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Förord 

Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till Er som bidragit till mitt arbete med 

denna uppsats. Först och främst vill jag rikta ett tack till forskningsprojektet 

ARKDIS och därigenom handledaren för uppsatsen – Isto Huvila, vars projekt och 

vägledning möjliggjort för uppsatsens ämnesområde. Vidare vill jag tacka perso-

nalen på avdelningen för Historiska samlingar vid Museum Gustavianum i Upp-

sala för deras personliga engagemang och för den hjälp jag erhållit med arkiv-

materialet. Slutligen vill jag passa på att tacka min sambo som bistått mig på 

många olika sätt. Tack! 
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1 Inledning 

Detta examensarbete skrevs inom det nationella forskningsprojektet ARKDIS och 

i samarbete med Museum Gustavianum i Uppsala.1 Undersökningen förlades till 

ett forskningsarkiv bestående av arkivhandlingar med arkeologisk dokumentation. 

Ansatsen var att erhålla en förståelse för den enskilda forskarpräglingen i upprät-

tade arkeologiska arkivhandlingar och diskutera kring vad det inneburit för den 

arkeologiska kunskapsproduktionen. Detta begränsades till arkivhandlingar över 

arkeologiska undersökningar av två båtgravar i Valsgärde, Gamla Uppsala socken 

i Uppland. Undersökningarna ifråga genomfördes åren 1936 och 1950 av två fors-

kare från Uppsala universitet. 

Betydelsefullt för denna undersöknings utgångspunkt var nuvarande utbild-

ning inom arkivvetenskap vid Uppsala universitet samt tidigare utbildning inom 

nordisk arkeologi. Forskningsämnet uppstod genom ett intresse för subjektets be-

tydelse inom såväl det arkeologiska dokumenteringsarbetet som för individers 

upprättande av handlingar. Inom arkivvetenskaplig forskning har sociala studier 

kring subjekt främst utgått ifrån ett institutionellt perspektiv, med en fokusering på 

den professionella yrkesrollen som arkivarie eller arkivinstitutionernas innehåll. 

Med en utgångspunkt i den förutsättande relationen mellan upprättare och arkiv-

handling var förhoppningen med denna undersökning att bidra med en synliggö-

rande studie av upprättaren själv i egenskap av forskare. Detta genom att studera 

forskarsubjektens prägling på upprättade arkivhandlingars informationsinnehåll. 

Uppsatsens disposition ser ut som följande: första huvuddelen inleds med en 

definition av centrala begrepp för undersökningen. Därefter följer ett avsnitt om 

tidigare forskning, där arkivhandlingars sociala konstruktioner diskuteras följt av 

forskning i museologi om utformandet av innehåll. Vidare görs en redogörelse för 

arkeologisk dokumentation och kunskapsproduktion. I efterföljande avsnitt pre-

senteras undersökningens teoretiska utgångspunkter, följt av syfte och frågeställ-

ningar samt källmaterial och metod. I uppsatsens andra huvuddel presenteras 

undersökningens analys, där även en jämförande analytisk diskussion görs. I upp-

satsens avslutande huvuddel redovisas sedan undersökningens resultat. 

                                                 
1 Archaeological Information in the Digital Society (ARKDIS) är ett forskningsprojekt inom området för 

arkeologi och materiellt kulturarv. Projektet syftar till att undersöka möjligheter och konsekvenser vid digita-

lisering av arkeologisk information och informationsarbete. Projektet ska resultera i såväl teoretisk som prak-

tisk kunskap om hur digitalisering påverkar användningen och återanvändandet av arkeologisk information. 
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1.1 Definition av centrala begrepp 

Nedan preciseras viktiga begrepp för denna undersökning. Detta görs i alfabetisk 

ordning för att underlätta senare återsökning. Betydelsefullt att framhålla är att 

definitionerna inte gör anspråk på en sanning, utan begreppen kan tillskrivas andra 

definitioner än nedan presenterade. 

Arkeologiskt källmaterial. Utgörs av lämningar, rester och fynd av mänsklig akti-

vitet, vilket huvudsakligen bevarats i jord från förhistorisk tid.2 Begreppet in-

kluderar exempelvis fornlämningar, fynd, strukturer och lagerföljd (stra-

tigrafi), vilket studeras inom den arkeologiska vetenskapen. 

Båtgrav. I denna undersökning åsyftar begreppet obrända båtgravar. 

Fynd. Begreppet fynd används ibland i arkeologiska sammanhang med en annan 

betydelse än den för denna undersökning. Vanligen görs en åtskillnad mellan 

artefakter och organiskt material, vilket tillsammans med övriga föreliggande 

förhållanden såsom lämningar, strukturer och andra rester stundtals inkluderas 

i begreppet.3 I denna undersökning åsyftade dock begreppet på fysiska, por-

tabla objekt och då såväl av organiskt som icke organiskt material. Betydelsen 

i denna undersökning låg således inte i en åtskillnad mellan fynd producerade 

av människohand (artefakter) och fynd av organiskt material. Inte heller in-

kluderades icke portabla lämningar i detta begrepp. I bifogade fyndförteck-

ningar (se bilaga 1–2) framgår även att vissa fynd tolkats tillhöra ett större 

fynd. I begreppet fynd inkluderades sådana tillhörande fynd, där ingen be-

greppslig åtskillnad gjordes utifrån fyndens fragmentariska skick. 

Genus. Ett åtskiljande begrepp som separerar det biologiska könet ifrån kvinnligt 

och manligt, där genus konstrueras genom människors tankar, föreställningar, 

vanor och handlingar/praktiker om kvinnor och män. På sådant vis åsyftar ge-

nus konstruktioner kring kvinnligt och manligt.4 

Informationsinnehåll. Åsyftar den information som analoga arkivhandlingar i 

källmaterialet innehöll och användes för att tydliggöra innehållets betydelse 

för denna undersökning. För denna undersökning bestod detta av arkeologisk 

dokumentation. 

 In situ. Ett arkeologiskt begrepp som åsyftar den plats som ett fynd, en lämning 

eller struktur påträffats på.5 

Kontext. Kontext utgörs av ett arkeologiskt fynds (i betydelsen av artefakt, feno-

men, struktur och organiskt material) närmaste omgivning, dess horisontella 

                                                 
2 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 19, 44–45. 
3 Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), Archaeology: Theories, Methods and Practice, s. 53–54. 
4 Hirdman, Y. (1988), ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s. 51. 
5 Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), Archaeology: Theories, Methods and Practice, s.115. 
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och vertikala position inom denna omgivning samt fyndets relation till andra 

arkeologiska fynd inom vanligtvis samma omgivning.6 I denna undersökning 

aktualiserades begreppet huvudsakligen gällande fyndkontext, där olika fynds 

(i betydelsen av denna undersöknings definition) förhållanden till varandra 

dokumenterats. 

Lagerföljd. Kan även benämnas som arkeologiska strata. Begreppet åsyftar kultu-

rella och naturliga lager (strata) synliga i schakt under arkeologisk undersök-

ning. 7 I denna undersökning valdes begreppet lagerföljd då det ansågs förtyd-

liga att det rörde sig om en vertikal dokumentering av fler lager i följd. 

Ritning. Handlingstypen utgör dokumentation av ett arkeologiskt källmaterial på 

millimeterpapper och vanligen med utritad skalangivelse och väderstreck. 

Vanligen upprättade över fynd och andra synliga lämningar i schakt, men även 

över fynd efter deras upptagande. 

Teckning. Begreppet åsyftar övriga handlingar, vilka inte utgjordes av ritningar 

eller fotografier, men ändock dokumentationsmaterial. 

1.2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt redogör för tidigare arkivvetenskaplig forskning om förhållandet 

mellan upprättare och arkivhandlingar utifrån det enskilda subjektets betydelse. I 

förhållande till detta omnämns även forskning inom museologi. Slutligen fram-

hålls forskning om arkeologisk dokumentation och kunskapsproduktion utifrån 

subjektets betydelse. Det bör nämnas att detta avsnitt inte gör anspråk på en full-

ständighet, utan redogör endast för sådan forskning som ansågs vara betydelsefull 

i förhållande till den egna undersökningen. 

1.2.1 Att göra ett innehåll 

Den tidigare forskningen om upprättandet av forskningshandlingar visade sig vara 

sparsam i Sverige. Den erhållna uppfattningen var dessutom att den forskning som 

gjorts om forskningshandlingar innehaft en inriktning gentemot förvärvnings- och 

bevarandeproblematik. Exempelvis framhålls betydelsen av riktlinjer kring hur ett 

arkivariskt omhändertagande av forskningsmaterial ska gå till.8 Vidare har en-

skilda forskares förhållningssätt till arkivering av sina forskningshandlingar be-

                                                 
6 Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), Archaeology: Theories, Methods and Practice, s. 54, 111. 
7 Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), Archaeology: Theories, Methods and Practice, s.110; Burenhult, G. 

(2003), ”Teori och metod inom arkeologin”, s. 48–49. 
8 Arovelius, R. m.fl. (2010), Management and Preservation of Scientific Handling and Data. 
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lysts och diskuterats utifrån svensk lagstiftning.9 Därtill har betydelsen av befint-

liga dokumentationsstrategier för universitetensverksamheter diskuterats.10 När det 

således kommer till forskning om upprättandet av forskningshandlingar och sub-

jektets betydelse måste diskussionen i detta avsnitt breddas till en inkludering av 

arkivhandlingar i stort. 

Den traditionella uppfattningen inom arkivvetenskap har varit den att arkiv-

handlingar setts som objektiva och autentiska.11 Ett sådant förhållningssätt anses 

fortfararande som förekommande i synen på arkivhandlingar som passiva och na-

turliga resurser. Arkivhandlingar ses då som inkluderade i en större helhet och inte 

som självständigt agerande.12 Uppfattningen om arkivhandlingen som neutral och 

inaktiv har emellertid kommit att alltmer ifrågasättas. Denna diskussion har dock 

främst haft sin utgångspunkt i arkivinstitutioners arkivbestånd och innehåll. Vi-

dare har den förts inom ramen för de offentliga arkivens förmedling och inklude-

ring/exkludering av olika grupper och individer i samhället.13 Arkivhandlingars 

sociala konstruktioner har på sådant vis främst blivit framhållna utifrån olika be-

tydelser för arkivinstitutioner och den professionella yrkesrollen.14 Det enskilda 

subjektets betydelse för upprättandet av handlingar och deras innehåll har således 

varit en diskussion som tenderat att utebli. 

Forskning med utgångspunkt i tidpunkten för handlingars upprättande har 

såsom ovan framgått inte varit lika vanligt förekommande. Trots en utgångspunkt i 

offentliga arkivinstitutioner berörs dock detta av Joan Schwartz och Terry Cook, 

vilka diskuterar kring handlingars sociala konstruktioner. Sociala aspekter som då 

framhålls rör exempelvis förekomsten av underliggande syften för själva upprät-

tandet av handlingar. Förutom att förmedla historisk information avspeglar upprät-

tade handlingar även olika sociala faktorer, såsom upprättarens behov, intentioner 

och syften, men även subjektets egen samtid.15 De framhåller vidare närvaron av ett 

ständigt maktutövande i informationen i handlingar, då ett innehåll alltid består av 

                                                 
9 Brinck, J. & Leuhusen, K. (2013), Att arkivera forskning. Forskarens inställning till arkivering och återan-

vändning av forskningsdokumentation. 
10 Samuels, W.H. (1993), Varsity Letters: Documenting Modern Colleges and Universities. 
11 Jenkinson, H. (1922), A manual of archive administration including the problems of war archives and 

archives making, s. 12; Ridener, J. (2009), From Polders to postmodernism. a concise history of archival 

theory, s. 133. 
12 Schwarts. M.J. & Cook, T. (2002), ”Archives, handling and power: The making of modern memory”, s. 1; 

Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern Orga-

nizational Culture”, s. 158–159. 
13 Se exempelvis Maliniemi, K. (2009), ”Public records and minorities: problems and possibilitites for Sámi 

and Kven”; Gere, K. (2010), “Riksarkivets erfarenheter med insamling av invandrar- och minoritetsarkiv”; 

Mason, M.K. & Zanish-Belcher, T. (2007), ”Raising the Archival Consciousness: How Women’s Archives 

Challenge Traditional Approaches to Collecting and Use, Or, What’s in the Name?”; Flinn, A. (2007), 

”Community Histories, Community Archives: Some Opportunities and Challenges”. 
14 Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern 

Organizational Culture”, s. 141. Se även Schwartz, M.J. & Cook, T. (2002), ”Archives, Records and Power: 

The Making of Modern Memory”, passim. 
15 Schwartz, M.J. & Cook, T. (2002), ”Archives, Records and Power: The Making of Modern Memory”, s. 1, 3–4. 
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utvald information. Maktutövandet sträcker sig vidare till representativiteten i detta 

innehåll av verkligheten och den makt som representationen ifråga sedan utövar.16 

Då endast vissa perspektiv, röster och åsikter hörsammas beroende på vem som 

upprättar handlingar och handlingars präglande på upprättaren själv och olika soci-

ala faktorer, anses innehållen i dessa alltid vara partiska.17 

I enlighet med detta framhålls även att ett upprättande av handlingar ofta 

handlar om makt.18 För textuella handlingar blir detta särskilt tydligt, då texter i 

jämförelse med muntliga samtal är beständiga, oföränderliga och odiskutabla. 

Texten förhindrar inte endast ett deltagande från läsaren eller skapandet av en dia-

log, utan det finns även en inbäddad svårighet i möjligheten att ifrågasätta och 

redigera det som skrivs. Det skriftliga utgörs således av en ensidig konversation 

och förblir vanligtvis oförändrat i sitt innehåll. I text föreligger således makta-

spekter att betrakta för textuella handlingars upprättande.19 

Arkivvetenskaplig forskning som syftat till att synliggöra det enskilda subjekts 

påverkan på upprättandet av handlingar har dock varit sparsam. Forskning utifrån 

olika sociala perspektiv har vanligen även här kommit att fokusera på arkivarien 

som ett socialt agerande subjekt. Detta har föreslagits bero på att den process som 

ett upprättande av handlingar innebär fortfarande anses vara naturlig och neutral, 

vilket resulterat i ett förhållningssätt som varit för invant för att ifrågasättas. 

Forskning om handlingars sociala konstruktioner kräver dessutom andra teoretiska 

angreppsätt än den traditionella arkivvetenskapliga förankringen inom administ-

ration och juridik, vilket inte anses som tillräckligt för olika sociala studier.20 

Betydelsen av ett synliggörande av sociala faktorer och hur detta påverkat 

upprättandet av handlingar anses emellertid stor och där tekniska perspektiv inte 

ses som tillräckliga.21 Betydelsefulla sociala aspekter för ett subjekts upprättande 

av handlingar har exempelvis visats sig vara det egna sociala beteendet samt det 

beslutsfattande som föreligger ett sådant upprättande.22 Vidare var aspekter såsom 

handlingens syfte, tilltänkta användning och dess mottagare betydelsefullt för 

handlingens upprättande. Här synliggjordes även betydelsen av fler och framtida 

syften, där handlingar upprättats med flera olika syften i åtanke, men även för syf-

                                                 
16 Schwartz, M.J. & Cook, T. (2002), ”Archives, Records and Power: The Making of Modern Memory”, s. 5–

6, 9, 13. 
17 Schwarts. M.J. & Cook, T. (2002), ”Archives, Records and Power: The Making of Modern Memory”, s. 3, 

6, 14. 
18 O’toole, M.J. (2002), ”Corte’s Notary: The Symbolic Power of Records”, s. 51. 
19 O’toole, M.J. (2002), ”Corte’s Notary: The Symbolic Power of Records”, s. 52–53. 
20 Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern 

Organizational Culture”, s. 141, 158–159. 
21 Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern 

Organizational Culture”, s. 152–153. 
22 Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern 

Organizational Culture”, s. 141, 143, 155. 



 12 

ten som legat längre fram i tiden.23 Av detta följer att handlingar inte endast kan ses 

som bärare av information, utan även som sociala produkter av ett mänskligt sociali-

serande, beslutsfattande och agerande. Sociala aspekter innehar alltid betydelse för 

handlingars upprättande.24 

Handlingar som socialt konstruerade av subjekt framhålls även specifikt för 

textuella handlingar, där en förekomst av fler inbäddade betydelser i skriften och 

för upprättandet i sig, än enbart det textuella innehållet. Betydelser som innehar 

såväl symboliska, kulturella som praktiska innebörder föreligger, där exempelvis 

ett vanligt skäl till att upprätta handlingar ligger i den praktiska karaktären, där 

dokumentation möjliggör för ett mänskligt bortglömmande, men även som en 

påminnelse. Emellertid kan värdet även föreligga inom själva skrivandet och 

handlingen i sig, oberoende av deras praktiska lämpligheter.25 Således kan inte 

endast det skriftliga syftet med upprättandet av handlingar tillskrivas betydelse, 

utan det är också betydelsefullt att se bortom den textuella innebörden för att syn-

liggöra såväl olika meningar som de aktiviteter som förelåg upprättandet.26 

En uppfattning om textuella arkivhandlingars sociala konstruktioner har också 

sin utgångspunkt i deras partiska och begränsade innehåll. Då texter påverkas av 

författarens egna subjekt anses det vara omöjligt att textuellt skapa en skildring 

över hur någonting egentligen var. Därtill innehar strukturerande kategorier såsom 

social status, religion, utbildning och genus betydelse för utformandet av texten, 

vilket skapar stora svårigheter för att lyckas producera en objektiv och neutral 

text. I sådana undantagsfall sker emellertid alltid en tolkning av texten när motta-

garen tar del av denna. Texter för även med sig associationer och minnen till tidi-

gare texter för såväl författare som mottagare, vilket innebär att de inte bör ses 

som isolerade innehåll. Därtill innehar den textuella kommunikationen och an-

vända symboler språkliga begränsningar i förmågan att skildra en historisk förete-

else verklighetstroget. Texternas begränsningar och det textuella urval som beva-

rats gör att de således inte bör ses som historisk fakta. Istället bör texter tillkänna-

ges av sin begränsning och snarare betraktas som kulturella intersektioner, där 

dåtiden möter nutiden.27 Ovanstående resonemang gör således gällande att det fö-

religger alltför stora subjektiva inslag i texter för att de ska ses som autentiska 

eller avspeglandes av någonting verklighetstroget. 

Såsom ovan framgått finns det en växande medvetenhet inom arkivvetenskap 

om förhållandet mellan handlingar och upprättare och därigenom arkivhandlingars 

sociala konstruktioner. Trots detta föreligger det dock en avsaknad av ett större 

                                                 
23 Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern 

Organizational Culture”, s. 153, 155. 
24 Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern 

Organizational Culture”, passim. 
25 O’toole, M.J. (2002), ”Corte’s Notary: The Symbolic Power of Records”, s. 47, 58. 
26 O’toole, M.J. (2002), ”Corte’s Notary: The Symbolic Power of Records”, s. 47–49, 58. 
27 Prescott, A. (2008), ”The Textuality of the Archive”, s. 33–34. 
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forskningsperspektiv med utgångspunkt i upprättaren. Betydelsen av ett sådant 

perspektiv har framhållits, då handlingar är avhängiga en social skapelsekontext, 

där olika sociala faktorer innehar betydelse. Även behovet av att tillämpa nya stra-

tegier och metoder som möjliggör för en sådan forskning har påtalats, där även en 

jämförelse görs med den museala forskningens problematisering av texters subjek-

tiva innehåll.28 Vidare saknas en konkretisering kring hur upprättaren själv är syn-

lig i arkivhandlingar och vad detta medfört för innehållet. 

1.2.1.1 Att göra ett musealt innehåll 

Forskning inom museologi kan möjligen anses kommit en bit längre gällande en 

medvetenhet kring olika innehålls sociala konstruktioner och avhängighet till det 

enskilda subjektet.29 Det finns exempelvis en förståelse för det egna subjektets 

betydelse i insamling av föremål och i framställning av dessa, vilket gjort att den 

egna självmedvetenheten och motiveringen till valen som görs blivit betydelse-

full.30 Vidare förespråkas en syn på det enskilda subjektet som social aktör, där 

faktorer såsom sociala och kulturella normer, värderingar och maktrelationer un-

der en viss tid och inom ett visst rum ansetts påverka subjektets agerande.31 I en-

lighet med detta framhålls att innehållen i museisamlingar utformas utifrån olika 

kriterier och värderingar som förelegat inom olika sammanhang och tider. Särskilt 

betydande för vad museum samlat in har olika föreställningar om kön varit.32 

Museal forskning har även synliggjort betydande faktorer för uppkomsten av 

privata samlingars innehåll, om än att denna forskning kritiserats för att tradition-

ellt innehaft en stereotypisk grund. Detta på grund av en tidigare fokusering på 

kvinnliga och manliga samlare utifrån ett litet könsstereotypiskt perspektiv.33 Uti-

från detta har kvinnor framhållits som samlare av smycken, kroppslig försköning 

såsom kläder och skor, dockor och hushållsföremål, medan manliga samlingar 

utgjorts av militärföremål, vapen, bilar, böcker, antikviteter och sportsrelaterade 

föremål.34 Senare forskning har dock påvisat att genus inte utgjort den enda sociala 

kategorin av betydelse för ett samlingsinnehåll. Istället har samlingar även utfor-

mats av subjektets intresse, kontaktnät och livshändelser i samlarens liv.35 Vidare 

                                                 
28 Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern 

Organizational Culture”, s. 150–153, 158–159; Prescott, A. (2008), ”The Textuality of the Archive”, s. 33. 
29 En diskussion kring innehålls sociala konstruktioner har även diskuterats inom bibliotek- och informat-

ionsvetenskap, där exempelvis Olson, A.H. (2002) i ”The Power to Name. Locating the Limits of Subject 

Representation in Libraries” tar upp subjektets betydelse vid utformandet av olika klassificeringsscheman. 
30 Lind, M. (1994), ”En brännande treklöver- museer, kvinnor och betydelseproduktion”, s. 4, 7, 9. 
31 Aronsson, I-L. & Meurling, B. (2005), ”I museets dolda vrår. Inledande reflektioner”, s. 12. 
32 Belloni, G. (2005), ”Att arbeta könskritiskt på museet. Exempel från verksamhet riktad mot barn”, s. 154. 
33 Bounia, A. (2012), ”Gender and material culture: Review Article”, s. 62. 
34 Pearce, S.M. (1995), On Collecting, kap. 11; Belk, R.W. & Wallendorf, M. (1997), ”Of mice and men. 

Gender identity in collecting”, s. 12. 
35 Matthews, R. (2009), ”Collectors and why they collect. Isabella Stewart Gardner and her museum of art”, 

passim; Black, J. (2009), ”Collecting connoisseurs and building to house a collection. The intriguing case of 

Dora Gordine (1895–1991)”, passim. 
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har även samlingsinnehållens möjligheter till att förmedla information om subjek-

tet själv framhållits. Exempelvis har subjektets personlighet och tagna beslut syn-

liggjorts genom innehållet.36 

Utöver en medvetenhet om subjektets betydelse för utformandet av olika in-

nehåll inom museologi, har även effekter av detta problematiserats och lyfts fram. 

I denna diskussion har rådande sociala normer och föreställningar i samtiden lyfts 

fram som betydelsefullt. Särskilt inflytelserik för museernas innehåll har en man-

lig samhällsnorm varit, där manliga perspektiv och manlig historieskrivning do-

minerat i dessa innehåll.37 I enlighet med detta har det dessutom varit vanligare att 

privata föremålssamlingar av män i större utsträckning införlivats i de profession-

ella museisamlingarna, då kvinnliga samlare tillskrevs lägre status och mer sällan 

införlivades i museer.38 I Sverige har en manlig samhällsnorm och definition på 

vad som av museerna ansetts betydelsefullt medfört en lägre representativitet i 

samlingars innehåll, då grupper såsom kvinnor, barn och ungdomar tillskrivits ett 

lägre värde. Föremål, kunskap, konstverk, redskap eller information som tolkats 

som kvinnligt har aktivt valts att inte bevaras, samlas eller köpas in, dokumenteras 

och visas i den utsträckning som varit gällande för det klassificerade manliga. Mu-

seernas innehåll har således varit såväl inkluderande som exkluderande av olika 

människor utifrån det som av vissa människor betraktats som betydelsefullt.39 

Samlingarnas innehåll har emellertid inte endast styrts av föreställningar om ge-

nus, utan även betydelsen av ett borgerligt samhällsideal för innehållens utfor-

mande har framhållits.40 

Innehållet i svenska museiutställningar och dess avhängighet till olika sociala 

faktorer har också lyfts fram, där framför allt en manlig norm projicerats. Detta 

har exempelvis medfört historieskrivningar utifrån manliga perspektiv och ett 

osynliggörande av kvinnor under mycket lång tid, där den manliga historien setts 

som allmängiltig.41 Vidare har även maskulinitet setts som given i textuellt 

könsneutrala sammanhang, vilket innebär att mannen utgjort normen även i icke 

bekönade sammanhang. Slutligen har mannen fungerat som synonym för mänsk-

lighet i museiutställningar, där hela mänskligheten omnämnts som att endast utgö-

                                                 
36 Matthews, R. (2009), ”Collectors and why they collect. Isabella Stewart Gardner and her museum of art”, 

s. 183, 185. 
37 Se exempelvis Arbetsgruppen Genus på museer. (2004), Genus på museer, s. 17, 34; Eivergård, M. & 

Lundström, C. (2007), ”Samlarna och samlingarna. Om kulturarvets fält och dess hierarkier”, s. 130, 135; 

Smith, C.B. (1994), ”Applied Feminist theories”, s. 145; Sullivan, R. (1994), ”Ethics and Consciences of 

Museums”, s. 101–103; Bounia, A. (2012), ”Gender and material culture: Review Article”, s. 60. 
38 Bounia, A. (2012), ”Gender and material culture: Review Article”, s. 62; Matthews, R. (2009), ”Collectors 

and why they collect. Isabella Stewart Gardner and her museum of art”, s. 187. 
39 Arbetsgruppen Genus på museer. (2004), Genus på museer, s. 17. 
40 Eivergård, M. & Lundström, C. (2007), ”Samlarna och samlingarna. Om kulturarvets fält och dess hierar-

kier”, s. 135. 
41 Arbetsgruppen Genus på museer. (2004), Genus på museer, s. 17; Hirdman, Y. (1994), ”Kvinnohistoriens 

historia”, s. 29–33. 
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ras av män.42 Sammantaget anses sådana aspekter i museala innehåll genererat en 

förmedling av obetydlighet, då såväl kvinnor som deras perspektiv exkluderats.43 

Utifrån ovanstående redogörelse framgår att en problematisering kring inne-

hållens sociala konstruktion och kontextuella avhängighet av subjektet kommit 

litet längre i forskning inom museologi. Detta har resulterat i en självmedvetenhet 

om det enskilda subjektets betydelse för utformandet av innehåll. Vidare har kon-

kreta studier gjorts för att visa hur det enskilda subjektet varit synligt och vad det 

medfört för innehållet, där särskilt en överföring av normer i den egna samtiden 

varit påtaglig. Inom den arkivvetenskapliga forskningen verkar en medvetenhet 

om det enskilda subjektet i jämförelse kvarligga på en teoretisk nivå, där såväl 

synliggörande studier efterfrågas som ett mer kritiskt förhållningssätt till arkiv-

handlingarnas tillkomst och innehåll. 

