Nr: Depå 13 
SHM/GF: SHM 13479 
Fyndplats: Högbro, Halla sn. Funnen på föga djup i en potatisåker. Pärlorna och hänget låg 
inuti det dosformiga spännet som låg upp- och- ned.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Trolig nedläggning:    
Fyndomständigheter: -  
Depåfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i brons med en järnnål.  
Armsmycken: -  
Hängen: 1 yxformigt hänge i kritartad sten, endast 1 cm.  
Pärlor: 4 pärlor varav en röd, en gul och två vita, av glasfluss.  
Nycklar: -  
Övriga smycken: -  
Mynt: - 
Övriga fynd: -  
Referenser: - 
 
Nr: Depå 14 
SHM/GF: SHM 17650 
Fyndplats: Hallvede, Eke sn.  
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Trolig nedläggning: -    
Fyndomständigheter: Funnen på en gårdstomt omkring en halv meter under jordytan under 
grävning för nedläggning av en vattenledning.  
Depåfynd 
Spännen: 1 dosformigt spänne i brons.  
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Armsmycken: 4 armringar i brons varav tre släta och en vriden.  
Hängen: -  
Pärlor: -  
Nycklar: -  
Övriga smycken: 2 dräktnålar i brons.  
Mynt: -  
Övriga fynd: -  
Referenser: -  
 
Nr: Depå 15 
SHM/GF: SHM 3873 
Fyndplats: Broa, Halla sn. Funnet under plöjning i en åker.   
Annan benämning: -  
Undersökt av: -  
Trolig nedläggning: -   
Fyndomständigheter: Det fiskhuvudformiga hänget är gjutet.  
Depåfynd 
Spännen: 2 djurhuvudformiga spännen i brons.  
Armsmycken: -  
Hängen: 1 fiskhuvudformigt hänge i brons med korsbeläggning av silver och två hål genom 
kanten.  
Pärlor: -  
Nycklar: -  
Övriga smycken: -  
Mynt: -  
Övriga fynd: 1 ring, liten och platt i brons; 1 beslag, bandformigt i brons.  
Referenser: Thunmark-Nylén (1984: 73).  
 
 
 