1.2.2 Arkeologisk dokumentation 

Syftet med den arkeologiska vetenskapen är att söka förståelse för förhistoriska 

samhällen och sociala processer, genom materiella lämningar såsom exempelvis 

föremål, byggnader och spår i naturen.44 En mer humanistisk definition som före-

slagits är att arkeologin studerar människor under förhistorisk tid och deras liv; 

hur de levde och förhöll sig till varandra och till sin omgivning. Denna definition 

fokuserar inte på de arkeologiska lämningarna i sig, vilket anses kunna ge intryck-

et av att detta skulle vara tillräckligt. Emellertid förmedlar en sådan studie ingen-

ting förrän de arkeologiska lämningarna analyserats och tolkats. Att enbart studera 

det arkeologiska källmaterialet är således inte tillräckligt.45 

En vanlig metod för insamling av ett arkeologiskt källmaterial utgörs av arke-

ologiska utgrävningar.46 Då denna metod är destruktiv innebär det att en arkeolo-

gisk undersökning gör ansenlig åverkan på den undersökta förhistoriska platsen. 

Metoden medför att fornlämningen successivt tas bort under pågående undersök-

ning och att det arkeologiska källmaterialets kontextuella förhållanden förstörs. 

Dokumentationen som utförts över en arkeologisk undersökning tillskrivs därmed 

ett stort värde, då det är den informationen som därefter finns kvar.47 För att upp-

fylla syftet med den arkeologiska vetenskapen och erhålla en förståelse för förhi-

storisk tid är således den arkeologiska dokumentationen och senare analys av 

                                                 
42 Arbetsgruppen Genus på museer. (2004), Genus på museer, s. 36. 
43 Arbetsgruppen Genus på museer. (2004), Genus på museer, s. 10, 29–30; Lind, M. (1994), ”En brännande 

treklöver – museer, kvinnor och betydelseproduktion”, s. 6. 
44 Arwill-Nordbladh, E. (2003), Genusforskning inom arkeologin, s. 10; Faniel, I. m.fl. (2013), ”The Chal-

lenges of Digging Data: A Study of Context in Archaeological Data Reuse”, s. 3. 
45 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 19–20. 
46 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi, s. 19–20 22; Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), 

Archaeology: Theories, Methods and Practice, s. 110. 
47 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 51; Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), Archaeo-

logy: Theories, Methods and Practice, s. 115. 
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denna avgörande.48 I detta avseende har fyndkontext framhållits som särskilt bety-

delsefullt för senare tolkningar av det arkeologiska källmaterialet. Detta innebär 

att information ges om vilka fynd som påträffats i förhållande till varandra och var 

de förekom. För sådan information krävs dock noggranna utgrävningar och en 

utförlig dokumentation.49 

Vidare innebär detta att framtida tolkningar av det arkeologiska källmaterialet 

blir beroende av den arkeologiska dokumentation som gjorts, vilken i sin tur är 

avhängig det enskilda subjektets kompetens, skicklighet och tekniska metodik.50 

Andra betydelsefulla aspekter för den arkeologiska dokumentationen har framhål-

lits vara de förutsättningar som råder för den specifika arkeologiska undersök-

ningen. Metoder och uppställda frågeställningar varierar utifrån platsen som un-

dersökts. Därtill påverkar yttre omständigheter såsom tidsram, resurser och ex-

pertkompetens en arkeologisk undersökning och därigenom dokumentationen.51 

Bristfällig dokumentation av kontextuella sammanhang skapar därtill problem 

för en återanvändning av tidigare insamlad arkeologisk data. Särskilt har en åter-

användning av äldre arkeologiska undersökningar upplevts som problematiska, 

där den utförda dokumentationen av det arkeologiska källmaterialet varit mycket 

varierande. Sådant kan möjligen lösas med tillgänglig kompletterande informat-

ion, exempelvis genom fältnoteringar, dagböcker, rapporter, böcker, publikationer 

och museibesök, där det insamlade arkeologiska källmaterialet ändock kan erhålla 

ett ursprungligt sammanhang. För ett återanvändande av tidigare forskning är ett 

sådant sammanhang förutsättande.52 Av detta framgår att de framtida tolkningarna 

är avhängiga den utförda dokumentationen av den undersöka platsen, då sådana 

inte kan erhålla en högre kvalité än vad dokumentationen ifråga gör.53 

Betydelsen av en utförlig dokumentation för framtida forskning föreligger 

emellertid inte endast i arkeologisk dataåteranvändning, utan är även viktig för 

arkeologiska undersökningar på samma eller liknande platser. Förutom att för-

medla värdefull information om tidigare grävning, informerar även dokumentat-

ionen om hur den vetenskapliga tolkningsprocessen sett ut. Den senare har bety-

delsen för framtagandet av kunskap, där tidigare kunskap kan ifrågasätts alltef-

tersom nya fynd påträffas. För att kunna sätta in senare arkeologiska undersök-

ningar med tillhörande fynd i ett sammanhang och därigenom producera ny kun-

                                                 
48 Faniel, I. m.fl. (2013), ”The Challenges of Digging Data: A Study of Context in Archaeological Data Re-

use”, s. 3. 
49 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 23, 51; Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), Ar-

chaeology: Theories, Methods and Practice, s. 54. 
50 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 51; Faniel, I. m.fl. (2013), ”The Challenges of 

Digging Data: A Study of Context in Archaeological Data Reuse”, s. 4. 
51 Faniel, I. m.fl. (2013), ”The Challenges of Digging Data: A Study of Context in Archaeological Data 

Reuse”, s. 4; Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), Archaeology: Theories, Methods and Practice, s. 111. 
52 Faniel, I. m.fl. (2013), ”The Challenges of Digging Data: A Study of Context in Archaeological Data Re-

use”, s. 5–6. 
53 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 51. 
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skap, är ett sådant beaktande av tidigare dokumentation och tolkningar betydande.54 

En viktig aspekt inom arkeologin är det ständiga förnyade och tillförda källmateri-

alet, vilket medför att tidigare tolkningar och kunskap kan förbättras och revideras.55 

Ovanstående diskussion tydliggör den arkeologiska dokumentationens bety-

delse för den arkeologiska vetenskapen. Detta ger en uppfattning om den utgrä-

vande forskarens betydelse i skapandet av denna dokumentation och därigenom 

för den arkeologiska kunskapen. Emellertid innehar ovanstående diskussion mer 

karaktären av ett konstaterande, än en problematisering utifrån det enskilda sub-

jektets betydelse. Det sistnämnda har dock varit vanligare gällande den arkeolo-

giska kunskapsproduktionen och diskuteras kort nedan. 

1.2.2.1 Arkeologisk kunskapsproduktion 

För den arkeologiska vetenskapens kunskapsproduktion har forskarens avhängig-

het till den egna samtiden framhållits som problematisk och som lett till att den 

arkeologiska kunskapen inte blivit objektivt framställd. Forskarens nära samband 

till den egna samtiden har istället färgat det egna perspektivet på det som stude-

rats.56 En ökad medvetenhet om detta inom den arkeologiska vetenskapen har där-

till ansetts varit långsam, trots att inflytandet ifrån såväl västerländsk kultur som 

dess tankemönster under lång tid varit uppenbar.57 

Särskilt problematiskt har tolkningar kring genus ansetts vara, där dessa utgått 

ifrån den rådande genusideologin vid tidpunkten.58 Detta har föreslagits bero på att 

genus är den sociala kategori som västerländsk kultur innehaft starkast föreställ-

ningar om. Det har troligen gjort det svårt för arkeologer att frångå den egna genu-

sideologin i de egna tolkningarna som gjorts om förhistorisk tid.59 Genus är en 

betydande faktor för människors uppfattning av omvärlden och dessutom någon-

ting som alla människor kommer i kontakt med. Detta innebär att förställningar 

om genus även varit betydelsefullt för andra arkeologiska tolkningar som gjorts 

och inte endast för de mest uppenbara.60 En förklaring till varför arkeologernas 

subjektivitet och överföring av samtidens föreställningar varit särskilt påtagligt 

gällande kvinnligt och manligt i förhistorien har således föreslagits vara denna 

                                                 
54 Hamilton, N. (2000), ”The Conceptual Archive and the Challenge of Gender”, s. 95, 97. 
55 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 20. 
56 Arwill-Nordbladh, E. (2003), Genusforskning inom arkeologin, s. 6–11, 60; Hamilton, N. (2000), ”The 

Conceptual Archive and the Challenge of Gender”, s. 96; Conkey, W.M. & Spector, D.J. (1984), ”Archaeol-

ogy and the Study of Gender”, s. 1. 
57 Hamilton, N. (2000), ”The Conceptual Archive and the Challenge of Gender”, s. 95–96. 
58 Conkey, W.M. & Spector, D.J. (1984), ”Archaeology and the Study of Gender”, s. 1–2; Hamilton, N. 

(2000), ”The Conceptual Archive and the Challenge of Gender”, s. 96–97; Hjørungdal, T. (1996), ”En gam-

mal historia. Arkeologins mans- och kvinnogravar”, s. 158, 160; Arwill-Nordbladh, E. (2003), Genusforsk-

ning inom arkeologin, s. 9, 60. 
59 Hamilton, N. (2000), ”The Conceptual Archive and the Challenge of Gender”, s. 95–96. 
60 Hamilton, N. (2000), ”The Conceptual Archive and the Challenge of Gender”, s. 96, 98. 
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betydelse som genus innehaft.61 En annan förklaring har ansetts vara avsaknaden 

av teoretiska ramverk för sociala studier. Denna har således medfört att tolkningar 

endast haft den egna samtiden att utgå ifrån och särskilt den rådande genusideolo-

gin.62 För att emellertid komma underfund med de egna biaserna och en sådan projice-

ring måste forskaren erkänna deras existens och synliggöra dem. Detta innebär en kon-

tinuerlig självreflektion och rannsakan. Såsom tidigare nämnts är detta dock någon-

ting som den arkeologiska vetenskapen anses ha varit långsam med att acceptera.63 

En sådan utgångspunkt i den egna samtidens genusideologi har exempelvis re-

sulterat i antagandet om att två biologiska kön gett upphov till två genus under 

förhistorisk tid. Häri har kvinnligt och manligt fått utgöras av varandras motsatser, 

med en sorts kvinnlighet och en sorts manlighet. Detta kan särskilt ses i äldre 

tolkningar av förhistoriska gravar, där arkeologiska könsbedömningar gjordes 

utifrån de fynd som påträffades och inte påträffades i gravarna.64 Exempelvis har 

en förekomst av synålar tolkats som kvinnliga artefakter och således som kvinn-

liga gravar, medan manliga gravar innehöll vapen och då främst svärd.65 Även 

uppfattningar om kvinnliga och manliga klädedräkter har legat till grund för be-

stämmandet av könstillhörighet, men även förekomsten av smycken, dolkar, va-

pen och storlek på skelettdelar i graven.66 

Att den arkeologiska kunskapen på detta sätt är bekönad anses ha konsekven-

ser inte endast för förståelsen av förhistorisk tid, utan även för den egna samtiden. 

Detta då förhistoriska genusuppdelningar kan användas för att legitimera liknande 

föreställningar i den egna samtiden, eller få funktionen som en motbild för det 

egna samhället. Bekönade tolkningar leder på detta sätt ofta in på diskussioner 

kring naturliga könsuppdelningar, men förmedlar även en förenklad syn på förhi-

storisk tid samt skapar stereotyper. De tolkningar som görs om förhistorisk tid 

innehar således betydelse för det egna samhället och kan antingen ge legitimitet åt 

rådande uppfattningar eller visa på alternativa genusordningar.67 
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67 Arwill-Nordbladh, E. (2003), Genusforskning inom arkeologin, s. 10. 



 19 

1.3 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens teoretiska utgångspunkter, för 

att därefter redogöra för undersökningens förhållningssätt och användning av dem. 

Inledningsvis är det dock betydelsefullt att motivera varför just dessa teoretiska 

utgångspunkter ansågs som lämpliga för denna undersökning. 

De två teoretiska perspektiv som denna undersökning utgick ifrån bestod av 

teorin om situerade kunskaper och intersektionell teori. Den förstnämnda teorin 

utgörs av undersökningens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt och valdes på 

grund av att den utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv teoretiserar förhållandet 

mellan forskare och forskning. I en undersökning som syftar till att studera en-

skilda forskarsubjekt i upprättade arkivhandlingar ansågs en sådan teori som 

lämplig. Vidare satte teorin in undersökningen i ett större sammanhang, vilket 

möjliggjorde för en diskussion om det enskilda subjektets betydelse. Med ut-

gångspunkt i tidigare arkeologisk forskning, där forskarens betydelse för den ar-

keologiska dokumentationen och kunskapsproduktionen framhållits, ansågs ett 

sådant kunskapsteoretiskt sammanhang som än mer betydelsefullt. Dessutom an-

sågs teorin möta ett behov av nya teorier inom arkivvetenskaplig forskning, där 

studier av upprättare utifrån ett socialt perspektiv efterfrågats.68 

För undersökningens genomförande var teorin om situerade kunskaper dock 

inte tillräcklig. Ett analysverktyg bedömdes som förutsättande för att synliggöra 

forskarens relation till forskningen inom upprättade arkivhandlingar. En sådan 

teori fungerade även som avgränsande för undersökningen, då samtliga förekom-

mande aspekter inom denna relation inte kunde studeras. I enlighet med under-

sökningens syfte att studera enskilda forskarsubjekt valdes en social teori som 

analysverktyg. Då tidigare forskning visat på olika sociala kategoriers betydelser 

för konstruerandet av olika innehåll och för forskarpräglingen på den arkeologiska 

forskningen, valdes intersektionell teori. En sådan teori begränsade inte undersök-

ningen till att endast se till en social kategori, utan ansågs möjliggöra för en bre-

dare förståelse av det enskilda subjektet. 

1.3.1 Situerade kunskaper 

Den bredare teoretiska utgångspunkten för denna undersökning utgjordes av den 

poststrukturalistiska teoretikern Donna Haraways situerade kunskapsteori. Teorin 

kritiserar den traditionella vetenskapliga uppfattningen om forsknings objektivitet 

och då i huvudsak den positivistiska vetenskapssynen. Haraway menar att den 

kunskapssynen anser att forskare kan distansera sig från det egna subjektet i 

forskning och inta positionen ”ovanför” det studerade och därigenom producera en 
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objektiv och allmängiltig, sann kunskap.69 Haraway benämner denna vetenskapliga 

forskningssyn som ett ”gudatrick”, då dess kunskapsproduktion gör anspråk på att 

kunna se överallt och från ingenstans. Framförallt har en sådan kunskap produce-

rats utifrån en specifik bakgrund, där vita, västerländska och heteronormativa per-

soner av manligt kön hävdat en objektiv, sann, allmängiltig och applicerbar kun-

skap på alla andra människor.70 

Haraway menar att forskning som på ett sådant sätt osynliggör forskaren end-

ast resulterar i en irrationell och oansvarig kunskapsproduktion. Kunskapen blir 

omöjlig att kontrollera och ställa till svars när det egna forskarsubjektets delaktig-

het inte synliggjorts. Detta medför dessutom att forskaren hävdar sig att besitta 

makten att kunna se överallt och detta utan att själv bli sedd.71 Gudatricket är såle-

des ett antagande om att forskning inte är kontextuellt avhängig forskarsubjektet 

själv. På detta sätt anses inte heller den producerade kunskapen vara situerad i fors-

karen själv. 

I motsats till detta framhåller Haraway att det vetenskapliga utövandet alltid 

utgår ifrån forskaren själv. På detta sätt är såväl forskning som dess kunskapspro-

duktion avhängig – situerad, i det egna forskarsubjektet. Situerade kunskaper 

framhåller således det vetenskapliga utövandet som förkroppsligat, där det en-

skilda forskarsubjektet alltid står i förbindelse till den egna omvärlden. Som fors-

kare är den egna synen partiell och likväl som den egna förståelsen av världen är 

denna syn avhängig den egna positionen i olika sociala kategorier såsom genus, 

klass, sexualitet, religion och ras. Vidare innehar även forskarens samtid, geogra-

fiska lokalisering och de val som forskaren gör betydelse för forskningen och dess 

resultat. Till detta kommer sedan forskarens val av tekniska verktyg och teoretiska 

utgångspunkter. Kroppen och därmed våra sinnen, står alltid i relation till världen, 

vilket är en förutsättning för kunskap om världen såväl som upplevelserna av 

den.72 Haraway sammanfattar den vetenskapliga forskningen så här: 

I am arguing for politics and epistemologies of location, positioning, and situating, where par-
tiality and not universality is the condition of being heard to make rational knowledge claims. 
These are claims on people’s lives. I am arguing for the view from a body, always a complex, 
contradictory, structuring, and structured body, versus the view from above, from nowhere, 
from simplicity. Only the god trick is forbidden.73 
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Med detta följer att forskare inte kan göra anspråk på en fullständig syn, där en 

forskare anser sig kunna se utifrån alla olika sociala positioner eller fullständigt 

utifrån en, då kroppen (forskarsubjektet) är såväl strukturerande som strukturerat. 

Forskare kan således endast producera partiella, begränsade och situerade förståel-

ser av en verklighet.74 Just detta situerade perspektiv menar Haraway är förutsätt-

ande för en ”objektiv” kunskapsproduktion. Då objektivitet såsom den tradition-

ellt eftersträvats inte är möjlig, benämner Haraway detta för feministisk objektiv-

ism. Betydande för att uppnå en sådan objektivism är en medvenhet om det egna 

forskarsubjektets närvaro, där positioneringen situerar det partiella perspektiv som 

forskningen utgått ifrån och således även kunskapsproduktionen.75 

Kunskapsteorin som Haraway förespråkar utgår således ifrån att all vetenskap-

lig produktion har sin utgångspunkt i forskarsubjektet, där forskaren inte kan 

hävda sig stå utanför eller ovanför det studerade. Istället innebär situerade kun-

skaper att den vetenskapliga kunskapsproduktionen aldrig är värdefri, objektiv 

eller fullständig. Istället är denna beroende av den skapelsekontext som den tas 

fram ur, vilket innebär att kunskap endast kan produceras utifrån ett specifikt syn-

sätt.76 Situerade kunskaper innebär också att forskaren tar ansvar för den kunskap 

som denna producerat, genom att tillkännage forskarsubjektets närvaro och kri-

tiskt förhålla sig till den egna positionen. Haraway menar att det handlar om att 

forskare börjar ta ansvar för det som forskaren lärt sig att se och inte om att sär-

skilja subjekt från objekt.77 

För att undgå att göra anspråk på gudatricket och ta detta ovannämnda ansvar 

utgör positionsbestämmelse eller positionering, en betydande del i denna teori. 

Detta innebär att forskare intar ett kritiskt förhållningssätt gentemot sig själv ge-

nom självreflektion och blir medveten om den kontext som kunskapen produceras 

inom. Forskaren beaktar och reflekterar över den egna positionen utifrån exem-

pelvis samtid, rum, sociala positioner och teknologiska metoder. Det är nämligen 

endast genom ett kritiskt förhållningssätt som forskaren kan göra rationella kun-

skapsanspråk.78 Rationell kunskap är nämligen situerad i forskaren och hävdar sig 

inte vara överallt, representativ eller oavhängigt producerad. Den är inte heller fri 
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från partisk tolkning.79 Rationell kunskapsproduktion förutsätter forskarens posit-

ionering, men även forskarens partiella synvinklar.80 

Trots att Haraway förkastar tanken på objektiv kunskap, gör dock teorin om 

situerade kunskaper inte anspråk på relativism. Detta för att det endast är rationell 

kunskap som ska eftersträvas, där alla tolkningar inte är lika goda. Situerade kun-

skaper utgör istället relativismens motsats, då forskare genom positionering intar 

ett kritiskt förhållningssätt till den egna forskningen och inte gör anspråk på att se 

överallt eller från ingenstans. Forskaren synliggör det egna partiella perspektivet 

som det egna forskarsubjektet gett upphov till och tar därigenom ansvar för den 

partiella och lokaliserade kunskap som producerats. Då relativistiska tolkningar 

hävdar fullständiga och icke lokaliserade perspektiv ses sådana som gudatrick.81 

Att förneka en förekomst av en objektiv bild av verkligheten och neutral kun-

skapsproduktion är ett förhållningssätt som av många forskare och teoretiker an-

setts vara ”sanningens död”. Särskilt vanligt har detta varit bland postmoderna 

forskare som förespråkat relativism. För många feministiska poststrukturalister har 

dock situerade kunskaper blivit ett teoretiskt angreppssätt att förkasta universella 

berättelser och objektiva tolkningar av verkligheten och samtidigt undgå relativist-

iska tolkningar.82 Slutligen ser Haraway den vetenskapliga forskningen som en 

pågående process, där kunskapens tillkomstkontexter medför att den vetenskapliga 

forskningen ständigt är i utveckling. Allt eftersom kritisk forskning tolkar och 

producerar ny rationell kunskap revideras tidigare, äldre kunskap. På så sätt för-

ändrar vetenskapliga tolkningar det som tidigare uppfattats som kunskap.83 

1.3.2 Intersektionalitet 

Det teoretiska analysverktyget i denna undersökning utgjordes av intersektionell 

teori. Intersektionalitet teoretiserar förhållandet mellan olika maktasymmetrier, 

vilka baseras på olika sociala kategorier. Att applicera ett intersektionellt perspek-

tiv innebär att interaktionen – samspelet – studeras mellan olika sociala kategori-

seringar och de maktordningar som dessa gett upphov till. Den teoretiska utgångs-

punkten för en sådan analys är förståelsen av dessa kategorier som konstruerande 

av varandra och inte som fristående.84 Nina Lykke menar att intersektionalitetsbe-

greppet på detta sätt innefattar ”[...] en förståelse för att maktasymmetriernas olika 

                                                 
79 Haraway, D. (1988), ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, s. 590. 
80 Haraway, D. (1988) ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective, s. 589. 
81 Haraway, D. (1988), ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, s. 584. 
82 Lykke, N. (2009), Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, s. 20–22. 
83 Haraway, D. (1988) ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective, s. 590. 
84 Lykke, N. (2003), ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, s. 48; Lykke, N. 

(2005), ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, s. 8. 



 23 

dimensioner (och deras effekter) är oupplösligt förbundna med varandra genom en 

dynamisk interaktion”.85 

I användningen av intersektionalitetsbegreppet ges ingen definition på vilka 

sociala kategorier som ska analyseras. Detta innebär att det teoretiskt sett är upp 

till varje forskare att själv bestämma detta, även om sociala kategorier såsom kön, 

genus, ras, etnicitet, ålder, sexualitet och klass vanligtvis ingått.86 Även nat-

ionalitet som social kategori tillkom i efterhand.87 Denna valfrihet innebär dock 

inte enligt Lykke att en intersektionell analys bör genomföras utan att forskaren 

bestämt vilka sociala kategorier som ska inkluderas. Ett sådant beslut kan istället 

ses som förutsättande för tillämpningen av teorin, då mängden analyserbara kate-

gorier annars riskerar att göra studien ohanterlig.88 

Av ovanstående går det således att förstå att ett intersektionellt perspektiv inte 

syftar till att rangordna vissa kategorier som mer betydelsefulla än andra, utan att 

förstå dem och de strukturer som kategorierna skapar som sammanflätade i 

varandra. Lykke framhåller i enlighet med detta betydelsen av att inte prioritera en 

viss maktaxel över en annan, då detta kan leda till reduktionism. Detta innebär 

inte endast att en hierarkisk ordning i studien skapas, utan även ett tillvägagående-

sätt som nonchalerar det faktum att kategorier skapas av människor. Sociala kate-

gorier görs i en salig blandning, där ett förutbestämt analytiskt angreppssätt kan 

leda till reduktionism där andra perspektiv förkastas och kategoriernas mångfacet-

terade konstruerande förbises. Detta har varit förekommande inom den feministiska 

forskningens olika teoretiska inriktningar, såsom i synen på genus som mer betydelse-

full än ras, etnicitet och sexualitet.89 

Ytterligare en vanligt förekommande analysmetod är användningen av en ad-

ditiv metod, vilket är en förståelse av intersektionalitetsbegreppet som Lykke mot-

sätter sig. I en sådan metod analyseras olika sociala kategorier var för sig och ses 

som separata strukturer och urskiljbara ifrån varandra. Detta innebär att kategori-

ernas samspel studeras först i efterhand, genom att addera de olika enheterna till 

varandra. Kritiken ligger här i att en sådan analys inte synliggör kategorierna som 

intra-agerande och ständigt konstruerande av varandra.90 För att belysa betydelsen 

av en sådan förståelse föreslår Lykke att ordet ”interagera” i definitionen av inter-

sektionalitet ska bytas ut mot ordet ”intra-agera”.91 Av samma anledning har inter-

sektionalitetsbegreppets ursprung i det amerikanska ordet ”intersection” kritise-
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rats, då det på svenska betyder vägkorsning. Benämningen är tänkt att demonstrera 

hur de olika strukturerna korsar varandra.92 Kritiker menar dock att namnet antyder 

att vägarna efter korsningen går åt olika håll, där kategorier och maktordningar 

endast möts och således inte intra-agerar med varandra.93 

Utöver diskussioner kring den intersektionella analysens genomförande riktas 

även kritik mot intersektionlitetsbegreppets relevans. Exempelvis anses den breda 

definitionen medföra en urvattning av den feministiska forskningens olika teore-

tiska inriktningar. Genom att inte definiera vilka kategorier som ingått i begreppet 

samt lämna teorin öppen för en ständig tillkomst av nya anses begreppet kommit 

att inkludera all feministisk forskning oavsett perspektiv. På sådant vis menar kri-

tiker att den intersektionella feminismen förlorat sin ontologisk grund och istället 

utvecklats till en liberal teori, med generella innebörder som inte möter några spe-

cifika teoretiska behov och därigenom kan användas av alla feministiska forskare. 

Intersektionalitetsbegreppet anses representera den enda feministiska teorin. Det 

framhålls vidare att begreppets breddning medfört att tidigare kritik gentemot väs-

terländsk feminism från exempelvis black feminism och postkolonial feminism, 

inte längre beaktas.94 

Ett kritiskt förhållningssätt gentemot intersektionalitetsbegreppets existens 

och användning inom den feministiska forskningen har således efterfrågats och då 

särskilt synen på begreppet som den enda lösningen.95 Begreppet har dock kommit 

att förstås litet olika, där Lykke föreslår att intersektionalitet ska användas som ett 

gemensamt nav för all feministisk forskning, för alla att ta avstamp ifrån. Det me-

nar Lykke skulle underlätta för jämförelser mellan de olika teoretiska inriktning-

arnas likheter och skillnader.96 Andra forskare menar att intersektionalitetsbegrep-

pet utgörs av ett eget teoretiskt paradigm, vilket bör ersätta dagens genusforsk-

ning.97 Vidare har kritik riktats mot äldre intersektionell forskning och dess fokuse-

ring på generella strukturer, vilket lett till en försummelse av det enskilda subjek-

tet. I denna diskussion framhålls även ett användande av begreppet som ett ana-

lysverktyg och inte som ett teoretiskt ramverk. Ett analysverktyg tillåter att studier 

görs på en subjektsnivå, där kategoriers funktion och interagerande med konkreta 

subjekt och deras upplevelser synliggörs.98 Slutligen föreligger även en uppfatt-
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ning om att begreppet bör användas utanför den feministiska forskningen och an-

vändas ur ett politiskt perspektiv i studiet av olika maktrelationer i samhället.99 

Sammantaget innehar begreppet många och skilda potentialer och inget enhet-

ligt användningsområde. Denna undersökning inordnade sig i de alternativa an-

vändningsområdena av begreppet, då ingen uttalad feministisk ansats förelåg. 

Istället användes teorin om intersektionalitet i studiet av det enskilda subjektet och 

då i egenskap av ett analysverktyg. Detta diskuteras mer ingående nedan. 

1.3.3 Teoretisk tillämpning 

I denna undersökning användes två teoretiska utgångspunkter som kompletterande 

till varandra, där den ena utgjordes av den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten 

och den andra som ett synliggörande analysverktyg. 

En sådan användning av två teorier ansågs nödvändigt för denna undersökning 

eftersom den förstnämnda teorin utgjordes av en övergripande kunskapsteori. Teo-

rin erbjöd varken ett teoretiskt tillvägagåendesätt för hur ett synliggörande av re-

lationen mellan forskare och forskning skulle göras eller en teoretisk avgränsning 

för vilka aspekter som förslagsvis kunde studeras. Av detta följer att en använd-

ning av ytterligare en teori ansågs nödvändig för såväl ett synliggörande som en 

avgränsning. I avsaknaden av en tydlig analytisk teoretisk förankring bedömdes 

vidare ett sådant teoretiskt komplement som betydelsefullt, vilket annars riskerat 

en alltför subjektiv prägling på analysresultatet. 

Intersektionell teori ansågs därtill inte inneha tillräckligt med egen bärighet 

för att fungera som undersökningens enda teoretiska utgångspunkt. Huvudsakligen 

berodde detta på teorins synliggörande av kategorier och därav generella struk-

turer, vilket ansågs problematiskt i en undersökning som syftade till att studera 

enskilda forskarsubjekt. Att intersektionell teori innehaft svårigheter i att synlig-

göra enskilda subjekt är något som teorin tidigare kritiserats för.100 Slutligen an-

sågs en sådan användning av intersektionell teori generera ett mer svårtolkat 

undersökningsresultat, då en avsaknad av ett större teoretiskt sammanhang hade 

försvårat en djupare teoretisk problematisering och diskussion. 

Då teorin om situerade kunskaper utgår ifrån att forskarsubjektet står i förbin-

delse till den egna forskningen och dess kunskapsproduktion, bedömdes intersekt-

ionell teori som lämplig för att studera detta i upprättade forskningshandlingar. Då 

båda teorierna dessutom utgörs av sociala teorier med utgångspunkt i människors 

ageranden, ansågs de komplettera varandra väl. Teoretikern Nina Lykke framhål-

ler att social kategorisering är någonting som görs av människor, då kategorier 

inte utgörs av någonting som en person ”är” eller ”har”, utan aktivt skapas.101 Med 

                                                 
99 Se de los Reyes, P och Mulinari, D. (2005), Intersektionalitet, s. 27. 
100 Staunæs, D. (2003), ”Where have all the subjects gone? Bringing together the concepts of intersectionality 

and subjectification”, s. 101. 
101 Lykke, N (2005), ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, s. 14. 
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utgångspunkten i att intersektioner görs/skapas, ansågs ett socialt analysverktyg 

som synliggjorde samspelande skapade kategorier även fungera som synliggö-

rande av det enskilda forskarsubjektet. Ett sådant analytiskt tillvägagångssätt be-

dömdes vara möjligt genom att se till samspelade kategorier i av forskarna upprät-

tade arkivhandlingar. Därefter möjliggjorde detta en komparativ analys mellan 

forskarna, genom att jämföra och diskutera föreliggande intersektioner som re-

spektive forskarsubjekt skapat. Analysresultatet bedömdes därefter vara möjligt att 

sättas i relation till undersökningens bredare teoretiska ramverk, för att diskutera 

detta utifrån ett kunskapsteoretiskt sammanhang. 

Andra teoretiska tillämpningar av teorierna ifråga hade varit möjligt för denna 

undersökning. Exempelvis framhåller Lykke den betydelse som sociala kategorier 

innehar för det enskilda subjektet. Kategorier anses fungera som identitetsskap-

ande och subjektsutformande, där den egna positionen skapas inom sociala kate-

gorier som exempelvis genus, etnicitet och ras. Tillsammans skapar sådana kate-

gorier olika identiteter, vilka innehar stor betydelse för individers liv och förut-

sättningar.102 Lykke menar att den intersektionella analysen bör baseras på synen 

att det är i samspelet mellan sådana identitetskategorier som den egna positionen 

skapas.103 I en undersökning där denna teori kombineras med teorin om situerade 

kunskaper hade det således varit möjligt att studera forskares positioneringar inom 

olika sociala kategorier och problematisera detta i förhållande till deras vetenskap-

liga resultat. En sådan undersökning hade exempelvis kunnat utgå från kategorier 

såsom erfarenhet, kön, ålder och utbildning. Möjligen hade även samtida ideolo-

gier, normer och värderingar varit intressanta att beakta i en sådan undersökning. 

En sådan teoretisk tillämpning valdes dock bort av flertalet anledningar, ex-

empelvis för att detta krävt ett betydligt större källmaterial än vad denna under-

sökning kunde inrymma. Vidare ansågs flertalet problematiska aspekter föreligga i 

en sådan teoretisk tillämpning. Exempelvis hade detta krävt ett urval av vilka so-

ciala kategorier som skulle användas för undersökningen. I enlighet med Lykke 

hade ett inkluderande av samtliga sociala kategorier inte varit hanterbart, men där 

ett urval hade riskerat att utelämna kategorier av betydelse.104 Inte heller hade fors-

karnas egna positioneringar inom sådana valda kategorier med säkerhet kunnat 

fastställas, vilket hade genererat ett undersökningsresultat avhängigt den egna 

tolkningen av andra subjekt. Den huvudsakliga anledningen till att detta meto-

diska teoretiska tillvägagåendesätt valdes bort förelåg dock i att bakomliggande 

orsaker till ett visst forskningsresultat inte ansågs lika intressanta att studera, i 

jämförelse med vilka intersektioner som forskarsubjektet skapat inom det veten-

skapliga resultatet. 

                                                 
102 Lykke, N. (2003), ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, s. 52; Lykke, N. 

(2005), ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, s.14. 
103 Lykke, N. (2005), ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, s. 14. 
104 Lykke, N. (2005), ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, s. 10. 
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Den valda teoretiska tillämpningen där situerade kunskaper fungerade som 

huvudsaklig teoretisk utgångspunkt och intersektionalitet som analysverktyg, möj-

liggjorde för en mindre studie av endast två forskarsubjekt genom en utgångs-

punkt i ett specifikt forskningsperspektiv. Detta kom därtill att inkludera olika 

subjektsutformande faktorer, utan att behöva ta utgångspunkt i några specifika 

sådana. Av detta följer att en mer förutsättningslös analys kunde genomföras, då 

den inte begränsades till ett fåtal eller på förhand utvalda kategorier. Trots Lykkes 

rekommendation ansågs en sådan begränsning inte som nödvändig, då intersekt-

ionalitet begränsats till funktionen av ett analysverktyg och källmaterialet utgjor-

des av redan upprättade arkivhandlingar som var oföränderliga i sin karaktär.105 

Sammantaget medförde detta en större flexibilitet i undersökningen och mi-

nimerade den egna styrningen av det teoretiska analysverktyget. Vidare innebar 

det att stereotypiska kategorier som vanligen framhålls i användandet av intersekt-

ionalitetsbegreppet kunde undvikas och där undersökningen istället öppnade upp 

för en förekomst av andra skapade kategorier. För synliggörandet av det enskilda 

forskarsubjektets prägling ansågs detta som betydelsefullt. Detta inte minst för att 

det förde undersökningen närmare en subjektsnivå, men även för att forskare 

kunde diskuteras mer ingående utifrån ett kunskapsteoretiskt sammanhang. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning var att erhålla en förståelse för den enskilda 

forskarpräglingen i arkeologiska arkivhandlingar och diskutera kring vad detta 

inneburit för den arkeologiska kunskapsproduktionen. Detta gjordes genom studiet 

av upprättade arkivhandlingar bestående av arkeologisk dokumentation. Med en 

utgångspunkt i relationen mellan upprättare/forskare och handling var förhopp-

ningen att bidra med en konkret studie om förhållandet mellan arkivhandling och 

upprättare, vilket varit ett efterfrågat perspektiv inom arkivvetenskaplig forskning.106 

Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen var Donna Haraways 

epistemologiska kunskapsteori om situerade kunskaper, vilken teoretiserar förhål-

landet mellan forskare och forskningen samt den kunskap som därifrån produce-

rats. För ett synliggörande av denna relation användes intersektionell teori som 

analysverktyg. Verktyget fungerade dessutom som avgränsande för undersökning-

en genom att endast se till förekommande intersektioner som forskarna skapat. 

Följande frågeställningar ansågs relevanta för denna undersökning: 

                                                 
105 Lykke, N. (2005), ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, s. 10. 
106 Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern 

Organizational Culture”, s. 141, 152–152, 158–159; Prescott, A. (2008), ”The Textuality of the Archive”, s. 33. 
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Hur ser den enskilda forskarpräglingen ut i de upprättade arkivhandlingarnas in-

formationsinnehåll? Vilka likheter och skillnader föreligger mellan forskarna? 

Vad har detta inneburit för dokumentationen av och kunskapen om det arkeolo-

giska källmaterialet i arkivhandlingarnas informationsinnehåll? 

Den första frågeställningen formulerades utifrån vetskapen om att exemplifierande 

studier där enskilda subjekt synliggjorts i deras upprättande av handlingar och 

därifrån problematiserats varit få inom arkivvetenskaplig forskning. Trots en 

medvetenhet om arkivhandlingars sociala konstruerade innehåll har en sådan kän-

nedom ansetts behöva öka ytterligare. I jämförelse med forskning inom museologi 

blev ett sådant behov tydligt, där en problematisering utifrån subjektets betydelse 

för utformandet av olika innehåll varit vanligare, men där även konsekvenser av 

denna förutsättande relation synliggjorts. Vidare uppvisade den arkeologiska ve-

tenskapen en hög förekomst av subjektiva biaser inom arkeologisk forskning och 

där en medvetenhet om det enskilda forskarsubjektets betydelse ansetts behöva 

öka. Detta trots tidigare forskning som påvisat såväl en förekomst av subjektivitet 

som forskarnas egna betydelser för den arkeologiska dokumentationen och kun-

skapen. Utifrån ovanstående resonemang ansågs det således betydelsefullt att stu-

dera enskilda forskares prägling på upprättade arkivhandlingar med arkeologisk 

dokumentation och på sådant vis bidra till en sådan ökad medvetenhet om subjek-

tets betydelse inom respektive vetenskapsfält. 

Den andra frågeställningen syftade till att problematisera ovanstående fråge-

ställning, genom att diskutera den enskilda forskarpräglingen utifrån ett kunskaps-

teoretiskt sammanhang. Då denna frågeställning innehade en diskuterande karak-

tär är det betydelsefullt att framhålla att en fullständig förståelse för detta inte varit 

möjlig att återge eller erhålla för denna uppsats. Emellertid ansågs frågeställning-

en som betydelsefull då de upprättade arkivhandlingarna sattes in i ett större sam-

manhang, där den enskilda forskarens betydelse för den arkeologiska dokumentat-

ionen – i egenskap av upprättare, problematiserades. Därtill förefaller forskarens 

betydelse för den arkeologiska dokumentationen som huvudsakligen konstaterad, 

men mindre diskuterad. Detta trots betydelsen av arkeologiska undersökningar för 

insamling av ett arkeologiskt källmaterial och en medvetenhet om den utförda 

arkeologiska dokumentationens betydelse för senare forskning. Sammantaget an-

sågs således undersökningens andra frågeställning som betydelsefull för en ökad pro-

blematisering av subjektets betydelse inom såväl arkivvetenskapen som arkeologin. 

1.5 Material och metod 

I detta avsnitt redovisas val av arkivmaterial och undersökningens källmaterial 

presenteras närmare. För att redogöra för urvalets tillvägagångssätt utgörs en del i 
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denna presentation av gjorda avgränsningar. Detta ger även en förståelse för ar-

kivmaterialets omfång och information som funnits till hands, men som inte an-

vänts. Vidare tar avsnittet upp några källkritiska aspekter i användning av käll-

materialet. Slutligen görs en redogörelse för undersökningens genomförande och 

analytiska tillvägagångssätt. 

1.5.1 Valsgärde arkiv 

Källmaterialet för denna undersökning hämtades från forskningsarkivet om Vals-

gärde, vilket tillhandahölls av Historiska samlingar vid Museum Gustavianum i 

Uppsala. Arkivbildare för forskningsarkivet var Uppsala universitet, där tidigare 

anställda forskare vid dåvarande arkeologiska institutionen genomfört flera arkeo-

logiska forskningsundersökningar i Valsgärde.107 

Att arkivet för Valsgärde valdes berodde huvudsakligen på att arkivet uppvi-

sade en längre kontinuitet i tid i jämförelse med andra tillgängliga forskningsar-

kiv. Detta medförde en förekomst av arkivhandlingar som upprättats av fler fors-

kare, vilket var en förutsättning för denna undersökning. En annan betydelsefull 

aspekt var att de genomförda arkeologiska undersökningarna i Valsgärde hade 

varit mycket omfattande, vilket genererat ett tillräckligt stort källmaterial för 

denna undersökning. Dessutom förlades källmaterialet till samma geografiska 

plats, vilket ansågs fördelaktigt för hanteringen och förståelsen av arkivhandling-

arna ifråga. Slutligen var detta arkiv ordnat och förtecknat, vilket betraktades som 

en fördel vid insamling av empirin. 

I Valsgärde arkiv fanns en struktur efter gravtyper och denna undersökning 

koncentrerades till båtgravar. Detta innebar att skillnader mellan olika gravtyper 

inte behövde beaktas i undersökningen. Dessutom förväntades det påträffade 

fyndmaterialet för respektive arkeologisk undersökning varit tämligen likartat, 

vilket ansågs möjliggöra för intressanta jämförelser samt ge mer tyngd åt under-

sökningens resultat. Att arkivmaterialet om just båtgravar valdes berodde huvud-

sakligen på att detta material var mest omfattande och således tillräckligt stort. 

Därtill fanns en tidigare kännedom om gravtypen ifråga, vilken dessutom utgjor-

des av den gravtyp som vanligen omnämns i samband med gravfältet på Valsgärde 

och därför ansågs som mest intressant att studera. 

1.5.2 Presentation av empiriskt material 

Källmaterialet för undersökningen utgjordes av upprättade arkivhandlingar av två 

forskare i samband med två forskningsgrävningar i Gamla Uppsala socken i Upp-

land. Materialet ifråga berörde de två arkeologiskt undersökta båtgravarna Vals-

                                                 
107 Eriksson H, Kyhlberg, O. & Ojala, K. (2013), ”Archaeological excavations 1928–1952”, s. 9; Sund-

kvist, A. (2008), ”How a Site Shaped a Seminar - Valsgärde and the Development of Archaeology in Uppsala 

1928–1939”, s. 116; Norr, S. (1997), ”De arkeologiska upptäckternas historia i Valsgärde”, s. 1. 
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gärde 8 och Valsgärde 15 (hädanefter förkortat Vgde). Den förstnämnda båtgraven 

undersöktes under ledning av Greta Arwidsson år 1936 och den sistnämnda av 

Bengt Schönbäck år 1950.108 Att undersökningarna av Vgde 8 och Vgde 15 valdes 

berodde på att båtgravarna undersökts av två olika forskare. Då forskningspro-

jekten i Valsgärde pågick under en längre tidsperiod, medförde detta att samma 

forskare undersökt fler båtgravar. Detta begränsade således det tillgängliga 

materialet för undersökningen. Betydelsefullt för Vgde 8 var inledningsvis även 

den tidigare publiceringen av båtgraven, en aspekt som senare förlorade sin rele-

vans för undersökningen.109 Därtill valdes Vgde 15 utifrån antagandet att båtgraven 

varit den senaste utgrävda och således avslutat undersökningarna av gravtypen på 

Valsgärde. Emellertid visade sig detta antagande senare vara felaktigt.110 

Källmaterialet bestod av upprättade ritningar, fotografier och teckningar samt 

textuella handlingar, vars informationsinnehåll utgjordes av arkeologisk doku-

mentation. Handlingarna hade upprättats över det arkeologiska källmaterialet i 

samband med respektive arkeologisk undersökning. Ritningarna ifråga utgjordes 

av profil-, plan- och fyndritningar. Profilritningarna uppvisade därtill både tvär- 

och längdprofiler över det arkeologiska källmaterialet. Det textuella informations-

innehållet förekom främst inom upprättade arkeologiska undersökningsrapporter 

för varje båtgrav och i föreliggande fyndlistor och föremålsprotokoll. De sist-

nämnda arkivhandlingarna sammanställdes i bilaga 1–2. 

Det totala antalet studerade arkivhandlingar för Vgde 8 uppgick till 301 arkiv-

handlingar, varav 173 fotografier, 119 ritningar och nio teckningar. Till detta kom 

två A4-sidor i undersökningsrapporten samt två fyndlistor med föremålsprotokoll 

över fyndmaterialet. För Vgde 15 uppgick antalet studerade arkivhandlingar till 92 

arkivhandlingar, bestående av 29 fotografier, 61 ritningar och två teckningar. Där-

till förelåg en arkeologisk undersökningsrapport på fem A4-sidor samt en fyndlista 

och föremålsprotokoll. Källmaterialet förvarades i sex volymer samt i ett arkiv-

skåp där två arkivmappar för respektive båtgrav medtogs. Till detta kom fyra 

planritningar som förvarades i större kartrullar. I undersökningen benämns tre av 

dessa som teckningar enligt definition. En redovisning av källmaterialets placering 

i arkivet görs i Käll- och litteraturförteckning nedan. 

1.5.2.1 Urval av empiriskt material 

Att inkludera allt arkivmaterial om Vgde 8 och Vgde 15 i undersökningen var inte 

nödvändigt för besvarandet av denna undersöknings syfte och frågeställningar. Då 

arkivmaterialet därtill var omfattande ansågs det inte heller som hanterbart. Ett 

                                                 
108 Eriksson, H, Kyhlberg, O. & Ojala, K. (2013), ”Archaeological excavations 1928-1952”, s. 9, 13; Arwids-
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109 Se Arwidsson, G. (1954), Die Gräberfunde von Valsgärde II. Valsgärde 8. 
110 Eriksson, H, Kyhlberg, O. & Ojala, K. (2013), ”Archaeological excavations 1928-1952”, s. 13. 
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urval av källmaterialet kom dock att ske successivt allteftersom arkivhandlingar-

nas informationsinnehåll studerades, vilket innebär att insamling av empiri och 

analys delvis utförts parallellt i denna undersökning. En sådan metod var nödvän-

dig då en genomgång av samtliga arkivhandlingar var förutsättande för erhållandet 

av ett relevant källmaterial. 

I undersökningen medtogs endast arkivhandlingar som stod i direkt relation 

till den arkeologiska undersökningen. Detta innebär att upprättade arkivhandlingar 

över andra sammanhang inte beaktats. Av denna anledning valdes exempelvis ett 

20-tal fotografier över en museiutställning av Vgde 8 bort. Vidare uteslöts arkiv-

handlingar som textuellt uppvisat information om att ha ingått i en bokpublikation 

av Vgde 8, såsom ett 100-tals sidor av manusutkast, ritningar och teckningar.111 

Detta gjordes trots en risk för att vissa handlingar använts för publicering först i 

ett senare skede. Slutligen medtogs inte dagböcker för Vgde 8, vars informations-

innehåll utgjordes av vardagliga spörsmål såsom rådande väderlek. 

Andra handlingar som inte stod i direkt relation till den arkeologiska under-

sökningen utgjordes av rekonstruktioner av det arkeologiska källmaterialet. Av 

detta följer att arkivhandlingar med andra dateringar än den för tidpunkten av re-

spektive undersökning inte heller medtogs. Exempelvis förelåg ett 10-tal upprät-

tade arkivhandlingar mellan åren 1943 och 1979 för Vgde 8. För Vgde 15 exklu-

derades ett 10-tal arkivhandlingar, upprättade år 1930 samt mellan åren 1954 och 

1963. Flertalet av dessa handlingar återgav olika föremålsrekonstruktioner. En 

vidare diskussion om arkivhandlingarnas dateringar görs nedan (se avsnitt 1.5.3). 

För undersökningen medtogs vidare endast färdiga arkivhandlingar, vilket in-

nebär att arbetsmaterial valdes bort. Exempelvis exkluderades flera antecknings-

böcker, vilka återgavs i fyndlistor för Vgde 8. Dessutom rörde det sig om ett stort 

antal skisser, kladdpapper och mallar. Vidare valdes några arkivhandlingar bort 

vars informationsinnehåll varit omöjligt att identifiera. Slutligen bör det även näm-

nas att samtliga dubbletter i arkivmaterialet exkluderats. Sådana handlingar bedöm-

des som missvisande för källmaterialets representativitet och undersökningens analys. 

1.5.3 Källkritiska aspekter 

I källmaterialet förelåg några aspekter som bör diskuteras. Såsom ovan vidrörts 

innehade arkivhandlingarna dateringar, där sådana med andra dateringar än den 

för tidpunkten för respektive undersökning exkluderats. Emellertid var inte samt-

liga arkivhandlingar i källmaterialet daterade och sådana arkivhandlingars rele-

vans till den arkeologiska undersökningen bedömdes utifrån deras informationsin-

nehåll. Vidare uppvisade inte heller samtliga handlingar en båtgravsförteckning, 

vilket innebar att det textuellt inte framgått vad dessa upprättats över. Då det på-

träffade arkeologiska källmaterialet emellertid avspeglats tydligt i källmaterialet 
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och främst dokumenterats i schakt, var en bedömning av arkivhandlingarnas rele-

vans ändock tämligen enkel. Sammantaget medförde dock sådana aspekter att den 

egna tolkningen av en del arkivhandlingars autenticitet varit betydelsefull. 

I enlighet med ovanstående bör även upprättade arkivhandlingars relation till 

forskarna ifråga omnämnas. Flertalet arkivhandlingar uppvisade namnunderskrif-

ter som härledde dessa till respektive forskare. Emellertid förelåg stundtals en 

sådan avsaknad, vilket främst var gällande för ritningar. Såsom tidigare nämnts 

stod ansågs dock dessa arkivhandlingar inneha relevans för den arkeologiska 

undersökningen. Utifrån vetskapen om att forskarna varit ansvariga för de arkeo-

logiska undersökningarna ansågs inte heller ett inkluderande av sådana arkivhand-

lingar som särskilt problematiskt. Följaktligen lades betydelsen vid forskaren i 

egenskap av ansvarig forskare för respektive arkeologisk undersökning. Därtill 

betraktades ett undertecknande av arkeologiska handlingar i fält inte som veten-

skaplig praxis, ett antagande som dock utgick ifrån den egna erfarenheten. 

Några arkivhandlingar med namnunderteckningar uppvisade vidare andra 

upprättare än forskaren själv. Förekommande var då namnet på den person som 

varit assisterande i fält. Då få arkeologiska undersökningar får anses genomföras 

av en individ bedömdes detta inte som särskilt anmärkningsvärt. I enlighet med 

detta skedde undersökningarna på Valsgärde i utbildande syften, där flera studen-

ter från Uppsala universitet deltog.112 Utöver detta förelåg även ett deltagande av 

andra personer, såsom kollegor och en illustratör/tecknare.113 Utifrån detta betrak-

tades det således som rimligt att vissa arkivhandlingar blivit upprättade av andra 

personer, vilket även sågs vara gällande för arkivhandlingar med en avsaknad av 

namnunderskrifter. På samma sätt bedömdes det som sannolikt att forskaren själv 

även upprättat några av de sistnämnda arkivhandlingarna. 

Då varje arkivhandling studerats ingående och där relevansen för genomfö-

randet av den arkeologiska undersökningen sedan bedömts, betraktades risken för 

ett medtagande av icke relevanta arkivhandlingar som låg. Då det teoretiska ana-

lysverktyget för undersökningen sett till kategorier har sådana eventuella med-

tagna arkivhandlingar inte innehaft en avgörande betydelse för resultatet. Alterna-

tivet att endast inkludera arkivhandlingar med datering, båtgravsbeteckning och 

forskarens namnteckning hade medfört en begränsad inblick i den arkeologiska 

undersökningen och således genererat sämre förståelse för forskarsubjekten. Vi-

dare ansågs detta medföra svårigheter för besvarandet av undersökningens fråge-

ställning om kunskapsproduktion, då ett sådant källmaterial medfört ett resultat 

med sämre representativitet för den arkeologiska undersökningen. Slutligen sak-

                                                 
112 Se exempelvis Lindqvist, S. (1929), ”Valsgärde gravbacke. Ett nyupptäckt båtgravfält i Gamla Uppsala 

socken”, s. 165; Norr, S (1997), ”De arkeologiska upptäckternas historia i Valsgärde, s. 1; Sundkvist, A. 

(2008), ”How a Site Shaped a Seminar”, s. 116. 
113 Eriksson, H, Kyhlberg, O. & Ojala, K. (2013), ”Archaeological excavations 1928-1952”, s. 15; Arwids-

son, G. (1954), Die Gräberfunde von Valsgärde II. Valsgärde 8, s. 12–13. 
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nade en sådan avgränsning även ett stöd i det praktiska genomförandet av de arke-

ologiska undersökningarna, då dessa skett i utbildande syften. 

Slutligen bör en källkritisk aspekt framhållas gällande källmaterialets nuva-

rande innehåll. Så vitt författaren kände till hade ingen gallring blivit utförd i 

forskningsarkivet, vilket den höga förekomsten av dubbletter, metallföremål och 

kladdpapper också indikerat. Detta innebar att källmaterialet betraktades som ur-

sprungligt och oförändrat vid denna undersöknings genomförande. Vidare bestod 

källmaterialet av originalhandlingar, vilket tillskrev arkivhandlingarna en hög till-

förlitlighet. Emellertid utgör detta ingen garanti gentemot framtida förändringar, 

vilka kan inneha betydelse för denna undersöknings resultat. Arkivhandlingar kan 

exempelvis blivit tillförda arkivet eller utgallrade. Det bör således framhållas att 

denna undersökning är situerad i den tidpunkt som den vidtogs inom. 

1.5.4 Genomförande av undersökning 

Källmaterialet för denna undersökning samlades in kvalitativt, då detta möjlig-

gjorde för ett relevant källmaterial. Ett sådant urval förutsatte en närmare genom-

gång av arkivmaterialet, vilket medförde att insamling och analysen delvis skedde 

parallellt i denna undersökning. Då undersökningen sökte en förståelse för den 

enskilda forskarpräglingen ansågs även en kvalitativ analysmetod som lämplig, då 

det möjliggjorde för ingående studier av materialet. En sådan förståelse kom dock 

att begränsas till två forskare, vilket bedömdes som rimligt för besvarandet av 

undersökningens syfte och frågeställningar. Vidare möjliggjorde detta en mer in-

gående analys utifrån ett litet större källmaterial, vilket bedömdes kunna resultera i 

en bättre förståelse för forskarsubjektens prägling. En sådan förståelse begränsa-

des vidare av att endast forskarnas upprättade arkivhandlingar studerades, där inga 

kompletterande källor eller tillvägagångssätt användes. 

Förutsättande för undersökningen var forskarnas relation till upprättade arkiv-

handlingar, där en tydlig åtskillnad mellan arkivhandlingar och forskare gjordes 

inledningsvis. Därefter analyserades arkivhandlingarnas informationsinnehåll uti-

från ett intersektionellt perspektiv, i syfte att synliggöra intersektioner som fors-

karna i egenskap av upprättare skapat inom det arkeologiska dokumentations-

materialet. För en förståelse för den enskilda forskarpräglingen vidtogs därefter en 

komparativ analys av tidigare synliggjorda intersektioner och med utgångspunkt i 

undersökningens bredare teoretiska perspektiv. 

För att möjliggöra ovanstående tillvägagångssätt utgjordes den huvudsakliga 

metoden för undersökningen av innehållsanalys. Varje enskild arkivhandling för 

respektive arkeologisk undersökning fotograferades för att sedan genomgå en be-

arbetning och strukturering digitalt. Detta tog sin utgångspunkt i informationsin-

nehållet i varje arkivhandling och sådana arkivhandlingar som inte var relevanta 

valdes i detta skedde bort. Då källmaterialet bestod av nästintill 400 arkivhand-

lingar som främst var ordnade efter handlingstyp, behölls även denna struktur digitalt 
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för att underlätta överblick och återsökning. Arkivhandlingarna sammanställdes däref-

ter textuellt i tabeller för respektive båtgrav efter deras informationsinnehåll och antal. 

En sådan sammanställning av antalet upprättade arkivhandlingar innebar även 

att en kvantitativ metod användes i undersökningen. För ett tydliggörande av syn-

liga intersektioner som skymtat i innehållsanalysen ansågs denna metod som 

lämplig. Vidare ansågs metoden medföra en mer tillförlitlig undersökning, men 

även en tydligare redovisning av källmaterialet. Det sistnämnda ansågs betydelse-

fullt då materialet inte kunde publiceras. Denna kvantitativa metod syftade dock 

inte till att fästa uppmärksamhet på kategoriers storlek, utan endast till att redovisa 

synliga intersektioner som forskarna i upprättade arkivhandlingar skapat. I ana-

lysen sattes detta sedan i relation till den arkeologiska undersökningsrapporten och 

bifogad fyndförteckning för varje båtgrav. 

Då den huvudsakliga metoden för undersökningen utgjordes av innehållsana-

lys, innebar detta att samma metod tillämpades oberoende av arkivhandlingarnas 

handlingstyper. Att relationen mellan handlingstyp och informationsinnehåll för-

bisetts hade givetvis fått konsekvenser för den eftersträvade förståelsen för 

forskarpräglingen. Detta då användandet av olika handlingstyper för den arkeolo-

giska dokumentationen kan förväntas innehaft olika syften, vilket i sin tur påver-

kat arkivhandlingarnas informationsinnehåll. Vidare var säkerligen olika hand-

lingstyper påverkade av olika tekniska aspekter, vilket varit av betydelse för den 

arkeologiska dokumentationen. Att tillämpa olika analysmetoder som tagit hänsyn 

till olika handlingstyper hade varit en möjlighet. Emellertid ansågs detta inte avgö-

rande för förståelsen av den enskilda forskarpräglingen, utan där studiens teore-

tiska utgångspunkter tillsammans med de metodiska valen ansågs som tillräckligt. 

Den kvantitativa analysmetoden medförde därtill att ett beaktande av samtliga 

detaljer i arkivhandlingarna inte gjorts. En sådan studie bedömdes ta alltför myck-

et tid i anspråk. Vidare ansågs undersökningens syfte och frågeställningar bäst bes-

varas genom en bredare förståelse för arkivhandlingarna, i jämförelse med detalje-

rade studier av färre arkivhandlingar. Sådana aspekter som undersökningen bort-

sett ifrån utgörs exempelvis av stilistisk framställning och noggrannhet. 

1.5.4.1 Fyndförteckningar 

Bifogade fyndförteckningar (se bilaga 1–2) över fyndmaterialet för varje båtgrav 

skapades utifrån information i föreliggande fyndlistor och föremålsprotokoll. An-

ledningen till att dessa ansågs som betydelsefulla för undersökningen beror på att 

påträffade fynd till stor del legat till grund för upprättandet av källmaterialet. I 

analysen fungerade således fyndförteckningarna som ett referensmaterial. Vidare 

gav fyndförteckningarna en viss vägledning i innehållsanalysen, då fyndbenäm-

ningar inte alltid var utskrivna. Fyndbenämningar ifråga baserades på forskarnas 

egna tolkningar och använda begrepp. Då endast utvald information medtogs in-

nebär dock detta att fyndförteckningarna inte tillfullo återger de ursprungliga ar-

kivhandlingarna. Dessutom förekom olika versioner av fyndlistor, där några såle-
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des inte varit kompletta. För en korrekt återgivelse vidtogs egna jämförelser emel-

lan dessa, emellertid garanteras inte en avsaknad av felaktigheter. 

Egna uträkningar har vidare gjorts över antalet påträffade fynd inom samma 

fyndbenämning. För en sådan beräkning uppstod dock svårigheter, då antalet fynd 

inte kontinuerligt angetts samtidigt som fler fynd tilldelats samma fyndnummer. 

Vidare förekom variationer i fyndnummer mellan de olika versionerna, samtidigt 

som en del fyndnummer och fynd tagits bort. I sådana fall där det exakta antalet 

fynd var otydligt redovisas istället det minsta antalet med ett plustecken. För en 

redovisning av antalet ansågs detta som en lämplig lösning. 

1.5.5 Det egna forskarsubjektet 

I den teoretiska genomgången om situerade kunskaper framhölls betydelsen av ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot den egna forskningen och därigenom ett an-

svarstagande för dess resultat. Ansatsen har således varit att kontinuerligt redovisa 

föreliggande forskningsprocess och den egna rollen inom arbetets olika delar. 

Detta har ansetts nödvändigt för att synliggöra den kontext som undersökningsre-

sultatet producerats inom och därigenom de val som gjorts för undersökningen. 

Denna undersökning har utgått ifrån det egna subjektet, vilket innebär att utö-

ver de aktiva val som gjorts har faktorer såsom den egna bakgrunden, förförståel-

sen och samtiden format det partiella perspektiv som undersökningen genomförts 

inom. Detta medför att undersökningsresultatet inte gör anspråk på en sanning 

eller en fullständig syn, utan endast en begränsad kunskap som är kontextuellt 

avhängig just detta perspektiv. Som tidigare nämndes uppstod exempelvis inte 

undersökningen av en tillfällighet, utan genom den tidigare bakgrunden inom två 

olika vetenskaper. 

Av detta följer att den egna utbildningen har varit betydelsefull, där förståel-

sen för materialet och de tolkningar som gjorts utgått ifrån en egen förförståelse. 

På detta sätt har mitt subjekt haft betydelse för detta undersökningsresultat, där 

exempelvis andra subjekt med andra utbildningsbakgrunder möjligen erhållit ett 

annat. Detta innebar vidare att det egna perspektivet formats av en nutida väster-

ländsk förståelse för materialet och använda begrepp i undersökningen, vilket inte 

utgör det enda synsätt som materialet kan betraktas ur. Därtill har valda teoretiska 

utgångspunkter innehaft avgörande betydelse, där inga andra aspekter studerats än i 

enlighet med dessa. 

Vidare har metodiska val såsom källmaterial och teoretisk metodisk tillämp-

ning strukturerat denna undersökning. Till detta kommer undersökningens syfte 

och frågeställningar, vilka formulerats utifrån en personlig förhoppning om att 

besvaras. Slutligen har undersökningsresultatet begränsats till två forskare vid en 

viss tidpunkt på en viss plats och endast genom deras upprättade arkivhandlingar. 

Detta innebär att den producerade kunskapen inte är gällande utanför denna 

undersökningskontext eller applicerbar på någon annan individ. 
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2 Undersökning och analys 

Detta kapitel utgörs av uppsatsens andra huvuddel och presenterar undersökning 

och analys av empiri. Kapitlet är indelat i en tematisk struktur samt i tre större 

avsnitt. Det första avsnittet utgörs av en kort presentation av det berörda forsk-

ningsprojekt och platsen för Valsgärde, i syfte att ge viss kännedom om de arkeo-

logiska forskningsprojekten. Därefter tar det andra avsnittet vid med undersökning 

och analys av Vgde 8, följt av Vgde 15. Längden på delar inom detta avsnitt varie-

rar i enlighet med det teoretiska analysverktyget. Slutligen förs en analytisk dis-

kussion i det tredje avsnittet utifrån tidigare analysresultat och i enlighet med upp-

satsens bredare teoretiska utgångspunkt. 

2.1 Forskningsprojekten i Valsgärde 

En förekomst av anlagda båtgravar i Valsgärde, i Gamla Uppsala socken i Upp-

land uppmärksammades år 1926 av direktör Petrus Hübinette och häradsdomare 

E. E. Eriksson. Ett flertal sänkor i markytan observerades på en höjd, vilket påta-

lades för den dåvarande professorn i nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. 

Tolkningen av dessa sänkor var till en början litet osäker, men hypotesen om att 

det rörde sig om anlagda båtgravar kom att verifieras vid tidpunkten för den första 

arkeologiska undersökningen. Denna genomfördes i maj år 1928 och den första 

undersökta båtgraven erhöll namnet grav 1.114 

För de arkeologiska forskningsprojekten vid Valsgärde ansvarade Institution-

en för nordisk och jämförande fornkunskap vid Uppsala universitet, vilken idag 

utgörs av Institutionen för arkeologi och antik historia.115 De arkeologiska under-

sökningarna kom att pågå periodvis mellan åren 1928 och 1951. Sammantaget 

undersöktes femton båtgravar under ledning av anställda forskare vid Uppsala  

                                                 
114 Lindqvist, S. (1929), ”Valsgärde gravbacke. Ett nyupptäckt båtgravfält i Gamla Uppsala socken”, s. 164–

165, 167. 
115 Sundkvist, A. (2008), ”How a Site Shaped a Seminar – Valsgärde and the Development of Archaeology in 

Uppsala 1928–1939”, s. 116; Norr, S. (1997), ”De arkeologiska upptäckternas historia i Valsgärde”, s. 1. 
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Universitet.116 Utöver den ansvariga forskaren fanns ett deltagande av andra personer, 

vilka främst utgjordes av studenter från den arkeologiska institutionen. Därtill deltog 

även amanuenser, grovarbetare och annan berörd personal, såsom konservatorer.117 

De arkeologiska undersökningarna av båtgravarna utfördes vanligen genom 

att gravarna grävdes utmed ena kortsidan och stundtals ifrån båda samtidigt. End-

ast Vgde 4 kom att undersöktas utmed en långsida.118 Båtgravarna numrerades 

sedan löpande enligt den ordning de undersökts i och erhöll nummer mellan 1 och 

15.119 Samtliga gravlagda individer har biologiskt tolkats som män utifrån ned-

lagda gravgåvor, där särskilt förekomsten av vapen- och ridutrustning fungerat 

som könsbestämmande. Då det endast i ett fåtal båtgravar påträffades bevarat 

mänskligt benmaterial, har möjligheten till osteologiska analyser varit begränsad. 

Fram till år 2008 hade dock inga osteologiska analyser gjorts på det benmaterial 

som påträffats.120 

2.2 Analys av Valsgärde 8 och Valsgärde 15 

Nedanstående avsnitt analyserar upprättade arkivhandlingar över det arkeologiska 

källmaterial som påträffades under respektive arkeologiska undersökning. Över de 

upprättade arkivhandlingarnas informationsinnehåll från respektive arkeologisk 

undersökning görs en textuell redogörelse och sammanställning nedan i enlighet 

med undersökningens teoretiska analysverktyg. Då källmaterialet främst bestod av 

ett tidigare opublicerat material och med föreliggande upphovsrättsligt skydd pub-

liceras inte detta. Vid intresse för använt arkivmaterial görs istället en hänvisning 

till arkivets fysiska plats på Museum Gustavianum i Uppsala. 

                                                 
116 Eriksson, H, Kyhlberg, O. & Ojala, K. (2013), ”Archaeological excavations 1928-1952”, s. 10, 13, 17; 

Norr, S. (1997), ”De arkeologiska upptäckternas historia i Valsgärde”, s. 2. Årtalen för varje enskild under-

sökning återges i Eriksson, H, Kyhlberg, O. & Ojala, K. (2013), ”Archaeological excavations 1928-1952”, s. 

13 och i Norr, S. (1997), ”De arkeologiska upptäckternas historia i Valsgärde”, s. 2. Av 15 båtgravar har sex 

blivit publicerade, se Fridell, A. (1930), ”Den första båtgraven vid Valsgärde i Gamla Uppsala socknen”; 

Dyfverman, M. (1929), ”Båtgraven Nr 2 vid Valsgärde”; Odencrants, R. (1933), ”Båtgraven nr 4 vid Vals-

gärde”; Arwidsson, G. (1942), Valsgärde 6. Die Gräberfunde von Valsgärde I; Arwidsson, G. (1977), Valsgärde 

7. Die Gräberfunde von Valsgärde III; Arwidsson, G. (1954), Valsgärde 8. Die Gräberfunde von Valsgärde II. 
117 Eriksson, H, Kyhlberg, O. & Ojala, K. (2013), ”Archaeological excavations 1928-1952”, s. 11, 15; Lin-

dqvist, S. (1929), ”Valsgärde gravbacke. Ett nyupptäckt båtgravfält i Gamla Uppsala socken”, s. 165; 

Arwidsson, G. (1954), Valsgärde 8. Die Gräberfunde von Valsgärde II, s. 12. 
118 Eriksson, H, Kyhlberg, O. & Ojala, K. (2013), ”Archaeological excavations 1928-1952”, s. 17; 

Odencrants, R. (1933), ”Båtgraven nr 4 vid Valsgärde”, s. 228. 
119 Eriksson, H, Kyhlberg, O. & Ojala, K. (2013), ”Archaeological excavations 1928-1952”, s. 11–12. 
120 Arwidsson, G. (1954), Valsgärde 8. Die Gräberfunde von Valsgärde II, s. 16–17; Ljungkvist, J. (2008), 

”Valsgärde – Development and Change on a Burial Ground over 1300 years”, s. 30, 33–34. 
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2.2.1 Upprättade arkivhandlingar för Valsgärde 8 

Tabell 1. Sammanställning över informationsinnehållet i upprättade fotografier, ritningar och 
teckningar för Vgde 8. 

Dokumentation Antal Informationsinnehåll 

Efter upptagande 151 fotografier Dokumentation av huvudsakligen enskilda 

fynd, undantag av åtta fotografier som doku-

menterat fler fynd. 

 22 ritningar Dokumentation av huvudsakligen enskilda 

fynd, undantag av tre ritningar som dokumen-

terat fler fynd. 

 8 teckningar Dokumentation av huvudsakligen enskilda 

fynd, undantag av en teckning som dokumente-

rat fler fynd. 

Fynd in situ 15 fotografier Dokumentation av huvudsakligen enskilda 

fynd in situ och då horisontellt. Undantag av 

fem fotografier som dokumenterat fler fynd in 

situ. 

 28 ritningar Planritningar av huvudsakligen enskilda fynd, 

undantag av åtta ritningar. 

 5 ritningar Längdprofiler av sköld I och II. En planritning 

av trä, som även innehöll en längdprofil. En 

längdprofil av fler fynd som båtträ, koppel och 

nit. 

 44 ritningar 

 

Tvärprofiler av nitars vertikala lägen. 21 av 

dessa markerade nitars läge med en punkt, där 

fynd inte utritats. 

 1 teckning Plan över fynd i förhållande till båtkonstrukt-

ion. 

Icke fyndrelaterad 

dokumentation in situ  

1 fotografi Ett fotografi på lerstrimla i schakt. 

 1 ritning En tvärprofil av båtkonstruktion i förhållande 

till markyta. 

 6 fotografier Två tvärprofiler av lagerföljd vid profil 1. Tre 

tvärprofiler sannolikt av profil 1. En tvärprofil 

av okänd profil. 

 10 ritningar 

 

Tre längdprofiler av lagerföljd vid profil 2, 4 

och 7 (akter). Fem tvärprofiler av lagerföljd 

vid profil 1, 3, 5, 6 och 7 (för). En ritning över 

lagerföljd i profil 1–3 och 5–7. 

 5 ritningar Dokumentation av stenkonstruktion i schakt. 

En längdprofil, fyra planritningar. 

 2 ritningar Schaktplan med tvärprofiler och stenkonstrukt-

ioner utritat i schakt. I ena ritningen återgavs 

även några fynd. 

 2 ritningar Tvärprofil av båtköl vid olika avstånd. 

Källa: Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2, F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; ”Plan över båten 
med fynden” i 10.4, rulle 55, Fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde arkiv. 

I ovanstående tabell 1 görs en redogörelse för det huvudsakliga arkeologiska 

dokumentationsmaterialet över undersökningen av Vgde 8. I tabellen framgår att 

dokumentationen av det arkeologiska källmaterialet dels genomförts in situ, dels 
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efter upptagning ur schakt. Av sammanlagt 301 upprättade arkivhandlingar uppvi-

sade 181 arkivhandlingar ett informationsinnehåll med den sistnämnda doku-

mentationen, följt av 120 arkivhandlingar med dokumentation in situ.121 

Med utgångspunkt i en dokumentation efter upptagning uppgick detta i enlig-

het med tabell 1 till 151 upprättade fotografier, 22 upprättade ritningar och åtta 

upprättade teckningar. Samtliga av dessa arkivhandlingar innehade vidare ett in-

formationsinnehåll bestående av fynddokumentation och uppvisade således inget 

annat arkeologiskt källmaterial.122 Informationsinnehållet i upprättade fotografier 

utgjordes främst av dokumenterade fynd tillhörande sköld I och II, hjälm och rust-

ning, men även trä, träbägare, träskrin, träskål samt näver och textil. Vidare fö-

relåg dokumentation av fynd såsomtui betsel I och II, broddar, bryne, flinta, 

dryckeshorn, huggkniv, järnföremål, pilspets, skärding (tillhörande järngryta) med 

lerstrimla, svärd och yxa.123 Informationsinnehållet i upprättade ritningar utgjordes 

av dokumentation av trä, textil, hjälm, rustning, näver, träetui och träskål.124 I upprät-

tade teckningar hade fynd såsom trä, träskrin, rustning och hjälm dokumenterats.125 

Den utförda dokumenteringen av fynd efter upptagning bestod främst av en-

skilda fynd. Av 151 upprättade fotografier uppvisade exempelvis 143 stycken en 

dokumentation av enskilda fynd, såsom betsel I och II, dryckeshorn, hjälm, hugg-

kniv, sköld I och II, näver, träskrin, träskål, pilspets, rustning, svärd, textil, trä-

bägare, enskilda träfragment och yxa.126 Vidare förelåg en sådan dokumentation i 

19 upprättade ritningar av 22 stycken, där hjälm, näver, rustning, träskål och 

träetui dokumenterats.127 För åtta upprättade teckningar uppgick sådan doku-

mentation till sju stycken, där fynd såsom rustning, trä och träskrin dokumenterats 

enskilt.128 Sammantaget uppgick antalet upprättade arkivhandlingar med ett sådant 

informationsinnehåll till 169 av 181 stycken. En närmare redovisning av doku-

menterade fynd i förhållande till antalet arkivhandlingar görs i tabell 3 nedan. 

Arkivhandlingar med ett annat informationsinnehåll än dokumentation av en-

skilda fynd omnämndes kortfattat i tabell 1 under ”efter upptagande”. Av tabellen 

framgick att det rörde sig om 12 upprättade arkivhandlingar, där olika fynd eller 

fynd tillhörande olika större fynd dokumenterats samtidigt. Detta utgjordes av åtta 

fotografier av fynd som bryne och flinta, hjälm och träskålar samt två fotografier 

på flera järnföremål och ett fotografi på broddar.129 Då även dokumenteringen av 

skärding efter upptagande skett i förhållande till lerstrimla ingick även tre sådana 

                                                 
121 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb: och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; ”Plan över båten med fynden” i 

10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 
122 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
123 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
124 Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
125 Teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
126 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
127 Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
128 Teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
129 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
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fotografier.130 Vidare uppvisade tre ritningar fynd av trä- och textilfragment samt trä 

tillhörande olika fynd. Slutligen förelåg en teckning över både hjälm och träskålar.131 

Inom det arkeologiska dokumentationsmaterialet förelåg även åtskilliga upp-

rättade arkivhandlingar vars informationsinnehåll bestod av det arkeologiska 

källmaterialet dokumenterat in situ. Arkivhandlingarna ifråga uppgick till 120 

stycken och presenterades i tabell 1 under ”fynd in situ” och ”övrig dokumentation 

in situ”. Av dessa utgjordes 22 av fotografier och 97 av ritningar samt en teck-

ning.132 En stor del av arkivhandlingarnas informationsinnehåll bestod av dokumente-

rade fynd in situ, där 93 av 120 upprättade arkivhandlingar uppvisade en sådan doku-

mentation. Exempelvis ingick här 15 fotografier, vilka dokumenterat fynden hästben, 

hjälm, huggkniv, nävermatta, näver, sköld I och II, spelbräde, svärd och trä i schakt.133 

I enlighet med tabell 1 förelåg det även ett större antal planritningar över på-

träffade fynd i schakt, vilka uppgick till 28 till antalet. Inom dessa hade fynd 

såsom ben, betsel I och II, bryne, dragkrok, flinta, glas, grimma, huggkniv, häst-

ben, järnfragment, järngryta med tillhörande skärding, järnföremål, kniv, koppel, 

nitar, näver, pilspetsar med tillhörande pilkoger, sax, spelbräde, spjutspets, svärd, 

trä, trä av båt med kölavtryck i lera och träskrin dokumenterats in situ.134 Till detta 

tillkom även tre längdprofiler av sköld I och II samt en fjärde längdprofil över 

fynd av koppel, båtträ och nit. Vidare återgav en planritning trä in situ, vilket 

också dokumenterats i en längdprofil inom samma arkivhandling.135 I dokumentat-

ion av fynd in situ förelåg även 44 tvärprofiler som dokumenterade nitarnas verti-

kala lägen med punkter och utritade nitar.136 Till detta kom även en teckning över 

båtkonstruktion och fynd horisontellt in situ.137 

Av 120 arkivhandlingar innehade 27 stycken ett informationsinnehåll av ett 

annat arkeologiskt källmaterial dokumenterat in situ. I tabell 1 under ”icke fyndre-

laterad dokumentation in situ” återfanns sådana arkivhandlingar. Flertalet av dem 

innehade ett informationsinnehåll med dokumenterade lagerföljder, där sex upp-

rättade fotografier och tio upprättade ritningar dokumenterat sådana förhållanden. 

Dokumenteringen hade gjorts i fem tvärprofiler och tre längdprofiler över sam-

manlagt åtta olika profiler i schakt. En tvärprofil upptog två arkivhandlingar. Där-

till tillkom en sammanställande ritning över lagerföljd för några av dessa profi-

ler.138 Resterande 11 arkivhandlingar uppvisade ett informationsinnehåll av olika 

dokumenterade förhållanden in situ. Exempelvis förelåg dokumentation av påträf-

                                                 
130 Fotografier i F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
131 Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
132 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar i 5.18; ”Plan över båten med fynden” i 10.4, rulle 55, 

Valsgärde arkiv. 
133 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
134 Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
135 Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
136 Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
137 ”Plan över båten med fynden” i 10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 
138 Fotografier av lagerföljd i F1Eb:3; Ritningar av lagerföljd i 5.18, Valsgärde arkiv. 
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fade stenar, vilket återfanns i fyra planritningar och en längdprofil. Vidare förelåg 

två upprättade ritningar av schaktplaner, där främst tvärprofilers placering i schak-

tet återgavs, men även en del stenkonstruktioner och några fynd. Därtill förelåg 

även två tvärprofiler över båtkölens avtryck i schaktet samt en tvärprofil över båt-

konstruktionen i förhållande till markytan.139 Slutligen förelåg även ett fotografi 

över påträffad lerstrimla in situ.140 

Inom dokumentationen av fynd in situ förelåg många arkivhandlingar vars in-

formationsinnehåll utgjordes av dokumentation av enskilda fynd. Utifrån tabell 1 

under ”fynd in situ” gick det att utläsa att detta utgjorts av såväl fotografier som 

ritningar, vilka sammanlagt uppgick till 34 upprättade arkivhandlingar.141 Av 15 

fotografier hade 10 stycken en sådan dokumentation, där fynd såsom svärd, sköld I 

och II, hästben, nävermatta, näver och trä dokumenterats.142 Vidare förelåg en 

dokumentation av enskilda fynd i tidigare nämnda planritningar av fynd in situ, 

där 20 av 28 planritningar uppvisade detta. Inom planritningarna ifråga hade en-

skilda fynd bestående av ben, betsel I och II, dragkrok, hästben, järngryta med 

tillhörande skärding, koppel, näver, pilar i tillhörande koger, spelbräde, träfrag-

ment, trä av båt och träskrin dokumenterats.143 En dokumentation av enskilda fynd 

förelåg vidare i tre upprättade längdprofiler över sköld 1 och II samt i en planrit-

ning av påträffat trä, där fynd dokumenterats var för sig. Den sistnämnda innehade 

även en längdprofil över fyndet. Ett undantag utgjordes av en fjärde längdprofil, 

vilken dokumenterade fynd av båtträ, koppel och nit in situ.144 

Resterande fem fotografier och åtta ritningar till ovanstående arkivhandlingar 

omnämndes kort i tabell 1 under ”fynd in situ”, då dessa inte dokumenterat en-

skilda fynd. Med utgångspunkt i fotografierna hade ett sådant dokumenterat 

sköldhandtag tillsammans med pilkoger, följt av två fotografier av spelbräde och 

spelpjäser tillsammans med intilliggande skärding. Resterande två fotografier 

återgav näver över hjälm och näver över huggkniv.145 I enlighet med ovan uppvi-

sade även resterande planritningar en dokumentation av fler fynd in situ, såsom 

ben, betsel I, grimma och hästben tillsammans. En planritning hade dokumenterat 

bryne, flinta, järnfragment, järnföremål, kniv, nitar och sax in situ. Vidare uppvi-

sade två planritningar dokumentation av båtträ med intilliggande kölavtryck av båt 

i lera, vilket medfört att fyndet inte dokumenterats enskilt. Tre planritningar ut-

gjordes av såväl fynd av glas, huggkniv, pilspetsar och svärd som en planritning 

                                                 
139 Ritningar i schakt i 5.18, Valsgärde arkiv. 
140 Fotografi i F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
141 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
142 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
143 Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
144 Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
145 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
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av nitar, näver och spjutspets. Den tredje planritningen hade dokumenterat nitar 

och trä in situ. Den sista planritningen utgjordes av flera näverfragment in situ.146 

Till detta kom även tidigare nämnda 44 tvärprofiler, en teckning över flertalet 

fynd i förhållande till båtkonstruktion samt en längdprofil över fler fynd. Dessa 

arkivhandlingar innehade inte heller en dokumentation av enskilda fynd in situ.147 

Det kan emellertid diskuteras huruvida 21 av de 44 upprättade tvärprofilerna istäl-

let borde betraktats som annan dokumentation in situ, då arkivhandlingarna inte 

avbildat fynd utan punkter. Detta på grund av att dokumentation inte återgav fyn-

den ifråga, utan endast deras vertikala lägen. Detta kan således tolkas som en 

dokumentation av båtkonstruktion och inte av fynd. I denna undersökning valdes 

dock arkivhandlingarna ifråga att betraktas som fynddokumentation, då punkterna 

i första hand ansågs representera fyndens påträffade lägen. 

I ovanstående redogörelse för informationsinnehållet i upprättade fotografier, 

ritningar och teckningar synliggjordes intersektioner mellan fem kategorier inom 

det arkeologiska dokumentationsmaterialet. Kategorierna ifråga inkluderade samt-

liga föreliggande arkivhandlingar och utgjordes av dokumentation av fynd efter 

upptagning, dokumentation av enskilda fynd, dokumentation av ett arkeologiskt 

källmaterial in situ och dokumentation av lagerföljd. Nedantill tydliggörs inter-

sektionerna ytterligare. Därtill redovisas relevant information i föreliggande arkeo-

logisk undersökningsrapport och bifogad fyndförteckning i bilaga 1. 

2.2.1.1 Dokumentation av fynd efter upptagning 

I ovanstående redogörelse för upprättade arkivhandlingar i det arkeologiska 

dokumentationsmaterialet framgick att flertalet innehade ett informationsinnehåll 

bestående av dokumentation av fynd efter deras upptagande ur schakt. En sådan 

dokumentation utgjordes av olika påträffade fynd, vilka omnämndes tidigare ovan. 

I tabell 1 under ”efter upptagande” redovisades arkivhandlingar med ett sådant 

informationsinnehåll, där det även framgick att detta sammanlagt rört sig om 181 

stycken. Arkivhandlingarna ifråga utgjordes av 151 fotografier följt av 22 ritningar 

och åtta teckningar.148 

Av det huvudsakliga arkeologiska dokumentationsmaterialet bestående av 301 

arkivhandlingar uppgick denna dokumentation till mer än hälften, där 181 arkiv-

handlingar av 301 uppvisade detta.149 I tabell 2 nedan redovisas detta förhållande i 

relation till resterande dokumentation. Där framgår att 60 procent av det totala 

antalet upprättade arkivhandlingar utgjordes av en dokumentation av fynd efter 

upptagning ur schakt. 

                                                 
146 Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
147 Ritningar i 5.18, ”Plan över båten med fynden” i 10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv 
148 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv.  
149 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
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Tabell 2. Tabellen redovisar den skapade kategorin för dokumentation av fynd efter upptagning i 
förhållande till det totala antalet upprättade fotografier, ritningar och teckningar för Vgde 8. 

Informationsinnehåll Antal arkivhandlingar Procent 

Efter upptagande 181 60 % 

Övrig dokumentation 120 40 % 

Totalt 301 100 % 

Källa: Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde 
arkiv. 

Av detta följer att 40 procent av arkivhandlingarna innehaft ett informationsinne-

håll med annan dokumentation. Sådana arkivhandlingar redovisades i tabell 1 un-

der ”fynd in situ” och ”icke fyndrelaterad dokumentation” och beskrivs närmare 

nedan (se avsnitt 2.2.1.4). 

I tidigare textuell redogörelse av källmaterialet omnämndes sådana fynd som 

dokumenterats efter deras upptagande. Med utgångspunkt i förekommande fynd-

benämningar i bifogad fyndförteckning förelåg 23 stycken fyndbenämningar inom 

denna dokumentation, varav lerstrimla medräknats som ett fynd i enlighet med 

fyndförteckning. Därtill medtogs inte träetui som ett fynd, utan detta ingick i be-

nämningen trä. Det totala antalet fyndbenämningar för Vgde 8 uppgick till 59 

stycken, där generella fyndbenämningar under ”tillhör fynd” i fyndförteckningen 

beaktades. I sådana fall där samtliga fynd inom en sådan benämning inte tillskri-

vits ett större fynd medräknades dessa som egna. Vidare medtogs endast en be-

nämning av nitar, då en uppdelning av nitarna inte gjorts inom resterande arkeolo-

giska dokumentationsmaterial.150 Av detta följde att en avsaknad av 36 fyndbe-

nämningar förelåg inom dokumentationen av fynd efter upptagande. 

Sådana fynd som inte förekom i arkivhandlingarnas informationsinnehåll och 

således inte omnämndes i tidigare textuell redogörelse utgjordes av ben, beslag, 

dragkrok, drev(?), eldstål, nitar, glasbägare, grytgaffel, halm(?), hartsklump, kop-

pel, järnbleck, järnfragment, järnring, kam, kantbeslag, kniv, kol, krampa, lä-

der(?), nit(?), nål/järntråd(?), pincett, sax, skinn, skrinnit(?), spelbräde, spik, 

spik(?), spjutspets, stift/spik, sädeskorn, sölja, trind/järntråd(?), träfibrer och trä-

kärl.151 Av detta följde att samtliga fyndbenämningar inte förekom inom de upprät-

tade arkivhandlingarnas informationsinnehåll och således hade inte samtliga fynd 

dokumenterats efter upptagandet. Detta innebar att den skapade kategorin inte 

varit representativ utifrån de fyndbenämningar som påträffats under den arkeolo-

giska undersökningen av Vgde 8. 

                                                 
150 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; Fyndlistor och föremålsproto-

koll i F1Ea:1, Valsgärde arkiv. 
151 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; Fyndlistor och föremålsproto-

koll i F1Ea:1, Valsgärde arkiv. 
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I upprättade arkivhandlingar för undersökningen av Vgde 8 ingick även en ar-

keologisk undersökningsrapport. Inom detta informationsinnehåll omnämndes 

ytterligare påträffade fynd, där följande kunde utläsas: 

Gravens innehåll är närmast jämförligt med de tre senast undersökta båtgravarna, sålunda för 
svenska förhållanden jämförelsevis rikt. Den döde har fått en ganska rik beväpning: ett svärd, 
en huggkniv, ett spjut, talrika pilar, två sköldar och förmodligen även en hjälm. Till köksut-
redningen hör bl.a. en järngryta med lång skärding. Vidare förekommo två hästar med enkla 
betsel, spelbrickor av ben inom ett stort träskrin, en strutformig glasbägare av ungefär samma 
form so m tre förut funna, ehuru mindre, m.m. Anmärkningsvärt är att näver, trä och skinn be-
varats här i större utsträckning än i förgående Valsgärdegravar.152 

 

De fynd som omnämndes i ovanstående citat från den arkeologiska undersök-

ningsrapporten bestod av den huvudsakliga beskrivningen av fyndmaterialet som 

därinom ges. Beskrivning gjordes vidare utifrån påträffade fynd som ansetts gene-

rera ett rikt fyndinventarium och sattes inte i relation till deras påträffande i schak-

tet. Utöver detta omnämndes några nitar, vilka dock omnämndes i påträffat läge.153 

Av detta följer att den arkeologiska undersökningsrapporten främst inte beskrivit 

fynd i förhållande till schakt, vilket kan anses stödja denna skapade kategori. 

I tidigare textuell redogörelse omnämndes förekommande fynd inom berörda 

arkivhandlingars informationsinnehåll, där arkivhandlingar till antalet uppgick till 

181 stycken. Vid jämförelse mellan sådana arkivhandlingar och ovan framhållna 

fynd i undersökningsrapporten uppvisade 140 stycken en dokumentation av de 

framhållna fynden.154 Inom dokumentationsmaterialet för Vgde 8 kunde det däri-

från ses en koncentrering till de fynd som i den arkeologiska undersökningsrap-

porten kategoriserades som beväpning (se avsnitt 2.2.1.3). 

2.2.1.2 Dokumentation av enskilda fynd 

Inom det arkeologiska dokumentationsmaterialet för Vgde 8 förelåg arkivhand-

lingar med ett informationsinnehåll bestående av dokumentation av fynd efter de-

ras upptagande. Inom tidigare textuell redogörelse framgick vidare att en bety-

dande del av den dokumenteringen gjorts över fynden som åtskilda. En sådan do-

kumentering förelåg i 143 upprättade fotografier, 19 upprättade ritningar och sju 

upprättade teckningar, där flertalet av tidigare omnämnda fynd dokumenterats.155 

En redovisning av sådana arkivhandlingar och deras antal görs i tabell tre nedan. 

                                                 
152 Citat från arkeologisk undersökningsrapport för Valsgärde 8, serie F1Ea, volym 1 i Valsgärde arkiv, s. 2. 
153 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Ea:1, Valsgärde arkiv, s. 1–2. 
154 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; Arkeologisk undersöknings-

rapport i F1Ea:3, Valsgärde arkiv. 
155 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
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Tabell 3. Tabellen redovisar antalet arkivhandlingar med en dokumentation av enskilda fynd. 

Dokumentation av 

enskilda fynd 

Antal arkivhandlingar Dokumentation av 

enskilda fynd 

Antal arkivhandlingar 

Betsel I 3 Sköldskiva trä 3 

Betsel II 2 Svärd 9 

Dryckeshorn 2 Textil 28 

Hjälm 21 Träbägare 1 

Huggkniv 9 Träetui 8 

Näver 19 Trä och träfragment 7 

Pilspets 1 Träskrin 8 

Rustning med om-

givning 

21 Träskål 2 

Sköld I 12 Yxa 4 

Sköld II 9 Totalt 169 

Källa: Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde 
arkiv. 

Av tabell 3 framgår att 169 arkivhandlingar inom det arkeologiska dokumentat-

ionsmaterialet innehaft ett informationsinnehåll bestående av dokumentation av 

enskilda fynd efter upptagning. Vidare framgick sådana fynd som dokumenterats 

enskilt i tabellen, men även fördelningen av arkivhandlingar över dessa. Då antalet 

fynd uppgick till 19 stycken, men där fynd av sköldskiva av trä varit tillhörande 

sköld och träetui ingått i trä enligt fyndförteckning, uppgick antalet fyndbenäm-

ningar till 17 stycken. Detta innebär att flertalet fynd dokumenterats åtskilliga 

gånger, vilket diskuteras ytterligare nedan (se avsnitt 2.2.1.3). 

Utifrån det sammantagna antalet arkivhandlingar bestående av dokumentation 

av fynd efter upptagning, uppgick dokumentation av enskilda fynd till 169 arkiv-

handlingar av 181 stycken. Detta trots att endast 17 fyndbenämningar av det totala 

antalet 59 stycken finns representerade. Av detta följer att det förelegat en koncen-

trering till en dokumentering av enskilda fynd inom dokumentationen av fynd 

efter upptagning, vilket gett upphov till en intersektion mellan två kategorier i det 

arkeologiska dokumentationsmaterialet. I tabell 4 nedantill tydliggörs detta förhål-

lande i relation till resterande dokumentation av fynd efter upptagning. 



 46 

Tabell 4. Tabellen redovisar intersektionen mellan kategorierna dokumentation av enskilda fynd 
och dokumentation av fynd efter upptagning. Detta baserades på antalet upprättade fotografier, 
ritningar och teckningar inom dokumentationsmaterialet för Vgde 8. Det totala antalet arkivhand-
lingar i tabellen redovisar det totala antalet upprättade fotografier, ritningar och teckningar inom 
respektive kategori. 

Dokumentation av fynd efter 

upptagning 

Antal arkivhandlingar Procent 

Enskilda fynd 169 93 % 

Övrigt 12 7 % 

Totalt 181 100 % 

Dokumentation av enskilda 

fynd 

Antal arkivhandlingar Procent 

Efter upptagning 169 100 % 

Övrigt 0 0 % 

Totalt 169 100 % 

Källa: Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde 
arkiv. 

Av tabellen framgår exempelvis att 93 procent av samtliga arkivhandlingar med 

ett informationsinnehåll av dokumenterade fynd efter upptagning utgjorts av 

dokumentation av enskilda fynd. Detta innebär att 93 procent av upprättade arkiv-

handlingar gett upphov till två kategorier. Vidare framgår att samtliga arkivhand-

lingar (100 procent) inom kategorin dokumentation av enskilda fynd konstruerat 

kategorin dokumentation av fynd efter upptagning. På detta sätt tydliggörs en in-

tersektion mellan två samspelande kategorier i det arkeologiska dokumentations-

materialet för Vgde 8, då dessa fungerade som konstruerande av varandra. 

I tabell 4 framgick att sju procent av arkivhandlingarna uppvisade ett annat in-

formationsinnehåll än dokumentation av enskilda fynd. Av tabell 1 under ”efter 

upptagande” framgick det vidare att det rörde sig om åtta fotografier, tre ritningar 

och en teckning. Sådana arkivhandlingar uppvisade att av ovanstående 17 fyndbe-

nämningar i tabell 3 hade fynd av hjälm, textil, trä och träskålar även dokumente-

rats i förhållande till andra fynd. Vidare förekom inte sex fyndbenämningar inom 

denna dokumentation, men som emellertid förelåg inom dokumentationen av fynd 

efter upptagande. Sådana utgjordes av broddar, bryne, lerstrimla, flinta, skärding 

och järnföremål.156 Av detta följer att 13 fyndbenämningar av 23 endast erhållit en 

enskild dokumentation efter upptagandet. 

2.2.1.3 Dokumentation av beväpning 

I den arkeologiska undersökningsrapporten för undersökningen av Vgde 8 fram-

hölls fynd som ansetts utgöra en rik beväpning i det arkeologiska källmaterialet. 

Detta utgjordes av fynden svärd, huggkniv, spjut, pilar, två sköldar och hjälm, 

                                                 
156 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
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vilka tillsammans kategoriserats som beväpning.157 I tidigare textuell redogörelse 

för källmaterialet framgick att flertalet av dessa fynd dokumenterats i såväl foto-

grafier som ritningar och teckningar. En beräkning visade att det inom kategorin 

dokumentation av fynd efter upptagning förelåg en koncentrering till dessa fynd. 

Av samtliga 181 arkivhandlingar uppvisade 66 stycken sådana dokumenterade fynd.158 

Att fynd av rustning/ringbrynja inte omnämndes som tillhörande beväpning i 

den arkeologiska undersökningsrapporten – vilket annars sågs som rimligt, be-

rodde troligen på att denna upptogs inom ett större jordblock och påträffades först 

senare. Detta innebar att fyndet möjligen inte varit känt vid tidpunkten för den 

arkeologiska undersökningsrapportens upprättande.159 Inom tidigare textuell redo-

görelse framgick dock att rustningen dokumenterats efter upptagande och i tabell 

3 ovan hade den även dokumenterats enskilt genom upprättandet av 21 handling-

ar. Då denna emellertid inte omnämndes inom denna kategorisering togs inte detta 

fynd med inom denna kategori. 

Av arkivhandlingar med ett sådant informationsinnehåll utgjorde det större 

antalet av upprättade fotografier, där 64 stycken uppvisade dokumentation av fynd 

tillhörande denna kategori. Av dessa hade 21 stycken dokumenterat hjälm eller 

fynd tillhörande hjälm, varav en med påträffade träskålar. Vidare uppvisade nio 

fotografier ett informationsinnehåll av dokumentation av huggkniv och ett foto-

grafi av pilspets. Detta följdes av nio fotografier av svärd och dess olika delar. 

Resterande 24 stycken dokumenterade sköld I och sköld II eller fynd tillhörande 

respektive sköld.160 Därtill förelåg en ritning av hjälm efter upptagandet ur 

schakt.161 Slutligen uppvisade en upprättad teckning ett informationsinnehåll be-

stående av tecknad hjälm i relation till träskålar, såsom vid påträffandet. Det fynd 

som inte hade dokumenterats efter upptagandet utgjordes av ett spjut.162 

Av informationsinnehållet i upprättad arkeologisk undersökningsrapport 

framgick vidare antalet fynd inom kategorin för beväpning, vilket också kan ses i 

bifogad fyndförteckning i bilaga 1. Med undantag av två sköldar och ett oprecist-

antal pilar, uppgick fynden till ett i antal, vilka sammanlagt sex fynd plus minst 44 

pilar enligt fyndförteckning.163 Emellertid hade endast en pil dokumenterats efter 

upptagandet genom ett upprättat fotografi.164 Såsom ovan framgått var inte heller 

spjutet representerat inom denna dokumentation. Av detta följer att de resterande 

fem fynden dokumenterats åtskilliga gånger, vilket sammantaget gett upphov till 

en kategori i det arkeologiska dokumentationsmaterialet av fynd tillhörande be-

                                                 
157 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Ea:1, Valsgärde arkiv, s. 2. 
158 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
159 Fotografier på rustning i F1Eb:1; Ritningar och teckningar på rustning i 5.18, Valsgärde arkiv. 
160 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
161 Ritning i 5.18, Valsgärde arkiv. 
162 Teckning i 5.18, Valsgärde arkiv. 
163 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Ea:1, s. 2; Fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde arkiv. 
164 Fotografi i F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
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väpning. I tabell 5 nedan tydliggörs denna kategori utifrån antalet arkivhandlingar 

med en dokumentering av fynd efter upptagning. 

Av tabell 5 framgår att 36 procent av arkivhandlingarnas informationsinnehåll 

bestående av dokumentation av fynd efter upptagning utgjorts av en dokumentat-

ion av beväpning. Detta innebar att informationsinnehållet i 36 procent av arkiv-

handlingar konstruerat två kategorier. Vidare uppvisade samtliga arkivhandlingar 

– det vill säga 100 procent, inom kategorin dokumentation av beväpning ett in-

formationsinnehåll bestående av dokumentation av fynd efter upptagning. Av 

detta följer att det totala antalet av 181 arkivhandlingar gett upphov till en inter-

sektion mellan två kategorier i det föreliggande arkeologiska dokumentations-

materialet för Vgde 8. Detta genom att kategorierna fungerat som konstruerande 

av varandra. 

Tabell 5. Tabellen redovisar intersektionen mellan kategorierna dokumentation av beväpning och 
dokumentation av fynd efter upptagning. Detta baserades på antalet upprättade fotografier, rit-
ningar och teckningar inom dokumentationsmaterialet för Vgde 8. Det totala antalet arkivhand-
lingar i tabellen redovisar det totala antalet upprättade fotografier, ritningar och teckningar inom 
respektive kategori. 

Dokumentation av fynd efter 

upptagning 

Antal arkivhandlingar Procent 

Beväpning 66 36 % 

Övrigt 115 64 % 

Totalt 181 100 % 

Dokumentation av beväpning Antal arkivhandlingar Procent 

Efter upptagning 66 100 % 

Övrigt 0 0 % 

Totalt 66 100 % 

Källa: Arkeologisk undersökningsrapport i F1Ea:1, s. 2; Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och 
F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18. 

Sådana arkivhandlingar vars informationsinnehåll inte uppvisade dokumentation 

av fynd tillhörande kategorin beväpning utgjordes av 87 fotografier, 21 ritningar 

och sju teckningar, vilket uppgick till 115 arkivhandlingar.165 I den inledande 

textuella redogörelsen av källmaterialet omnämndes samtliga fynd såsom doku-

menterats efter deras upptagande, vilket innebär att resterande fynd utöver beväp-

ning där återgavs. I förhållande till antalet fyndbenämningar för Vgde 8, vilka ut-

gjordes av 59 stycken och där 23 förekom inom dokumentationen efter uppta-

gande, lämnade denna kategori 16 fyndbenämningar utanför. 

Inom tabell 3 som presenterades tidigare över dokumenterade enskilda fynd 

förelåg åtskilliga arkivhandlingar med ett informationsinnehåll av dokumenterade 

fynd tillhörande beväpning (se avsnitt 2.2.1.2). I tabellen synliggjordes exempelvis 

21 arkivhandlingar, vars informationsinnehåll dokumenterat en hjälm eller fynd 

                                                 
165 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
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tillhörande hjälmen, följt av nio arkivhandlingar över en huggkniv och 24 arkiv-

handlingar av två sköldar. Vidare hade en arkivhandling dokumenterat en pil och 

nio stycken ett svärd.166 Sammantaget uppgick sådana arkivhandlingar till 64 

stycken inom enskilda fynd, vilket således utgjorde nästintill samtliga arkivhand-

lingar inom kategorin för beväpning. Tabell 6 nedan tydliggör förhållandet mellan 

de båda kategorierna ytterligare. 

Tabell 6. Tabellen redovisar intersektionen mellan kategorierna dokumentation av enskilda fynd 
och dokumentation av beväpning. Detta baserades på antalet upprättade fotografier, ritningar 
och teckningar inom dokumentationsmaterialet för Vgde 8. Det totala antalet arkivhandlingar i 
tabellen redovisar det totala antalet upprättade fotografier, ritningar och teckningar inom respek-
tive kategori. 

Dokumentation av enskilda 

fynd 

Antal arkivhandlingar Procent 

Beväpning 64 38 % 

Övrigt 105 62  % 

Totalt 169 100 % 

Dokumentation av beväpning Antal arkivhandlingar Procent 

Enskilda fynd 64 97 % 

Övrigt 2 3 % 

Totalt 66 100 % 

Källa: Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Arkeologisk 
undersökningsrapport i F1Ea:1, s. 2, Valsgärde arkiv. 

Av denna tabell framgår det att 64 av 169 arkivhandlingar inom kategorin för en-

skilda fynd konstruerat en kategori av beväpning. Procentuellt uppgick detta till 

38 procent, vilket innebar att 38 procent av arkivhandlingar inom förstnämnda 

kategori gett upphov till två kategorier. Vidare hade 64 av 66 arkivhandlingar 

inom kategorin för beväpning konstruerat kategorin för enskilda fynd. Av detta 

följer att 97 procent av arkivhandlingar inom kategorin för beväpning konstruerat 

två kategorier. På detta sätt tydliggörs en intersektion mellan kategorierna ifråga. 

Resterande arkivhandlingar under ”övrigt” i tabellen redovisades i huvudsak 

inom tabell 3 över enskilda fynd ovan (se avsnitt 2.2.1.2). De två resterande arkiv-

handlingar som innehöll dokumentation av fynd tillhörande beväpning utgjordes 

av ett fotografi och en teckning av hjälm med träskålar.167 Sådana arkivhandlingar 

ingick inte i ovanstående tabell 3 eller inom intersektionen mellan kategorierna, då 

fler fynd dokumenterades tillsammans. Emellertid ingick samtliga arkivhandlingar 

inom ”övrigt” i kategorin dokumentation av fynd efter upptagande. Detta innebar 

att upprättade arkivhandlingar i det arkeologiska dokumentationsmaterialet gett 

upphov till intersektioner mellan tre kategorier. 

                                                 
166 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. Antalet fynd 

återgavs i Arkeologisk undersökningsrapport i F1Ea:1, s. 2 samt i fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde arkiv. 
167 Fotografi i F1Eb:1; Teckning i 5.18, Valsgärde arkiv. 
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2.2.1.4 Dokumentation av ett arkeologiskt källmaterial in situ 

I det arkeologiska dokumentationsmaterialet för Vgde 8 förelåg ett stort antal ar-

kivhandlingar vars informationsinnehåll utgjordes av dokumentation in situ. Detta 

uppgick till det resterande antalet som inte uppvisat en dokumentering av fynd 

efter upptagning. Då det totala antalet upprättade fotografier, ritningar och teck-

ningar för Vgde 8 uppgick till 301, varav dokumentation av fynd efter upptagning 

utgjordes av 181 lämnade detta 120 arkivhandlingar kvar. En närmare beskrivning 

av informationsinnehållet i sådana arkivhandlingar ifråga gjordes i tabell 1 och 

inom tidigare textuell redogörelse. Ur detta framgick att arkivhandlingar som in-

nehaft fynddokumentation uppgick till 93 stycken, följt av 27 stycken med en icke 

fyndrelaterat dokumentation.168 Detta innebar att dokumentationen av det arkeolo-

giska källmaterialet skett över såväl fynd som andra lämningar in situ. 

Arkivhandlingar som innehaft ett informationsinnehåll bestående av doku-

mentation av det arkeologiska källmaterialet in situ (härefter benämnt doku-

mentation in situ) uppgick sammantaget till 22 fotografier, 97 ritningar och en 

teckning.169 Av fotografierna bestod informationsinnehållet i 15 stycken av doku-

menterade fynd in situ, följt av sex fotografier över andra förhållanden.170 Ritning-

arna ifråga utgjordes av 28 planritningar av fynd samt sju planritningar av andra 

förhållanden in situ. Vidare förelåg 44 tvärprofiler av nitars vertikala lägen samt 

åtta tvärprofiler av andra förhållanden in situ, där en tvärprofil förelåg inom två 

arkivhandlingar. Därtill tillkom fem längdprofiler av fynd, varav en ritning även 

innehöll en planritning. Vidare förelåg fyra längdprofiler av andra förhållanden in 

situ samt en ritning som sammanfattade fler tvärprofiler.171 Teckningen ifråga ut-

gjordes av en planritning över båt och fynd in situ.172 

Nedanstående tabell 7 tydliggör denna kategori i förhållande till resterande 

upprättade fotografier, ritningar och teckningar inom dokumentationsmaterialet 

för Vgde 8. Av tabellen framgår att 40 procent av dessa arkivhandlingar innehaft 

ett informationsinnehåll av dokumentation in situ. Resterande 60 procent av före-

liggande arkivhandlingar för Vgde 8 redovisades tidigare i tabell 2 ovan, vilka 

utgjorts av dokumentation av fynd efter upptagning (se avsnitt 2.2.1.1). Sådana 

arkivhandlingar redovisades därtill i tabell 1, under ”efter upptagande”. 

                                                 
168 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar i 5.18; ”Plan över båten med fynden” i 10.4, rulle 55, 

Valsgärde arkiv. 
169 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar i 5.18; ”Plan över båten med fynden” i 10.4, rulle 55, 

Valsgärde arkiv. 
170 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3, Valsgärde arkiv. 
171 Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
172 ”Plan över båten med fynden” i 10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 
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Tabell 7. Tabellen redovisar den skapade kategorin för dokumentation in situ i förhållande till det 
totala antalet upprättade fotografier, ritningar och teckningar för Vgde 8. 

Informationsinnehåll Antal arkivhandlingar Procent 

Dokumentation in situ 120 40 % 

Övrigt 181 60 % 

Totalt 301 100 % 

Källa: Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; ”Plan över 
båten med fynden” i 10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 

Till ovanstående redogörelse förelåg även en upprättad arkeologisk undersök-

ningsrapport från undersökningen av Vgde 8, vars informationsinnehåll gav litet 

information om fynd in situ. I denna framgick några fynd in situ, där ”[…]de 

första nitarna samt liknande enklare fornsaker påträffats vid östra stäven[…]”.173 

Utöver detta framhölls endast fynd i enlighet med tidigare angivna referat ur 

undersökningsrapporten, där fynd tillhörande exempelvis beväpning och köksut-

rustning omnämnts. Sådana fynd tillskrevs dock inte ett samband till det påträf-

fade läget.174 

I tidigare textuell redogörelse omnämndes fynd som dokumenterats in situ. 

Där framgår sådana arkivhandlingar med dokumentation in situ under ”kommen-

tar”, följt av förekommande fynd under ”informationsinnehåll”. Antalet fynd vars 

benämningar förekom inom arkivhandlingar vars informationsinnehåll bestod av 

dokumenterade fynd in situ, uppgick till 27 stycken, där fynd av lerstrimla i enlig-

het med fyndförteckning medräknats. Med utgångspunkt i den benämning som 

fler fynd tolkats tillhöra under ”tillhör fynd” i bifogad fyndförteckning, förekom 

totalt 59 olika fyndbenämningar. Av dessa medräknades nitar endast en gång samt 

fyndbenämningar där inte samtliga fynd tillskrivits ett visst fynd. Av detta följer 

att det förelåg en avsaknad av 32 fyndbenämningar i den utförda dokumenteringen 

av fynd in situ. Till detta kom fynd av grimma som omnämndes i upprättade rit-

ningar, men som inte finns med i fyndförteckning.175 

Fyndbenämningar som var frånvarande i denna dokumentering har utgjorts av 

fynd såsom beslag, broddar, drev(?), dryckeshorn, eldstål, grytgaffel, halm(?), 

hartsklump, järnbleck, järnring, kam, kantbeslag, kol, krampa, läder(?) nit(?) och 

nål/järntråd(?). Vidare var pincett, ringbrynja med omgivning, skinn, skrinnit(?), 

spik, spik(?), stift/spik(?), sädeskorn, sölja, textil, trind/järntråd(?), träbägare, trä-

fiber, träkärl och yxa inte dokumenterade in situ.176 Till detta tillkommer en upp-

rättad teckning av mindre och större fynd i förhållande till båtkonstruktion. Då 

                                                 
173 Citat från arkeologisk undersökningsrapport för Valsgärde 8, i serie F1Ea, volym 1, Valsgärde arkiv, s. 1. 
174 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Ea:1, Valsgärde arkiv., s. 2. 
175 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; Fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde 

arkiv. 
176 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; Fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde 

arkiv. 
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varken fyndnummer eller benämningar angavs blev en jämförelse med tillhörande 

fyndförteckning tämligen osäker. Vidare problematiserades detta genom avsakna-

den av samtliga fynd inom resterande dokumentation, då ett visuellt jämförande 

material inte fanns. Emellertid var samtliga fynd inte representerade, där fynd 

såsom eldstål, sax, kam, kniv, träskålar, pincett, sädeskorn och yxa inte förekom. 

Vidare fanns inte heller allt påträffat näver eller trä. För de minsta fynden förekom 

dock spikar och möjligen även broddar.177 För kategorin av dokumentation in situ 

innebar detta att den inte representerade allt påträffat fyndmaterial, om än att en 

förekomst av spik gav resultatet 28 fyndbenämningar av 59 inom dokumentation-

en in situ. 

Fyndbenämningar inom dokumentation in situ kan jämföras med förekomsten 

inom kategorin dokumentation efter upptagande, där 23 olika fyndbenämningar 

förelåg. Vid ett utelämnande av ovanstående teckning innebar detta att ytterligare 

fyra fyndbenämningar dokumenterats in situ och således hade denna dokumentat-

ion inkluderat litet fler olika fynd. Detta innebar dock att åtskilliga fynd uteläm-

nats ifrån båda kategorierna och förekom inte i vare sig dokumentationen av fynd 

efter upptagande eller dokumentationen in situ. Sådana fyndbenämningar uppgick 

till 26 stycken och utgjordes av beslag, drev(?), eldstål, järnbleck, grytgaffel, 

halm(?), hartsklump, järnring, kam, kantbeslag, kol, krampa, läder(?), nit(?), 

nål/järntråd(?), pincett, skinn, skrinnit(?), spik, spik(?), stift/spik(?), sädeskorn, 

sölja, trind/järntråd(?), träkärl och träfibrer.178  

Vilka fynd som dokumenterats inom respektive kategori omnämndes inom 

den tidigare textuella redogörelsen för källmaterialet. Av denna gick det att utläsa 

att sex fynd bestående av dryckeshorn, rustning, träbägare, träskål, textil och yxa 

endast dokumenterats efter upptagning. Fynd som enbart erhållit en dokumentat-

ion in situ utgjordes av något fler, närmare bestämt tio stycken bestående av ben, 

dragkrok, glasbägare, grimma, järnfragment, kniv, koppel, sax och spjut. Grimma 

är emellertid ingen fyndbenämning som finns i den bifogade fyndförteckningen. 

I upprättad teckning där såväl större som mindre fynd dokumenterats samti-

digt i förhållande till båten kunde en dokumentation av åtminstone spik, trä och 

grytgaffel ses, vilket gav en avsaknad av 23 fyndbenämningar inom båda katego-

rier. Emellertid var såsom ovan nämnt detta informationsinnehåll svårtolkat, vilket 

innebar att fler fynd möjligen dokumenterats inom denna. I enlighet med ovan var 

inte heller teckningen fullständigt i jämförelse med bifogad fyndförteckning.179 

Sammantaget innebar detta att ingendera av kategorierna var representativa för 

olika påträffade fynd inom Vgde 8, där samtliga inte dokumenterats. 

                                                 
177 ”Plan över båten med fynden” i 10.4, rulle 55, Planritningar i 5.18; fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde arkiv. 
178 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; Fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde 

arkiv. 
179 ”Plan över båten med fynden” i 10.4, rulle 55, Planritningar i 5.18; fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde arkiv. 
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2.2.1.5 Dokumentation av lagerföljd 

Inom det arkeologiska dokumentationsmaterialet för Vgde 8 förelåg flertalet ar-

kivhandlingar med ett informationsinnehåll bestående av dokumentation av olika 

lagerföljder. Dessa utgjordes av sex fotografier och tio ritningar och redovisades 

under ”icke fyndrelaterad dokumentation in situ” i tabell 1. Arkivhandlingarna 

uppvisade en dokumentering av lagerföljder inom sammanlagt åtta profiler, varav 

fem tvärprofiler och tre längdprofiler. Ur tabell 1 framgick att fem fotografier san-

nolikt dokumenterat tvärprofil 1, följt av ett sjätte över en inte angiven profil. Fö-

religgande ritningar uppvisade vidare varierande profiler, där tre utgjorts av 

längdprofilerna 2, 4 och 7 och sex över tvärprofilerna 1, 3 och 5–7. Informations-

innehållet i den tionde ritningen utgjorts av en sammanställning av samtliga profi-

ler med undantag av längdprofil 7.180 

Av det sammantagna antalet arkivhandlingar med icke fyndrelaterad doku-

mentation uppgick dokumenterade lagerföljder till det huvudsakliga antalet, där 

16 av 27 arkivhandlingar uppvisade ett sådant informationsinnehåll. I förhållande 

till all dokumentation in situ uppgick detta till 16 av 120 arkivhandlingar.181 Av 

detta följer att 93 arkivhandlingar utgjordes av fynddokumentation. I tabell 1 re-

dovisades samtliga arkivhandlingar med dokumentation in situ närmare. Tabell 8 

nedantill tydliggör den skapade kategorin av lagerföljd i förhållande till doku-

mentation in situ. Av denna framgår att 13 procent av samtliga arkivhandlingar 

med ett informationsinnehåll av dokumentation in situ utgjordes av dokumente-

rade lagerföljder. Detta innebar att upprättandet av handlingar konstruerat en in-

tersektion mellan två kategorier. Vidare framgår att samtliga arkivhandlingar med 

dokumenterade lagerföljder konstruerat kategorin dokumentation in situ. På detta 

sätt förelåg två samspelande kategorier i dokumentationsmaterialet för Vgde 8. 

Tabell 8. Tabellen redovisar intersektionen mellan kategorierna dokumentation av lagerföljd och 
dokumentation in situ. Detta baserades på antalet upprättade fotografier och ritningar för Vgde 8. 
Det totala antalet arkivhandlingar i tabellen redovisar det totala antalet upprättade fotografier, 
ritningar och teckningar inom respektive kategori. 

Dokumentation in situ Antal arkivhandlingar Procent 

Lagerföljd 16 13 % 

Övrigt 104 87 % 

Totalt 120 100 % 

Dokumentation av lagerföljd Antal arkivhandlingar Procent 

In situ 16 100 % 

Övrigt 0 0 % 

Totalt 16 100 % 

Källa: Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, ”Plan över 
båten med fynden” i 10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 

                                                 
180 Fotografier av lagerföljd i F1Eb:3; Ritningar av lagerföljd i 5.18, Valsgärde arkiv. 
181 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, ”Plan över båten med fynden” 

i 10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 
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Enligt tabell 8 ovan uppvisade 87 procent av det huvudsakliga arkeologiska 

dokumentationsmaterialet ett informationsinnehåll bestående av annan doku-

mentation än lagerföljd. Såsom ovan nämndes utgjordes detta till en stor del av 

fynddokumentation.182 Resterande 11 arkivhandlingar utgjordes vidare av annan 

dokumentation in situ såsom schaktplaner, profiler av båtköl, dokumenterad ler-

strimla, båtkonstruktion och påträffad sten.183 

2.2.1.6 Dokumentation av enskilda fynd 

Såsom ovan framgått innehade åtskilliga arkivhandlingar i det arkeologiska 

dokumentationsmaterialet för Vgde 8 ett informationsinnehåll bestående av 

dokumentation in situ. Ur tidigare textuell redogörelse av källmaterialet framgick 

det att det inom denna dokumentation förelåg en koncentration till en dokumentat-

ion av fynd som åtskilda. Arkivhandlingar med ett informationsinnehåll bestående 

av dokumentation av enskilda fynd in situ utgjordes av 34 stycken, varav tio foto-

grafier och 24 ritningar. De sistnämnda utgjordes av 20 planritningar och tre 

längdprofiler över sköld I och II. Här förelåg även en ritning av trä som innehade 

såväl en planritning som en längdprofil.184 

Det totala antalet arkivhandlingar med ett informationsinnehåll av doku-

mentation in situ uppgick till 120 stycken. Nedanstående tabell 9 redovisar förhål-

landet mellan dokumentation av enskilda fynd och det resterande antalet arkiv-

handlingar med ett informationsinnehåll av dokumentation in situ. Av tabellen 

framgår att 28 procent av arkivhandlingar förelegat inom båda dessa kategorier, 

där 34 arkivhandlingar med en dokumentation in situ innehaft en dokumentation 

av enskilda fynd. Vidare framgår av samtliga arkivhandlingar inom kategorin 

ifråga ett informationsinnehåll bestående av dokumentation in situ. Av detta följer 

att det förelegat en intersektion mellan båda kategorierna, då dessa konstruerats av 

och konstruerat varandra. 

                                                 
182 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, ”Plan över båten med fynden” 

i 10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 
183 Fotografi i F1Eb:3; Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
184 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
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Tabell 9. Tabellen redovisar intersektionen mellan kategorierna dokumentation av enskilda fynd 
och dokumentation in situ. Detta baserades på antalet upprättade fotografier och ritningar för 
Vgde 8. Det totala antalet arkivhandlingar i tabellen redovisar det totala antalet upprättade foto-
grafier, ritningar och teckningar inom respektive kategori. 

Dokumentation in situ Antal arkivhandlingar Procent 

Enskilda fynd 34 28 % 

Övrigt 86 72 % 

Totalt 120 100 % 

Dokumentation av enskilda 

fynd 

Antal arkivhandlingar Procent 

In situ 34 100 % 

Övrigt 0 0 % 

Totalt 34 100 % 

Källa: Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 

Enligt tabell 9 innehade 72 procent av arkivhandlingarna ett informationsinnehåll 

bestående av annan dokumentation än enskilda fynd in situ. I tabell 1 redovisades 

27 av dessa arkivhandlingar under ”icke fyndrelaterad dokumentation in situ”, 

vilka även beskrevs närmare i tidigare textuell redogörelse av källmaterialet. Vi-

dare diskuterades 16 stycken av sådana arkivhandlingar av litet närmare i ovanstå-

ende avsnitt, då dessa utgjordes av dokumenterade lagerföljder (se avsnitt 2.2.1.5). 

Resterande 59 arkivhandlingar utgjordes främst av 44 tvärprofiler samt fem foto-

grafier, nio ritningar och en teckning, vilka dokumenterat fler fynd in situ. 185 

Sådana arkivhandlingar beskrevs tidigare i ovanstående textuella redogörelse för 

källmaterialet av Vgde 8. Vidare omnämndes dessa i tabell 1 under ”fynd in situ”, 

där arkivhandlingarna utgör sådana undantag som beskrevs. 

En beskrivning av fynd som dokumenterats enskilt in situ gjordes inom tidi-

gare textuell redogörelse, där 14 av totalt 27 fyndbenämningar inkluderats inom 

denna dokumentering. Med ett inkluderande av upprättad teckning där fyndbe-

nämningen spik ingått, uppgick det totala antalet till 28. Såsom tidigare nämnt 

gjordes jämförelsen med utgångspunkt i de större fyndbenämningarna i bifogad 

fyndförteckning och ifrån tidigare jämförelser mellan fyndbenämningar inom ka-

tegorin dokumentation in situ. Av dessa 14 hade sex fyndbenämningar endast do-

kumenterats enskilt i schaktet, vilka utgjordes av betsel II, dragkrok, koppel, sköld 

I och sköld II samt träskrin. Emellertid hade ett sköldhandtag tillhörande någon av 

sköldarna dokumenterats i förhållande till andra fynd.186 

                                                 
185 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar i 5.18; ”Plan över båten med fynden” i 10.4, rulle 55; 

tvärprofiler över nitar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
186 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; Fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde 

arkiv. 
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2.2.1.7 Analysresultat för Vgde 8 

Den intersektionella analysen av upprättade arkivhandlingars informationsinnehåll 

från den arkeologiska undersökningen av Vgde 8 synliggjorde intersektioner mel-

lan sex skapade kategorier. Kategorierna ifråga utgjordes av dokumentation av 

fynd efter upptagande, dokumentation av enskilda fynd och dokumentation av 

beväpning. Vidare förelåg kategorier av dokumentation av ett arkeologiskt käll-

material in situ, dokumentation av lagerföljder och dokumentation av enskilda 

fynd. Totalt uppgick antalet arkivhandlingar bestående av fotografier, ritningar 

och teckningar till 301 stycken. Till detta kom sedan en arkeologisk undersök-

ningsrapport på två sidor. 

Föreliggande kategorier grupperade sig inom olika intersektioner, där den 

förstnämnda utgjordes av dokumentation av fynd efter upptagande. Av det totala 

antalet av 301 arkivhandlingar uppgick denna kategori till 181 stycken. Till detta 

tillkom ett informationsinnehåll i upprättad arkeologisk undersökningsrapport, där 

fynd inte beskrevs i förhållande till påträffad plats.187 I samspel med denna kate-

gori förelåg två kategorier bestående av dokumentation av enskilda fynd och 

dokumentation av beväpning. Den förstnämnda utgjordes av 169 av 181 arkiv-

handlingar och den sista av 66 av 181 stycken. Slutligen förelåg även ett samspel 

mellan dessa båda kategorier, där 64 arkivhandlingar konstruerat respektive kate-

gori. Av detta följer att informationsinnehållet i upprättade arkivhandlingar från 

undersökningen av Vgde 8 gett upphov till intersektioner mellan tre kategorier. 

Intersektionerna tydliggörs i bild 1 nedan. 

Bild 1. Intersektioner mellan tre skapade kategorier i upprättade arkivhandlingar för Vgde 8. 

 

Källa: Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2, F1Eb:3; Planritningar, ritningar av tvär-och längdprofiler, 
schaktplaner, ritningar och teckningar i 5.18; ”Plan över båten med fynden” i 10.4, rulle 55, 
Fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde arkiv. 

Resterande intersektioner förelåg mellan de övriga tre kategorierna, vilka bestod 

av dokumentation av ett arkeologiskt källmaterial in situ, dokumentation av lager-

följder och dokumentation av enskilda fynd. Den förstnämnda kategorin upptog 

resterande arkivhandlingar, där 120 arkivhandlingar av 301 uppvisade en sådan 

                                                 
187 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Ea:1, Valsgärde arkiv, s. 2. 
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dokumentation. Till dessa arkivhandlingar tillkom även viss information i upprät-

tad arkeologisk undersökningsrapport, där några nitar omnämndes i påträffat 

läge.188 I samspel med denna kategori var övriga två, där 34 av 120 arkivhandling-

ar uppvisat en dokumentation av enskilda fynd och 16 av 120 arkivhandlingar 

hade dokumenterat olika lagerföljder. Då fynd inte dokumenterats i relation till 

olika lager förelåg dock ingen intersektion mellan dessa två kategorier. Intersekt-

ionerna mellan kategorierna ifråga tydliggörs i bild 2 nedan. 

Bild 2. Intersektioner mellan tre skapade kategorier i upprättade arkivhandlingar för Vgde 8. 

 

Källa: Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2, F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; ”Plan över båten 
med fynden” i 10.4, rulle 55, Fyndlistor i F1Ea:1, Valsgärde arkiv. 

                                                 
188 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Ea:1, Valsgärde arkiv, s. 2. 
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2.2.2 Upprättade arkivhandlingar för Valsgärde 15 

Tabell 10. Sammanställning av informationsinnehållet i upprättade fotografier, ritningar och 
teckningar för Vgde 15. 

Dokumentation Antal Informationsinnehåll 

Fynd in situ 22 fotografier Dokumentation av fynd horisontellt in situ och huvud-

sakligen inom större fyndområden. Undantag från det 

sistnämnda utgjordes av sju fotografier. Ett fotografi 

dokumenterade ett fynd enskilt. 

 55 ritningar 

 

Planritningar av fynd in situ, varav 49 över nit/spik och 

sex över större fynd. 

 1 ritning 

 

Tre längdprofiler av nit och spik i förhållande till 

varandra in situ. 

 2 ritningar 

 

13 tvärprofiler av mindre fynds läge i förhållande till 

varandra in situ. Huvudsakligen nitar. 

 2 teckningar Plan av båten. Horisontell dokumentation över större 

och mindre fynd i förhållande till båtkonstruktion. 

Icke fyndrelaterad 

dokumentation in 

situ 

3 fotografier Två tvärprofiler av lagerföljder vid 6,0- och 11,40 

meter. Den tredje återgav sannolikt profilen vid 6,0 

meter ytterligare en gång. 

 2 ritningar 

 

Fyra tvärprofiler av lagerföljder vid 3,30-, 6,0-, 9,20- 

och 11,40 meter. 

 1 ritning En längdprofil av båtkonstruktion i förhållande till 

markytan. Återgav längd och djup 

Övrigt 4 fotografier Ett fotografi av tre bronsvikter efter upptagande. Ett 

fotografi av skära efter upptagande. Ett fotografi av 

sax efter upptagande. Samtliga sannolikt upprättade 

efter fyndkonservering. Ett fotografi dokumenterade 

båtgravens utseende före undersökning. 

Källa: Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyn-
dens placering i båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94; Fyndlistor och fö-
remålsprotokoll i F1Fa:3, Valsgärde arkiv. 

I ovanstående tabell redovisas det huvudsakliga arkeologiska dokumentations-

materialet för Vgde 15. Av tabellen framgår att antalet upprättade fotografier, rit-

ningar och teckningar uppgick till 92 arkivhandlingar, varav 29 upprättade foto-

grafier, 61 upprättade ritningar och två upprättade teckningar. Vidare framgår att 

informationsinnehållet i arkivhandlingarna till största del utgjordes av doku-

mentation av det arkeologiska källmaterialet in situ.189 

Antal arkivhandlingar med ett informationsinnehåll bestående av fynddoku-

mentation in situ uppgick till 82 arkivhandlingar av 92.190 Sådana arkivhandlingar 

redovisades i ovanstående tabell 10 under ”fynd in situ”. Av denna framgick att 

                                                 
189 Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i 

båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
190 Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i 

båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. Tolkning av vilket betsel som 

dokumenterats i berörda fotografier gjordes även utifrån fyndlistor i F1Fa:3. 
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det rörde sig om 22 fotografier, 58 ritningar och två teckningar. En dokumentering 

av fynd i fotografiernas informationsinnehåll hade gjorts av betsel I och II, ben, 

bronsvikter, bronssölja, bryne, dragkrok, grimskaft, grytgaffel och huggkniv. Vi-

dare förekom fynd såsom, kittel, kniv, kranium/tänder, läder/skinn, nitar och pilar 

inom dokumentation in situ. Slutligen hade även pisksnärt, ringspänne, sandstens-

hänge, sax, selbågekrön, silverflätning, silverring, skära, sköldbuckla, spik, spjutspets, 

stigbyglar, svärd, såg, söljor, textil, trä och vågskålar dokumenterats i schakt.191 

I upprättade ritningar över fynd in situ förelåg vidare en dokumentering av 

fynden ben och tänder, betsel I och II, broddar, bronskedja, bronsknappar, brons-

sölja, bronsvikter, bryne, eldstål, grimskaft, gryta, grytgaffel, huggkniv, häng-

bryne, järnbitar, järnbleck, järnring, kniv, kranium/tänder och läder. Vidare hade 

fynd såsom läder med stift, läder(?), nit, märla, pilar, pisksnärt, pryl, relingsbeslag, 

ringspänne, sax, selbågekrön, silverkrage, silvernät och silvertrådar dokumenterats 

in situ. Slutligen förelåg även en dokumentation av silvertyg, silverring, skära, 

sköldbuckla, spik, spjutspets, stift, stigbyglar, svärd, såg, söljor, textil, trä, vågskå-

lar och vågarm samt öronben in situ. Fynden hade främst dokumenterats genom 

upprättade planritningar i schakt, men där nitar och spik även dokumenterats ver-

tikalt i längd- och tvärprofiler.192 En dokumentation av fynd in situ förelåg även i 

två större teckningar, vilka återgav flertalet påträffade fynd i förhållande till båt-

konstruktionen.193 

I det arkeologiska dokumentationsmaterialet förelåg vidare annan doku-

mentation av det arkeologiska källmaterialet in situ, vilka arkivhandlingar redovi-

sades i tabell 10 under ”icke fyndrelaterad dokumentation in situ”. Av tabellen 

framgick att sådana arkivhandlingar uppgick till sex stycken och utgjordes av 

tre fotografier och tre ritningar. Två fotografier hade ett informationsinnehåll be-

stående av dokumenterade lagerföljder och då genom tvärprofiler vid 6,0- och 

11,40 meter. Ett tredje fotografi dokumenterade sannolikt lagerföljden vid 

6,0 meter återigen.194 Vidare hade två upprättade ritningar dokumenterat lagerfölj-

der, där en uppvisade två tvärprofiler vid 3,30- och 6,0 meter. Den andra ritningen 

hade dokumenterat två tvärprofiler vid 9,20- och 11,40 meter. Resterande ritning 

utgjordes av en längdprofil över båtkonstruktion in situ och dess placering i för-

hållande till markytan.195 

Det sammanlagda antalet arkivhandlingar med dokumentation av ett arkeolo-

giskt källmaterial in situ uppgick till 88 stycken, varav 25 fotografier, 61 ritningar 

och två teckningar. Övriga arkivhandlingar som inte uppvisade ett informationsin-

nehåll av dokumentation in situ redovisades under ”övrigt” i tabell 10 ovan. Ur 

                                                 
191 Fotografier i F1Fb:2, Valsgärde arkiv. Tolkning av vilket betsel som dokumenterats i fotografierna gjordes 

även utifrån fyndlistor i F1Fa:3. 
192 Ritningar i 5.23; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
193 ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i båten” i 1.5, rulle 93, Valsgärde arkiv. 
194 Fotografier av lagerföljd i F1Fb:2, Valsgärde arkiv. 
195 Ritningar i 5.23, Valsgärde arkiv. 
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denna framgår att detta utgjordes av sammanlagt fyra arkivhandlingar, där doku-

mentation skett av fynd efter upptagande samt över Vgde 15 före undersökning.196 

Med detta följer att den huvudsakliga dokumenteringen av det arkeologiska käll-

materialet skett in situ.  

Inom dokumentationen av det arkeologiska källmaterialet in situ förelåg ett 

flertal arkivhandlingar med ett informationsinnehåll över större dokumenterade 

fyndområden i schakt. Av exempelvis 22 upprättade fotografier över fynd in situ 

dokumenterade 15 stycken av dessa större grupper med fynd. Utifrån ovanstående 

nämnda fynd uppvisade dessa fotografier dokumenterade fynd av hästben, betsel I 

och II, bronssölja, bronsvikter, bryne dragkrok, grimskaft, gryta och grytgaffel 

inom större grupper. Vidare hade även fynd såsom huggkniv, kniv, kranium, läder, 

piska, pilar, ringspänne och sandstenshänge, sax och selbågekrön dokumenterats 

inom sådana områden. Därtill tillkom en dokumentation av silverflätning, silver-

ring, skära, sköldbuckla, svärd, spjutspets, stigbyglar, såg, söljor och textil inom 

större grupper. Många av fynden hade dokumenterats ur olika vinklar, där olika 

förhållanden med närliggande fynd återgavs. Resterande sju fotografier utgjordes 

av dokumentation av fynd såsom textil och vågskålar in situ, med omkringlig-

gande rester av trä- och läderfragment. Ytterligare fyra fotografier hade dokumen-

terat påträffade nitar på båtbotten utifrån fyra olika vinklar. Av 22 fotografier upp-

visade endast ett fotografi dokumentering av ett enskilt fynd in situ, vilket utgjor-

des av textil.197 

En dokumentation av fler fynd in situ förelåg vidare i upprättade ritningars in-

formationsinnehåll, där samtliga tidigare nämnda fynd inom ritningarna dokumen-

terats inom större grupper. Sammanlagt uppgick sådana ritningar som dokumente-

rat fler fynd in situ till 58 av 61 stycken. Av tabell 10 framgick att 55 stycken ut-

gjordes av planritningar, vilka dokumenterat fynds förhållanden till närliggande 

fynd. Av dessa utgjordes sex stycken av dokumentering av större fynd och 49 

stycken av nitar och spikar. 198 Därtill tillkom tre upprättade ritningar över nitar och 

spikar vertikala lägen, vilka sammanlagt innehöll tre längdprofiler och tretton 

tvärprofiler. Av detta följer att sammanlagt 52 upprättade ritningar uppvisade ett 

informationsinnehåll bestående av dokumentation över mindre fynds horisontella 

och vertikala lägen i förhållande till varandra.199 Resterande tre av 61 ritningar 

redovisades i tabell 10 under ”icke fyndrelaterad dokumentation”. 

I tabell 10 under ”fynd in situ” förelåg även två upprättade teckningar över 

Valsgärde 15, vars informationsinnehåll tidigare presenterats. Av denna beskriv-

ning framgick att teckningarna återgav det huvudsakliga antalet påträffade fynd i 

                                                 
196 Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i 

båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
197 Fotografier i F1Fb:2, Valsgärde arkiv. 
198 Ritningar i 5.23, Valsgärde arkiv. 
199 Ritningar i 5.23; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
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förhållande till tolkad båtkonstruktion. Detta innebar att teckningarna innehöll en 

dokumentation av fler fynd in situ och då horisontellt.200 Av detta följer att av det 

totala antalet av 88 arkivhandlingar med ett informationsinnehåll bestående av 

dokumentation av det arkeologiska källmaterialet in situ uppvisade endast sju 

stycken annan dokumentation än kontextuella förhållanden mellan fynd. Sådana 

arkivhandlingar utgjordes av tre fotografier och tre ritningar, vilka återgavs under 

”icke fyndrelaterad dokumentation” i tabell 10. Därtill förelåg ett fotografi som 

endast dokumenterat textil in situ.201 Sammantaget skildrade således det huvudsak-

liga informationsinnehållet i arkivhandlingar fyndens läge in situ och då i relation 

till andra fynd. 

Utifrån ovanstående beskrivning av informationsinnehållet i upprättade foto-

grafier, ritningar och teckningar kunde intersektioner mellan tre föreliggande ka-

tegorier ses inom det arkeologiska dokumentationsmaterialet. Dessa tre skapade 

kategorier inkluderade nästintill samtliga arkivhandlingar och utgjordes av doku-

mentation av det arkeologiska källmaterialet in situ, dokumentation av fyndkon-

text och dokumentation av lagerföljd. Nedantill förs en närmare redogörelse för 

interagerande kategorier för ett tydliggörande. Detta görs även i förhållande till 

informationsinnehållet i föreliggande arkeologisk undersökningsrapport och bifo-

gad fyndförteckning i bilaga 2. 

2.2.2.1 Dokumentation av ett arkeologiskt källmaterial in situ 

I ovanstående redogörelse för det huvudsakliga arkeologiska dokumentations-

materialet framgick att flertalet arkivhandlingar innehade ett informationsinnehåll 

bestående av en dokumentering av det arkeologiska källmaterialet in situ (härefter 

dokumentation in situ). I ovanstående tabell 10 tydliggjordes sådana arkivhand-

lingar med en sådan dokumentering under ”fynd in situ” och ”icke fyndrelaterad 

dokumentation”. Av denna framgick att dokumentationen förelåg i såväl fotogra-

fier som ritningar och teckningar. Av det totala antalet 92 arkivhandlingar förelåg 

sådan dokumentation i 88 arkivhandlingar, varav 25 fotografier, 61 ritningar och 

två teckningar.202 Av detta följer att fyra arkivhandlingar uppvisat en annan doku-

mentation och dessa arkivhandlingar redovisades i tabell 10 under ”övrigt”.203 

I tabell 11 redovisas denna kategori i relation till samtliga upprättade fotogra-

fier, ritningar och teckningar. Av denna framgår att 96 procent av det totala antalet 

arkivhandlingar innehaft ett informationsinnehåll bestående av dokumentation in 

situ, vilket således gett upphov till kategorin ifråga. 

                                                 
200 ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i båten” i 1.5, rulle 93, Valsgärde arkiv. 
201 Fotografier i F1Fb:2; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i båten” i 1.5, 

rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
202 Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i 

båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
203 Fotografier i F1Fb:2 och 5.23, Valsgärde arkiv. 
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Tabell 11. Tabellen redovisar den skapade kategorin dokumentation in situ i förhållande till det 
totala antalet upprättade fotografier, ritningar och teckningar för Vgde 15. 

Informationsinnehåll Antal arkivhandlingar Procent 

In situ 88 96 % 

Övrig dokumentation 4 4 % 

Totalt 92 100 % 

Källa: Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyn-
dens placering i båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 

Till ovanstående tabell tillkom arkivhandlingar vars informationsinnehåll uppvisat 

fler förekomster än ett till antalet, där exempelvis två ritningar uppvisat tretton 

tvärprofiler över nitar och spikar in situ.204 Vidare förelåg dokumentation över tre 

längdprofiler över nitar in situ i en upprättad ritning.205 Slutligen förelåg även do-

kumentering av fyra tvärprofiler över lagerföljder inom två upprättade arkivhand-

lingar (se avsnitt 2.2.2.2).206 Sådana förekomster i informationsinnehållet för-

stärkte denna kategori ytterligare. Vidare förelåg en upprättad arkeologisk under-

sökningsrapport i de upprättade arkivhandlingarna för Vgde 15. I detta informat-

ionsinnehåll förelåg en längre beskrivning av fynd in situ, vilket textuellt upptog 

tre arkivhandlingar. Beskrivningen omnämnde inte endast fyndens påträffade läge, 

utan även deras antal och relation till andra fynd.207 Nedan återges ett representa-

tivt exempel av detta informationsinnehåll. 

Mellan 0,30 och 2,10 m. från förstäven lågo på gravschaktets sluttning vid sydsydöstra lång-
sidan tänder och spridda ben av en häst. till hästen hörde tre broddar och ett grimskaft av järn. 
Nedanför hästen, på bottens botten, låg ett selbågeskrön i förgylld brons tillsammans med sju 
märlor av järn, som tydligen suttit i selbågen, en dragkrok av järn med tillplattat tånge och den 
omvikta kroken tillplattad, ett betsel av järn med trekantiga rembeslag i små ringar vid sidan 
om munbettet, en s.k. pisksnärt, bestående av en ring, vari sitter ett omvikt beslag av tånge, ett 
enkelt omvikt beslag och ett hyskformat hänge.208 

Ovanstående citat tydliggör den beskrivning som förelåg inom det huvudsakliga 

informationsinnehållet i undersökningsrapporten. Med undantag av fynd såsom 

nitar, spikar, hästben och tänder, uppgavs vidare det precisa antalet av varje 

fynd.209 Vid jämförelse mellan förekommande fynd inom detta informationsinne-

håll och det i bifogad fyndförteckning i bilaga 2 framkom att sju fyndbenämningar 

av sammanlagt 54 inte omnämndes i rapporten. Sådana fynd utgjordes av järnband, 

järnten, märla/spik(?), relingsbeslag, spik(?), spikten och stift.210 Möjligen omnämn-

des dock relingsbeslag som järnbeslag inom denna undersökningsrapport. Detta 

                                                 
204 Ritningar av tvärprofiler i 5.23, Valsgärde arkiv. 
205 ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
206 Fotografier av lagerföljd i F1Fb:2; Ritningar av lagerföljd i 5.23, Valsgärde arkiv. 
207 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Fa:2, s. 2–4, Valsgärde arkiv. 
208 Citat från arkeologisk undersökningsrapport för Valsgärde 15, serie F1Fa, volym 3 i Valsgärde arkiv, s. 2. 
209 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Fa:2, s. 2–4, Valsgärde arkiv. 
210 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Fa:2, s. 2–4; Fyndlistor i F1Fa:3, Valsgärde arkiv. 
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innebar att informationsinnehållet i den arkeologiska undersökningsrapporten uppvi-

sat en beskrivning av nästintill samtliga fynd in situ, med 47 av 54 fyndbenämningar. 

Dokumenterade fynd in situ omnämndes vidare i tidigare textuell redogörelse, 

där det framgick vilka fynd som dokumenterats inom de olika handlingstyperna. 

Med undantag av upprättade teckningar där fyndbenämningar eller fyndnummer 

inte förekom uppvisade fynddokumentationen i fotografier och ritningar 42 fynd-

benämningar av 54 stycken. Detta innebar att även denna dokumentering av fynd 

in situ uppvisade hög representativitet. Fynd som inte omnämndes utgjordes av 

gräs/halm, järnband, järnbeslag, järnbygel, järnkrampor, järnsprint, järnten, krok 

med länk, näver, märla/spik(?), spik(?) och spikten. Möjligen utgjorde dock järn-

beslag av relingsbeslag och omnämndes som det sistnämnda inom dessa arkiv-

handlingar.211 Av detta följer att dokumenteringen in situ inkluderat det större anta-

let fyndbenämningar. Därtill förelåg ingen koncentrering inom dokumentationen 

till vissa fynd. Den skapade kategorin av dokumentation in situ upptog på detta 

sätt större delen av fyndbenämningarna inom fyndmaterialet. Vidare hade de flesta 

fynd erhållit såväl en textuell beskrivning som en dokumentation i upprättade fo-

tografier och ritningar. 

Ovanstående jämförelser gjordes med utgångspunkt i de större fyndbenäm-

ningarna i bifogad fyndförteckning som tillskrivits vissa fynd, då fynd stundtals 

tolkats tillhöra ett större fynd. Sådana fyndbenämningar anges under ”tillhör fynd” 

i fyndförteckningen. Därtill inkluderades samtliga benämningar av nitar, då en 

uppdelning såsom i bifogad fyndförteckning inte gjorts inom det övriga arkeolo-

giska dokumentationsmaterialet. Vidare medräknades fynd med osäker tillhörighet 

samt fynd där inte samtliga tolkats ingått i ett större fynd. 

2.2.2.2 Dokumentation av lagerföljd 

I tidigare textuell redogörelse av källmaterialet framgick att arkivhandlingar med 

informationsinnehåll bestående av dokumentation in situ, även uppvisade annan 

dokumentation in situ än endast fynddokumentation. I tabell 10 redovisades såd-

ana arkivhandlingar under ”icke fyndrelaterad dokumentation”. Där framgår att en 

sådan dokumentering förelegat inom sex arkivhandlingar. Flertalet av dessa upp-

visade vidare dokumentation av lagerföljder, vilket i enlighet med tabell 10 upp-

gick till fem stycken. Sådana arkivhandlingar utgjordes av tre fotografier och två 

ritningar, där olika tvärprofiler dokumenterats. Fotografierna hade dokumenterat 

kulturlager minst två olika tvärprofiler vid 6,0 meter och 11,40 meter, följt av ett 

tredje som troligen dokumenterat lagerföljder återigen vid 6,0 meter.212 Vidare 

hade ritningarna dokumenterat fyra tvärprofiler, varav två även fotograferades. 

                                                 
211 Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i 

båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94; Fyndlistor i F1Fa:3, Valsgärde arkiv. 
212 Fotografier av lagerföljd i F1Fb:2, Valsgärde arkiv. 
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Resterande två dokumenterade föreliggande lagerföljder vid 3,0 meter och 

9,20 meter.213 Sammanlagt hade lagerföljd dokumenterats vid minst fyra tillfällen. 

Utifrån det sammantagna antalet arkivhandlingar bestående av dokumentation 

in situ uppvisade fem av 88 arkivhandlingar dokumentation av lagerföljd. Av detta 

följer att 83 arkivhandlingar innehaft ett informationsinnehåll bestående av en 

annan dokumentation. Sådana arkivhandlingar återfanns i huvudsak i tabell 10 

under ”fynd in situ”. Där framgick att arkivhandlingarna ifråga utgjordes av 

22 fotografier, 58 ritningar och två teckningar samt med ett informationsinnehåll 

av fynddokumentation. Därtill tillkom en ritning under ”icke fyndrelaterad doku-

mentation in situ” i tabell 10.214 

Tabell 12. Tabellen redovisar intersektionen mellan kategorierna dokumentation av lagerföljd och 
dokumentation in situ. Detta baserades på antalet upprättade fotografier och ritningar för Vgde 
15. Det totala antalet arkivhandlingar i tabellen redovisar det totala antalet upprättade fotogra-
fier, ritningar och teckningar inom respektive kategori. 

Dokumentation in situ Antal arkivhandlingar Procent 

Lagerföljd 5 6 % 

Övrigt 83 94 % 

Totalt 88 100 % 

Dokumentation av lagerföljd Antal Procent 

In situ 5 100 % 

Övrigt 0 0 % 

Totalt 5 100 % 

Källa: Fotografier i F1Fb:2; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens place-
ring i båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 

Tabell 12 ovan tydliggör den skapade kategorin av dokumentation av lagerföljd i 

förhållande till kategorin dokumentation in situ. Av tabellen framgår att sex pro-

cent av arkivhandlingar inom kategorin dokumentation in situ även uppvisat en 

dokumentering av lagerföljd. Vidare framgår att samtliga arkivhandlingar inom 

den sistnämnda kategorin innehaft ett informationsinnehåll av dokumentation in 

situ. Av detta följer att tabellen synliggör den intersektion som förelegat mellan de 

två kategorierna i arkivhandlingar inom det arkeologiska dokumentationsmateri-

alet för Vgde 15. 

Inom det arkeologiska dokumentationsmaterialet för Vgde 15 förelåg dessu-

tom en arkeologisk undersökningsrapport, vars informationsinnehåll även uppvi-

sade en detaljerad textuell beskrivning av lagerföljd i schakt. En sådan beskriv-

ning upptog den första sidan av rapporten och beskrev föreliggande lager systema-

tiskt i enlighet med båtgravens orientering i västsydväst – ostnordost. Detta inne-

bar att en beskrivning horisontellt över schaktet gjorts. I texten förelåg även mått-

                                                 
213 Ritningar av lagerföljd i 5.23, Valsgärde arkiv. 
214 Fotografier i F1Fb:2; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i båten” i 1.5, 

rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 



 65 

angivelser av olika lagers djup, vilket även erbjöd en vertikal orientering i förhål-

lande till båtens läge.215 Häri omnämndes exempelvis: 

Över gruset från stolphålet hade bildats ett mycket tunt torvlager, och under grusskiktet fanns 
den gamla torven inom ett område mellan 5 och 9 m. från båtens för. Under torven bestod 
fyllningen i ONO av ett c:a 0,90 m. tjockt gruslager med 0,10–0,25 m. stora stenar och därun-
der ett c:a 0,30 m. tjockt lager av mörkare, fin mylla. Längre åt VSV var gruslagret under tor-
ven c:a 0,25 m. tjockt, varunder längst schaktets nordnordvästra långsida fanns ett c:a 0,20 m. 
tjockt lager av ljus, fin mylla […].216 

Ovanstående citat tydliggör en dokumentation av lagerföljd i det arkeologiska 

dokumentationsmaterialet. Den textuella beskrivningen kompletterade på sådant 

sätt övriga arkivhandlingar, då dessa huvudsakligen dokumenterat detta visuellt.217 

Sammantaget sågs den arkeologiska undersökningsrapporten som kompletterande 

till ovanstående tabell 12. 

2.2.2.3 Dokumentation av fyndkontext 

I tidigare textuell redogörelse av källmaterial framgick att ett större antal arkiv-

handlingar vars informationsinnehåll uppvisade en dokumentation av fynd in situ. 

I tabell 10 redovisades sådana arkivhandlingar under ”fynd in situ”, där det fram-

gick att dessa utgjordes av 22 fotografier, 58 ritningar och två teckningar. Sam-

manlagt uppgick arkivhandlingar med ett informationsinnehåll bestående av fynd 

in situ till 82 av 88 arkivhandlingar. Ett flertal av sådana arkivhandlingar uppvi-

sade därtill en dokumentering av kontextuella förhållanden, exempelvis av fynd 

inom större grupper och fynds vertikala förhållanden.218 

Av 22 fotografier uppvisade flera av dessa en dokumentation över större 

fyndområden och resterande dokumenterade ändock fler fynd tillsammans. Sam-

mantaget saknade endast ett fotografi kontextuell dokumentation och utgjordes av 

ett fotografi på textil, i enlighet med tabell 10 under ”fynd in situ”.219 Vidare åter-

gav samtliga 58 ritningar ett informationsinnehåll bestående av dokumentation av 

olika fynds kontextuella förhållanden. Av tabell 10 framgick exempelvis att flerta-

let utgjordes av upprättade planritningar, vilka uppgick till 55 stycken. Av dessa 

utgjordes sex av planritningar över större fynds horisontella förhållanden. Vidare 

uppvisade 49 stycken ett informationsinnehåll bestående av dokumenterade nitar 

och spikar och då såväl horisontellt som vertikalt. Det sistnämnda återgavs även i 

tre ritningar med sammanlagt 13 tvärprofiler och tre längdprofiler över förhållan-

det mellan nitar och spikar.220 Slutligen förelåg även två upprättade teckningar, 

                                                 
215 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Fa:2, s. 1, Valsgärde arkiv. 
216 Citat från arkeologisk undersökningsrapport för Valsgärde 15, serie F1Fa, volym 3 i Valsgärde arkiv, s. 1. 
217 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Fa:2, s. 1, Valsgärde arkiv. 
218 Fotografier i F1Fb:2; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i båten” i 1.5, 

rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
219 Fotografier i F1Fb:2, Valsgärde arkiv. 
220 Ritningar i 5.23; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
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vars informationsinnehåll bestod av dokumentation av flertalet fynd i schaktet och 

i relation till tolkad båtkonstruktion. En av dessa återgav placeringen av huvud-

sakligen nit och spik i schaktet, medan den större återgav större fynd.221 

Sammanlagt bestod antalet arkivhandlingar med ett sådant informationsinne-

håll av 81 stycken. I tabell 13 tydliggörs en sådan skapad kategori i förhållande till 

resterande dokumentation in situ. 

Tabell 13. Tabellen redovisar intersektionen mellan kategorierna dokumentation av fyndkontext 
och dokumentation in situ. Detta baserades på antalet upprättade fotografier, ritningar och teck-
ningar för Vgde 15. Det totala antalet arkivhandlingar i tabellen redovisar det totala antalet upp-
rättade fotografier, ritningar och teckningar inom respektive kategori. 

Dokumentation in situ Antal arkivhandlingar Procent 

Fyndkontext 81 92 % 

Övrigt 7 8 % 

Totalt 88 100 % 

Dokumentation av fyndkon-

text 

Antal arkivhandlingar Procent 

In situ 81 100 % 

Övrigt 0 0 % 

Totalt 81 100 % 

Källa: Fotografier i F1Fb:2; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens place-
ring i båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 

Av tabellen ovan framgår att 92 procent av arkivhandlingar som skapat kategorin 

dokumentation in situ även innehaft dokumentation av fyndkontext. Därefter hade 

samtliga 81 arkivhandlingar med ett informationsinnehåll av dokumentation av 

fyndkontext en dokumentation in situ. Av detta följer således att de upprättade 

arkivhandlingarna skapat två interagerande kategorier, bestående av dokumentat-

ion in situ och dokumentation av fyndkontext. 

Till tabellen kom även en arkeologisk undersökningsrapport för undersök-

ningen av Vgde 15. Såsom tidigare redovisades utgjordes det huvudsakliga in-

formationsinnehållet i denna rapport av detaljerade redogörelser för fynd in situ. 

Sammanlagt upptog beskrivningen tre arkivhandlingar och i enlighet med tidigare 

jämförelse omnämndes 47 av 54 fyndbenämningar textuellt. Då samtliga om-

nämnda fynd även beskrevs horisontellt i förhållande till varandra och på sådant 

vis erhöll olika kontextuella relationer, följer att 47 fyndbenämningar också erhål-

lit en textuell kontextuell beskrivning. Ett tidigare referat på denna beskrivning 

tydliggjorde fyndens kontextuella förhållanden (se avsnitt 2.2.2.1).222 

Därtill beskrev även den arkeologiska undersökningsrapporten några fynds 

vertikala förhållanden. Exempelvis omnämndes att ”snett över svärdet låg en 

huggkniv av birkatyp. Över svärd och kniv fanns näver, textil och halm”.223 Av 

                                                 
221 ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i båten” i 1.5, rulle 93, Valsgärde arkiv. 
222 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Fa: 2, s. 2–4, Valsgärde arkiv. 
223 Citat från arkeologisk undersökningsrapport för Valsgärde 15, serie F1Fa, volym 3 i Valsgärde arkiv, s. 4. 
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detta följer att kontextuell dokumentering inte endast förelegat inom informations-

innehållet i upprättade fotografier, ritningar och teckningar för Vgde 15. En sådan 

förekomst inkluderades emellertid inte i ovan presenterad tabell och fungerar så-

ledes som kompletterande till denna. 

Av tidigare jämförelse mellan omnämnda fyndbenämningar i upprättade foto-

grafier och ritningar i inledande textuell redogörelse av källmaterial och fyndbe-

nämningar i bifogad fyndförteckning, framkom att 42 av 54 fyndbenämningar 

förekom inom sådana arkivhandlingar. Då samtliga upprättade arkivhandlingar 

med fynddokumentation innehaft kontextuell dokumentation, innebar detta att 

samtliga 42 fyndbenämningar förekom även inom denna kategori. Detta innebar 

att det i gällande kontextuell dokumentation inte förelåg en koncentrering till vissa 

fynd i schakt, utan där en sådan dokumentering varit konstant. Resterande 12 

fyndbenämningar utgjordes av dem som nämndes i den tidigare jämförelsen (av-

snitt 2.2.1.1). Även det fotografi av textil som inte dokumenterats kontextuellt 

medräknades i denna jämförelse, då samma fynd dokumenterats i relation till 

andra fynd genom andra fotografier.224 

2.2.2.4 Analysresultat för Vgde 15 

Den intersektionella analysen av upprättade arkivhandlingars informationsinnehåll 

från den arkeologiska undersökningen av Vgde 15 synliggjorde intersektioner 

mellan tre av forskaren skapade kategorier. Kategorierna ifråga utgjordes av 

dokumentation av ett arkeologiskt källmaterial in situ, dokumentation av lager-

följder och dokumentation av fyndkontext. Sammanlagt inkluderade kategorierna 

88 upprättade fotografier, ritningar och teckningar. Till detta kom sedan informat-

ionsinnehållet i föreliggande arkeologisk undersökningsrapport samt arkivhand-

lingar som uppvisat fler dokumenteringar av det arkeologiska källmaterialet. In-

teraktionen mellan kategorierna ifråga tydliggörs nedan i bild 3. 

Den första synliga kategorin bestående av dokumentation av ett arkeologiskt 

källmaterial in situ förelåg sammantaget i 88 av 92 arkivhandlingar. Till detta kom 

fyra arkivhandlingar i arkeologisk undersökningsrapport, som innehade ett in-

formationsinnehåll bestående av dokumentation av såväl fynd som lagerföljder in 

situ. I samspel med denna kategori förelåg ytterligare två, vilka fungerade som 

konstruerande av den förstnämnda. Av 88 arkivhandlingar uppvisade fem av dessa 

en dokumentation av olika lagerföljder, där informationsinnehållet i några av 

dessa utgjordes av fler dokumenterade lagerföljder. Därtill tillkom den arkeolo-

giska undersökningsrapportens beskrivning av olika lager. Den sistnämnda kate-

gorin utgjordes av dokumentation av fyndkontext, där 81 av 88 arkivhandlingar 

uppvisade en sådan dokumentation. Då inga fynd dokumenterats i relation till 

olika lagerföljder förelåg ingen intersektion mellan dessa två kategorier. Av detta 

                                                 
224 Fotografier i F1Fb:2, Valsgärde arkiv. 
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följer således att forskaren i upprättandet av handlingarna ifråga skapat intersekt-

ioner mellan tre kategorier. 

Bild 3. Intersektioner mellan tre skapade kategorier i upprättade arkivhandlingar för Vgde 15. 

 

Källa: Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyn-
dens placering i båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94; Fyndlistor och fö-
remålsprotokoll i F1Fa:3, Arkeologisk undersökningsrapport i F1Fa:3, Valsgärde arkiv. 

2.3 Analytisk diskussion 

Intersektionell teori användes i denna undersökning som ett teoretiskt analysverk-

tyg i studiet av det enskilda forskarsubjektets prägling i upprättade arkivhandling-

ars informationsinnehåll. Ett sådant perspektiv har bidragit till att lyfta fram före-

kommande kategorier och kategoriseringar i materialet och på så vis till att skapa 

en förståelse kring detta. Då perspektivet synliggjorde fler generella strukturer och 

inte endast en specifik sådan, genererade detta goda förutsättningar för besvaran-

det av denna undersöknings frågeställningar och därigenom för en god förståelse 

utifrån undersökningens uppställda premisser. I diskussionen nedan sätts detta 

analysresultat i relation till respektive forskarsubjekt och jämförs i enlighet med 

undersökningens bredare teoretiska utgångspunkt samt tidigare forskning. 

I analysen av de upprättade arkivhandlingarna från respektive arkeologiska 

undersökning synliggjordes intersektioner mellan olika kategorier i dokumentat-

ionsmaterialet som forskarna skapat. Föreliggande kategorier och deras interage-

rande skiljde sig i huvudsak åt mellan de olika forskarna, men även likheter däre-

mellan förelåg. Kategorierna ifråga utgjordes av nio till antalet, där sex stycken 

skapats genom forskarens upprättande av handlingar under den arkeologiska 

undersökningen av Vgde 8. Resterande tre hade skapats på motsvarande vis av 

den ansvarige forskaren för undersökningen av Vgde 15. 

Inför den utförda arkeologiska dokumentationen förelåg dock en del likheter 

mellan de undersökta objekten, där Vgde 8 och Vgde 15 exempelvis utgjordes av 

samma gravtyp. Vidare rörde det sig om samma geografiska plats (Valsgärde), 

samma utgrävningsmetodik utmed båtgravarnas kortsidor och samma ansvarande 
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institution.225 Därtill hade även det påträffade fyndmaterialet varit tämligen likar-

tat, vilket framgår vid jämförelse av de bifogade fyndförteckningarna (se bilaga 1–

2). Av detta följer att det således förelåg vissa förutsättningar för en relativt enhetlig 

arkeologisk dokumentation av det arkeologiska källmaterialet. Att föreliggande in-

tersektioner i forskarnas upprättade arkivhandlingar inte varit överensstämmande 

kan emellertid förklaras med att denna vetenskapliga forskning haft sin utgångs-

punkt i forskarsubjektet själv.226 

Detta innebär att de synliggjorda, skapade intersektionerna i materialet är re-

sultatet av forskningens lokalisering i forskarsubjektet självt. En sådan lokali-

sering innebär att forskning bedrivs utifrån ett specifikt partiellt perspektiv, vilket 

betyder att forskarna i genomförandet av undersökningarna av respektive båtgra-

var utgått ifrån olika sådana perspektiv.227 Ett sådant partiellt forskningsperspektiv 

påverkas av en mängd olika aspekter.228 För den arkeologiska dokumentationen har 

aspekter såsom metod och forskningsfrågor framhållits som betydelsefullt, likväl 

som tidsram, resurser och tillgänglig expertkompetens i fält.229 Andra betydelse-

fulla aspekter för arkeologisk dokumentation har personlig skicklighet och kompe-

tens ansetts vara, men även teknologiska hjälpmedel.230 Här kan även betydelsen 

av olika forskningstraditioner framhållas, vilket påverkar forskningsinriktningen 

och de frågor som ställts i en undersökning. 

Då bakomliggande förutsättningar eller sociala och tekniska aspekter för re-

spektive arkeologisk undersökning inte framgått ur arkivhandlingarnas informat-

ionsinnehåll diskuteras inga sådana enskilda aspekter specifikt. Emellertid har 

detta fungerat som strukturerande av de partiella perspektiv som respektive forsk-

ning bedrivits utifrån och därigenom innehaft betydelse för de skapade intersekt-

ionerna. Av sådan betydelse har även det enskilda forskarsubjektets relation till 

den egna omgivningen varit, där olika sociala aspekter innehaft en strukturerande 

verkan. Exempelvis har den egna positionen inom identitetskategorier såsom ge-

nus, klass, ras och nationalitet utformat det enskilda subjektet, varifrån forskning-

en sedan bedrivits.231 Därtill har rådande samhällsnormer och värderingar i den 

egna samtiden framhållits som betydelsefullt för ett subjekts utformande av olika 

                                                 
225 Eriksson, H, Kyhlberg, O. & Ojala, K. (2013), ”Archaeological excavations 1928-1952”, s. 10, 13, 17; 

Norr, S. (1997), ”De arkeologiska upptäckternas historia i Valsgärde”, s. 2. Att båtgravarna undersökts utmed 

kortsidorna har även framgått ur den arkeologiska dokumentationen i källmaterialet. 
226 Haraway, D. (1988), ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, s. 581–583. 
227 Haraway, D. (1988), ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, s. 582–583, 586, 589. 
228 Haraway, D. (1988), ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, s. 583, 586–587, 589. 
229 Faniel, I. m.fl. (2013), ”The Challenges of Digging Data: A Study of Context in Archaeological Data 

Reuse”, s. 3; Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), Archaeology: Theories, Methods and Practice, s. 111. 
230 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 51. 
231 Haraway, D. (1988), ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, s. 583, 586. 
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museala innehåll.232 Specifikt för utformandet av arkivhandlingars textuella innehåll 

har även subjektets religiösa tillhörighet och utbildning ansetts vara.233 Andra fak-

torer av betydelse för arkivhandlingars utformande utgörs av de underliggande inne-

börder och syften som tillskrivs dessa, utöver deras egentliga informationsinnehåll.234 

Att den arkeologiska dokumentationen i de upprättade arkivhandlingarnas in-

formationsinnehåll inte genomfördes på ett enhetligt sätt, beror således på att 

forskningen varit kontextuellt avhängigt det enskilda forskarsubjektet och därige-

nom bedrivits utifrån två olika partiella perspektiv. Här var såsom ovan framgått 

inte endast det enskilda forskarsubjektet strukturerat av olika sociala aspekter och 

rådande förutsättningar, utan forskarsubjektet har även själv fungerat som struktu-

rerande genom de val som forskaren gjort.235 Av detta följer att forskarnas partiella 

forskningsperspektiv i upprättandet av dessa handlingar skapat informationsinne-

håll som varken varit objektiva eller passiva, utan avhängiga upprättaren själv. På 

detta sätt är det således tydligt att de studerade arkivhandlingarna i denna under-

sökning i allra högsta grad är socialt konstruerande, vilket dock är en uppfattning 

som tidigare blivit framhållen inom arkivvetenskaplig forskning.236 Särskilt tydligt 

blev detta då forskarsubjekten i huvudsak skapat olika interagerande kategorier 

inom dessa arkivhandlingar. 

Med utgångspunkt i skapade intersektioner för Vgde 8 uppvisade ett större an-

tal av arkivhandlingarna ett informationsinnehåll bestående av dokumentation av 

fynd efter upptagning ur schakt. En sådan dokumentering förelåg i såväl upprät-

tade fotografier, ritningar som teckningar, vilket framgått i tabell 1 ovan.237 Inte 

heller beskrev den textuella arkeologiska undersökningsrapporten de påträffade 

fyndens relation till utgrävningen, med undantag av några nitar.238 I jämförelse 

med upprättade arkivhandlingars informationsinnehåll för Vgde 15 förelåg ingen 

sådan motsvarande kategori, där fyndmaterialet endast dokumenterats in situ.239 En 

sådan befintlig skillnad tydliggör således det partiella perspektiv som respektive 

                                                 
232 Aronsson, I-L. & Meurling, B. (2005), ”I museets dolda vrår. Inledande reflektioner”, s. 12; Arbetsgrup-

pen Genus på museer. (2004), Genus på museer, s. 17, 34; Belloni, G. (2005), ”Att arbeta könskritiskt på 

museet. Exempel från verksamhet riktad mot barn”, s. 154; Eivergård, M. & Lundström, C. (2007), ”Samlar-

na och samlingarna. Om kulturarvets fält och dess hierarkier”, s. 135. 
233 Prescott, A. (2008), ”The Textuality of the Archive”, s. 33. 
234 Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern 

Organizational Culture”, s. 155; Schwartz, M.J. & Cook, T. (2002), ”Archives, Records and Power: The 

Making of Modern Memory”, s. 3–4, 9; O’toole, M.J. (2002), ”Corte’s Notary: The Symbolic Power of Re-

cords”, s. 47, 58. 
235 Haraway, D. (1988), ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, s. 581–582, 586, 589. 
236 Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Modern 

Organizational Culture”, s. 155, 158–159; Schwartz, M.J. & Cook, T. (2002), ”Archives, Records and Power: 

The Making of Modern Memory”, s. 1, 3–4. 
237 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2, F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; ”Plan över båten med fynden” i 

10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 
238 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Ea:1, Valsgärde arkiv, s. 1. 
239 Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i 

båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
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forskarsubjekt innehaft i den egna forskningen, där fynddokumentationen delvis 

utförts genom olika tillvägagångssätt. 

Att fastslå en specifik orsak till detta är såsom tidigare nämnt omöjligt. En 

vanlig bakomliggande orsak till handlingars upprättande anses emellertid vara 

olika praktiska skäl.240 Ett tänkbart skäl till denna variation kunde exempelvis då 

varit en tillgång på teknologiska hjälpmedel i fält, då undersökningen av Vgde 8 

genomfördes 14 år tidigare än Vgde 15. Såsom tidigare nämnts var tillgänglig 

teknik betydelsefullt för utförandet av arkeologisk dokumentation.241 Vidare kan 

ett behov av en närmare undersökning under andra förhållanden än dem ute i fält 

förelegat för specifika fynd. Av 23 dokumenterade fyndbenämningar efter uppta-

gande av sammanlagt 59 påträffade, var sex av dessa endast dokumenterade efter 

deras upptagande. Sådana fynd utgjordes huvudsakligen av organiskt material 

såsom trä, textil och horn, men även fyndet av rustning, vilken påträffades först 

efter dess upptagande.242 Möjligen var det således mer praktiskt att dokumentera 

fynden i ett senare skede. Att fynddokumenteringen av Vgde 8 inte skett på ett enhet-

ligt sätt tydliggörs även genom den skapade kategorin av beväpning. 

I upprättade arkivhandlingars informationsinnehåll förelåg en kategori av be-

väpning, vilken samspelade med kategorierna dokumentation av fynd efter upp-

tagning och dokumentation av enskilda fynd. En kategorisering av vissa fynd som 

tillhörande beväpning framgick i den upprättade arkeologiska undersökningsrap-

porten, där fynd såsom huggkniv, pilar, spjut, svärd, två sköldar och hjälm till-

skrevs denna tillhörighet.243 En koncentrering till fynden ifråga var vidare tydlig 

inom resterande arkivhandlingars informationsinnehåll, där sex av dessa fynd do-

kumenterats genom upprättandet av sammanlagt 66 arkivhandlingar.244 

Ett sådant framhållande av påträffade fynd i Vgde 15 kunde dock inte ses i de 

upprättade arkivhandlingarna för undersökningen ifråga, där nästintill samtliga 

förekommande fyndbenämningar dokumenterats och då utan synliga kategorise-

ringar gentemot särskilda fynd. Utifrån tidigare analys av dessa upprättade arkiv-

handlingars informationsinnehåll framgick vidare att flertalet av ovan nämnda 

fynd även påträffats inom denna båtgrav. Detta kan även ses i den bifogade fynd-

förteckningen, där det framgår att en huggkniv, flera pilar, ett spjut, ett svärd och 

en sköldbuckla förelåg i denna båtgrav (se bilaga 2). I jämförelse med fynd tillhö-

rande beväpning för Vgde 8 saknas således endast en hjälm.245 

                                                 
240 O’toole, M.J. (2002), ”Corte’s Notary: The Symbolic Power of Records”, s. 47, 58. 
241 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 51. 
242 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2, F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; ”Plan över båten med fynden” i 

10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 
243 Arkeologisk undersökningsrapport i F1Ea:1, Valsgärde arkiv, s. 2. 
244 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2, F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; ”Plan över båten med fynden” i 

10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 
245 Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i 

båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
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Ett framhållande av särskilda fynd i konstruerandet av föremålsinnehåll har 

inom museala sammanhang framhållits bero på att olika föremål tillskrivits olika 

värden. Genom en inkludering av särskilda föremål och en exkludering av andra, 

valde museipersonal ut sådana föremål som de ansåg vara mer betydelsefulla än 

andra.246 Att arkivhandlingar upprättats utifrån olika betydelser än endast för för-

medling av information är tidigare känt. Utöver den information som de uppvisar 

anses nämligen underliggande meningar och syften föreligga, vilka är avhängiga 

upprättaren själv. Exempelvis konstrueras handlingar utifrån såväl symboliska 

som praktiska och tekniska betydelser.247 Att somliga fynd från Vgde 8 framhållits 

mer än andra inom ett stort antal arkivhandlingar kan utifrån dessa resonemang 

indikera på att forskaren själv tillskrev dessa en särskild betydelsefullhet. Vad såd-

ana betydelser bestått av går det dock endast att spekulera i och det görs inte här. 

Ovanstående diskussion tydliggör emellertid forskarsubjektens olika förhåll-

ningssätt gentemot samma typ av fynd, där den ena forskaren framhållit dessa 

fynd i upprättandet av handlingar och på sådant vis skapat en samspelande kate-

gori av beväpning. Detta kan jämföras med upprättade arkivhandlingar av den 

andra forskaren, där liknande fynd inte dokumenterats annorlunda. Även detta 

olikartade tillvägagångssätt kan förklaras med att respektive forskningsundersök-

ning varit lokaliserad i det enskilda forskarsubjektet. På sådant vis har forskarnas 

upprättande av handlingar skett utifrån olika partiella perspektiv. I upprättade arkiv-

handlingar med ett informationsinnehåll bestående av fynddokumentation blev 

denna förankring särskilt tydlig.248 

De av forskarna upprättade arkivhandlingarna uppvisade även ett informat-

ionsinnehåll bestående av dokumentation av det arkeologiska källmaterialet in 

situ, där respektive forskare skapat en sådan kategori. Samspelande med denna var 

en kategori bestående av dokumentation av lagerföljd, där forskarna dokumenterat 

olika lagerföljder genom flera profiler i schaktet. De olika partiella perspektiven 

hade här således resulterat i likadana intersektioner gällande lagerföljd för respek-

tive båtgrav, där lagerföljd vid åtta olika profiler dokumenterats för Vgde 8 och 

vid minst fyra olika tillfällen för Vgde 15. Det totala antalet upprättade arkivhand-

lingar med ett informationsinnehåll med sådan dokumentation var dock litet större 

för Vgde 8 än för Vgde 15. För den sistnämnda båtgraven förelåg emellertid en 

upprättad arkivhandling med en textuell beskrivning, vilken även gav en horison-

                                                 
246 Arbetsgruppen Genus på museer. (2004), Genus på museer, s. 17. 
247 Schwartz, M.J. & Cook, T. (2002), ”Archives, Records and Power: The Making of Modern Memory”, 

s. 3, 9; Trace, B.C. (2002), ”What is Recorded is Never Simply ’What Happened’; Record Keeping in Mod-

ern Organizational Culture”, s. 155; O’toole, M.J. (2002), ”Corte’s Notary: The Symbolic Power of Re-

cords”, s. 47, 58. 
248 Haraway, D. (1988), ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, s. 581–583, 586, 589. 
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tell beskrivning av olika lager i schaktet.249 Då ingen av forskarna i deras upprät-

tande av handlingar dokumenterat olika fyndlager, förelåg ingen intersektion mel-

lan kategorierna dokumentation av fynd/enskilda fynd och dokumentation av la-

gerföljd. Det huvudsakliga antalet fynd hade endast dokumenterats horisontellt i 

schakt för båda undersökningarna, där främst fynd såsom nit och spik erhållit en 

vertikal dokumentation. Emellertid sattes inte heller sådana fynd i förhållande till 

olika lager. 

Att det enskilda forskarsubjektet innehaft stor betydelse för dokumentationen i 

upprättade arkivhandlingar tydliggörs främst i arkivhandlingar vars informations-

innehåll utgörs av fynddokumentation. Såsom tidigare nämnts förelåg skillnader 

mellan forskarsubjekten, då ena forskaren även dokumenterat fynd efter deras 

upptagande samt framhållit vissa fynd. I forskarnas upprättande av handlingar 

förelåg vidare en fynddokumentation inom dokumentationen av det arkeologiska 

källmaterialet in situ, där fyndrepresentativiteten var varierade. Med utgångspunkt 

i Vgde 8 förekom 27 olika fyndbenämningar av sammanlagt 59 stycken, där ett 

medräknande av en upprättad teckning gav 28 stycken. Detta innebar att upprät-

tade arkivhandlingar innehade en avsaknad av 31 fyndbenämningar, vilka inte 

hade dokumenterats in situ. Inom denna dokumentation förelåg det vidare en kon-

centrering till enskilda fynd, där ett stort antal upprättade arkivhandlingar inneha-

de ett informationsinnehåll där olika fynd dokumenterats en och en i schaktet. Ett 

upprättande av sådana arkivhandlingar gav upphov till en intersektion mellan 

dessa två skapade kategorier. Sett till antalet fyndbenämningar inom kategorin 

ifråga hade 14 av 27 dokumenterats enskilt, varav sex enbart erhållit en enskild 

dokumentation in situ.250 

I jämförelse med ovanstående förekom 47 av 54 fyndbenämningar inom 

dokumentationen in situ i upprättade arkivhandlingars informationsinnehåll för 

Vgde 15. Trots att forskarna skapat två likadana kategorier bestående av doku-

mentation av ett arkeologiskt källmaterial in situ, hade detta således gjorts genom 

en varierad dokumentation av fynden. Detta tydliggörs ytterligare genom den 

skapade intersektionen med kategorin dokumentation av fyndkontext som förelåg 

för Vgde 15. Flertalet upprättade arkivhandlingar innehade ett informationsinne-

håll bestående av dokumenterade fynd inom olika kontextuella förhållanden, där 

endast en upprättad arkivhandlings informationsinnehåll innehade en dokumentat-

ion av ett fynd som enskilt. Emellertid var även detta fynd dokumenterat kontex-

tuellt inom andra upprättade arkivhandlingar. Sett till antalet förekommande fynd-

                                                 
249 Fotografier och ritningar av lagerföljder för Vgde 8 i F1Eb:3 och 5.18; Fotografier och ritningar för Vgde 

15 av lagerföljder i F1Fb:2 och 5.23, arkeologisk undersökningsrapport i F1Fa:3, Valsgärde arkiv. 
250 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2, F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18; ”Plan över båten med fynden” i 

10.4, rulle 55, Valsgärde arkiv. 
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benämningar inom dokumentationen in situ hade samtliga 47 stycken dokumente-

rats inom kontextuella förhållanden.251 

Ovanstående jämförelse tydliggör respektive forskarsubjektets betydelse för den 

genomförda forskningen i de upprättade arkivhandlingarna, där två skilda perspek-

tiv resulterat i olika intersektioner i den arkeologiska dokumentationen. Då en 

arkeologisk undersökning dessutom är destruktiv innebar detta att en kännedom 

om sådant som inte dokumenterats för alltid gått förlorat.252 På grund av detta an-

ses en dokumentering av kontextuella förhållanden i schaktet som särskilt bety-

dande, då detta successivt försvinner och kan inte rekonstrueras i efterhand. En 

viktig del i detta utgörs av fyndkontext, då en sådan dokumentation inrymmer 

viktig information för tolkningar av det arkeologiska källmaterialet. Fynden sätts 

då in i ett större sammanhang, genom att deras förhållande till varandra och påträf-

fade läge i schaktet dokumenterats.253 

Utifrån detta kan forskaren för Vgde 15 anses ha skapat bättre förutsättningar 

för att i efterhand erhålla en förståelse för fyndens förhållande till varandra. Detta 

särskilt då antalet upprättade arkivhandlingar med ett sådant informationsinnehåll 

uppgått till nästan samtliga upprättade för undersökningen, nämligen 82 av sam-

manlagt 92 analyserade. Det bör dock framhållas att synliggjorda intersektioner i 

analysen inte innebär att upprättade arkivhandlingar för Vgde 8 saknar en doku-

mentation av fyndkontext, utan endast att ingen sådan intersektion synliggjorts. 

Såsom tidigare nämnts innehade vidare de upprättade arkivhandlingarna av båda 

forskarna huvudsakligen ett informationsinnehåll bestående av horisontell fynd-

dokumentation, vilket således även varit gällande för den kontextuella fynddoku-

mentationen. Detta innebar att upprättade arkivhandlingar för båda undersökning-

ar uppvisat en avsaknad av fynds vertikala positioner till varandra och lagerföljder. 

Att forskaren till stor del dokumenterat fynd i Vgde 8 som åtskilda från 

varandra var även synligt inom dokumentationen av fynd efter upptagande, där 

ytterligare en sådan skapad kategori förelåg. Med undantag av 12 stycken inneha-

de samtliga 181 arkivhandlingar ett sådant informationsinnehåll. En stor del ut-

gjordes av fynd tillhörande beväpning, då det såsom tidigare nämnt förelåg inter-

sektioner mellan dessa tre kategorier. Emellertid förelåg det fler fyndbenämningar 

inom denna kategori, även om detta begränsades till 17 av 23 stycken. Vidare 

hade 13 av dessa 17 fyndbenämningar endast dokumenterats enskilt efter uppta-

gandet, vilket innebar att det inte förelåg en dokumentation alls av dessa fynd till-

sammans med andra. Att ett sådant stort antal arkivhandlingar som 169 stycken 

upprättats över ett begränsat antal fynd gav således upphov till denna kategori.254 

                                                 
251 Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23; ”Plan över båten” i 1.5, rulle 92; ”Fyndens placering i 

båten” i 1.5, rulle 93; ”Profiler över båten” i 10.4, rulle 94, Valsgärde arkiv. 
252 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 51. 
253 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 23, 51; Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), Ar-

chaeology: Theories, Methods and Practice, s. 54. 
254 Fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2 och F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Valsgärde arkiv. 
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Tillsammans med intersektionen mellan kategorin dokumentation av enskilda 

fynd och kategorin dokumentation in situ tydliggör detta det partiella forsknings-

perspektiv som forskaren ifråga innehaft på den arkeologiska dokumentationen av 

fynd. Vid en jämförelse med tidigare nämnda intersektioner för Vgde 15, där fors-

karen enbart dokumenterat fler fynd i förhållande till varandra in situ, blir detta än 

mer påtagligt. 

Såsom ovan framgått har det partiella forskningsperspektivet utformats av en 

rad olika sociala och tekniska aspekter och var därtill beroende av forskarsubjek-

tets egna handlande, exempelvis genom val av metodisk och teoretisk tillämpning. 

Här är det således betydande att återigen poängtera att ovanstående intersektioner 

inte kan härledas till en specifik faktor, utan att dessa uppstått i en större kontext. 

Vidare omöjliggör det partiella perspektivet för en forskare att i den egna forsk-

ningen återge en objektiv och fullständig bild av den föreliggande verkligheten.255 

Detta innebär således att forskarsubjekten endast kunde förmedla det arkeologiska 

källmaterialet utifrån det egna partiella perspektivet i deras upprättande av hand-

lingar. En sådan inneboende begränsning gällande arkivhandlingars förmåga att 

förmedla en totalitet har tidigare blivit framhållen och då utifrån ett textuellt per-

spektiv. På grund av arkivhandlingars begränsade och partiska informationsinne-

håll anses dessa inte kunna återge någonting objektivt eller hur någonting egentli-

gen varit. Denna begränsning har även lett till att en syn på arkivhandlingar som 

kulturella intersektioner mellan dåtid och nutid föreslagits, där arkivhandlingar 

inte bör ses som bärare av historisk fakta.256 

Då ingen forskare kan stå utanför den egna forskningen innebär detta att upp-

rättade arkivhandlingar i en forskningskontext blir avhängiga den enskilda forska-

ren. För arkivhandlingar bestående av arkeologisk dokumentation blir ovanstående 

framhållna synsätt litet problematiskt och detta oberoende om arkivhandlingarna 

består av ett textuellt innehåll eller av bilder, ritningar och teckningar. Detta på 

grund av att arkivhandlingar med ett sådant informationsinnehåll utgör det fakta-

underlag som finns över genomförda arkeologiska undersökningar, utöver det till-

varatagna och bevarade fyndmaterialet. Framtida tolkningar kan således endast 

utgå ifrån den arkeologiska dokumentation som finns i de upprättade arkivhand-

lingarna.257 Sådana arkivhandlingar tillskrivs således ett värde i att vara just tillför-

litliga och sanningsenliga, detta trots att de endast kan förmedla en verklighet uti-

från forskarens/upprättarens egna partiella perspektiv. Att avskriva deras funktion 

som faktaunderlag kan således anses som orimlig, då all fakta och kunskap om tidi-

gare arkeologiska undersökningar i sådant fall går förlorad. Istället torde en medve-

                                                 
255 Haraway, D. (1988), ”Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, s. 581–583, 586, 589. 
256 Prescott, A. (2008), ”The Textuality of the Archive”, s. 33–34. 
257 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 51. 
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tenhet om sådana arkivhandlingars begränsade och partiella karaktär lyftas fram 

och diskuteras. 

En annan aspekt som framhållits gällande arkivhandlingars begränsade in-

formationsinnehåll belyser detta från ett annat perspektiv. Arkivhandlingar anses 

då utgöras av representationer av en verklighet och innehar därigenom makt som 

sådana representationer. Vidare innehar dessa representationer makt genom att 

fungera som representativt för denna verklighet.258 Upprättade arkivhandlingar i 

denna undersökning kan möjligen ses som sådana representationer, då deras in-

formationsinnehåll varit avhängig det partiella perspektiv som respektive forskar-

subjekt genomfört sin forskning utifrån. Detta har främst varit tydligt i fynddoku-

mentationen, där den utförda dokumentationen blivit representativt för påträffade 

fynd i verkligheten. Vidare hade samtliga påträffade fynd inte heller dokumente-

rats, vilket tydliggör arkivhandlingarnas senare representativa funktion, då endast 

vissa fynd och föreliggande förhållanden i verkligheten dokumenterats. Utifrån 

detta resonemang innehar således arkivhandlingarna makt genom att fungera som 

representativa för det arkeologiska källmaterialet på platsen. 

I enlighet med detta utövar även representationerna i arkivhandlingarna makt 

på grund av att detta är den enda dokumentation om båtgravarna som finns. Då 

möjligheten till andra representationer saknas, blir individen utelämnad till det 

som dokumenterats och till det sätt som dokumentationen skett på. Valen som 

forskaren gjort i sin fynddokumentation har således betydelse och där utelämnade 

fynd helt saknar representationer. Av detta resonemang följer att arkivhandlingars 

informationsinnehåll inte heller här anses inneha en förmåga att återge någonting 

objektivt eller i enlighet med verkligheten. Att forskarna i deras upprättande av 

handlingarna skapat olika intersektioner med olika representationer av ett tämligen 

likartat arkeologiskt fyndmaterial, kan således härledas till det specifika partiella per-

spektiv som forskningen bedrivits inom och som arkivhandlingarna varit avhängiga. 

2.3.1 Kunskapsproduktion 

Den arkeologiska vetenskapen syftar till att förstå förhistoriska samhällen och 

sociala processer, genom att ett studera det arkeologiska källmaterialet.259 En mer 

humanistisk definition utgörs av att erhålla en förståelse för människor under för-

historisk tid.260 Detta görs i huvudsak genom arkeologiska undersökningar, vilkas 

destruktiva metoder medför att den arkeologiska dokumentationen erhåller stor 

betydelse för denna förståelse.261 I denna undersökning resulterade forskningens 

                                                 
258 Schwartz, M.J. & Cook, T. (2002), ”Archives, Records and Power: The Making of Modern Memory”, s. 9. 
259 Faniel, I. m.fl. (2013), ”The Challenges of Digging Data: A Study of Context in Archaeological Data 

Reuse”, s. 3; Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s.19; Arwill-Nordbladh, E. (2003), 

Genusforskning inom arkeologin, s. 10. 
260 Burenhult, G. (2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 19. 
261 Renfrew, C. & Bahn, P. (2004), Archaeology: Theories, Methods and Practice, s. 115; Burenhult, G. 

(2003), ”Teori och metod inom arkeologi”, s. 22, 51. 
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lokalisering i det enskilda forskarsubjektet i att forskarna främst skapat olika inte-

ragerande kategorier. Detta har gjorts genom deras upprättande av handlingar med 

ett informationsinnehåll bestående av arkeologisk dokumentation över respektive 

undersökning. Då forskningen på sådant sätt varit lokaliserad i forskaren medförde 

detta att den kunskap som respektive forskarsubjekt producerat tillkom inom en 

specifik kontext och därigenom blivit såväl partiell som begränsad. Med andra ord 

var kunskapen om respektive båtgrav situerad i det enskilda forskarsubjekt som 

utfört forskningen och är så fortfarande.262 

Med utgångspunkt i föreliggande intersektioner för Vgde 8 medförde detta att 

forskarens skapande av kategorierna i upprättade arkivhandlingar påverkat kun-

skapen om båtgraven ifråga. Exempelvis uppvisade det större antalet arkivhand-

lingar ett informationsinnehåll av fynddokumentation efter upptagning. Detta har 

medfört att fyndens ursprungliga läge på platsen inte dokumenterats och på sådant 

vis finns idag ingen kunskap om detta. I en tidigare jämförelse mellan bifogad 

fyndförteckning och upprättade arkivhandlingar inom kategorin dokumentationen 

in situ, framgick dock att endast sex fyndbenämningar erhållit en sådan doku-

mentation. Resterande fyndbenämningar var således även representerade inom 

dokumentationen in situ. Emellertid innebär detta att sex fyndbenämningar i båt-

graven förlorat sina sammanhang till den undersökta platsen och där kunskap om 

fyndens placering i båtgraven och till andra fynd inte producerats. 

Vidare hade en stor del av denna dokumentation skett över enskilda fynd, vil-

ket gett kunskap om olika fynddetaljer vid tidpunkten för fyndens upptagande. Då 

ett tillvaratagande av fynd inte häver den nedbrytningsprocess som successivt sker 

av fynd, kan en sådan ingående dokumentering anses tillföra betydelsefull kun-

skap om fyndens tidigare skick för framtiden. En sådan dokumentation gjordes 

dock inte över samtliga fyndbenämningar som dokumenterats efter upptagning, 

utan endast över 17 av 23 stycken. Detta innebar att samtliga fynd inte dokumen-

terades enskilt och på sådant vis är kunskapen om fyndens tidigare skick och de-

taljer begränsad i de upprättade arkivhandlingarna. I avsaknad av en kontinuitet i 

den arkeologiska dokumentationen av fynd efter upptagningen blev således denna 

kunskap avhängig forskarsubjektets dokumentation av dem efter upptagandet. 

När det sedan kom till dokumentationen in situ såg den såsom tidigare fram-

gått litet olika ut, exempelvis genom att synliggjorda intersektioner i upprättade 

arkivhandlingar för Vgde 15 endast utgjordes av sådan dokumentation. För Vgde 

15 innebar detta att kunskapsproduktionen skedde över det arkeologiska käll-

materialet i dess ursprungliga läge och på sådant vis har dess större sammanhang 

idag inte gått förlorad. Av förekommande fyndbenämningar innehade nästintill 

samtliga en sådan dokumentation, där 47 av 54 förelåg. Detta medförde även att 
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en kännedom om nästintill samtliga fyndbenämningars lägen i båtgraven erhållits. 

Dokumentationen för Vgde 8 var i detta avseende mer begränsad, där endast 28 av 

59 fyndbenämningar dokumenterats in situ. Detta medförde att kunskap om unge-

fär hälften av samtliga förekommande fyndbenämningars läge i schaktet förlorats. 

Vidare innebar detta att den erhållna kunskapen om sådana fynd begränsats till att 

endast utgöras av en del. För sådana fynd som ändock dokumenterats av båda fors-

karna in situ hade kunskapsproduktionen huvudsakligen begränsats till en horisontell 

sådan, vilket innebar att en kännedom om fyndens vertikala förhållanden inte getts. 

I samspel med kategorin dokumentation in situ för Vgde 15 förelåg en kate-

gori av dokumenterad fyndkontext i upprättade arkivhandlingar. Såsom ovan 

framgått sträckte sig denna främst till en horisontell kontextuell dokumentation, 

där endast nitar och spikar dokumenterats vertikalt. Att dokumentera kontextuella 

förhållanden har framhållits som betydande för senare tolkning av det arkeolo-

giska källmaterialet, men även för den framtida återanvändningen av dokumentat-

ionen. Av samma anledning har kontextuell dokumentering ansetts inneha bety-

delse för förståelsen av förhistorisk tid.263 Kontextuell dokumentation sätter in 

fynden i ett större sammanhang, där deras påträffade läge och förhållande till 

varandra dokumenteras. En sådan dokumentation kräver dock en noggrannhet i 

såväl undersökning som i dokumenteringen i fält.264 I undersökningen av Vgde 15 

hade forskaren i upprättandet av handlingar kontinuerligt utfört en sådan doku-

mentation, där samtliga 47 förekommande fyndbenämningar inom dokumentat-

ionen in situ alltjämt erhållit en kontextuell dokumentering. Detta innebar att kun-

skap om samtliga dokumenterade fyndbenämningars förhållande till varandra pro-

ducerats, om än huvudsakligen horisontellt. 

Forskarens dokumentation av påträffade fynd inom Vgde 8 har medfört att 

kunskapen om kontextuella förhållanden för det större antalet fyndbenämningar 

blivit begränsad, då endast 28 av 59 fyndbenämningar förekom inom denna 

dokumentation. I denna uträkning hade fynd inom en upprättad teckning medta-

gits, där ett sådant uteslutande gav 27 av 59 fyndbenämningar in situ. Vidare in-

nebar intersektionen med kategorin dokumentation av enskilda fynd att en doku-

mentering även gjordes över fynden i schaktet som åtskilda och således inte kon-

textuellt. Av dessa fyndbenämningar hade sex stycken enkom dokumenterats en-

skilt in situ och således inte i förhållande till andra fynd. Slutligen innebar även 

den utförda dokumenteringen av fynd efter upptagning att sex fyndbenämningar 

enbart dokumenterats efter deras upptagning och således inte heller erhållit fynd-

kontexter. Utifrån resonemanget om den kontextuella dokumentationens betydelse 

kan således en senare återanvändning av upprättade arkivhandlingar med denna 

                                                 
263 Faniel, I. m.fl. (2013), ”The Challenges of Digging Data: A Study of Context in Archaeological Data 
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dokumentation eller nya tolkningar av det arkeologiska källmaterialet bli proble-

matisk, då den producerade kunskapen om fyndkontext är begränsad. 

Till en sådan kunskapsteoretisk diskussion kan även avsaknaden av fyndbe-

nämningar utifrån synliggjorda skapade intersektioner av båda forskarna tillföras. 

För Vgde 8 förelåg en avsaknad av sammanlagt 26 fyndbenämningar, vilka inte 

förekom i varken dokumentationen in situ eller inom dokumentationen efter fyn-

dens upptagande. Det bör dock nämnas att denna uträkning inte medtagit den upp-

rättade planen över båtkonstruktion och fynd, vilken var otydlig beträffande de 

dokumenterade fynden. Ett medräknande av sådana synliga fynd gav dock en 

sammanlagd avsaknad av 23 fyndbenämningar. I jämförelse med detta förelåg 

även en avsaknad av dokumenterade fyndbenämningar i synliga intersektioner för 

Vgde 15, där denna uppgick till sju stycken. I denna beräkning hade inte heller två 

upprättade arkivhandlingar med ett informationsinnehåll av dokumenterad båt-

konstruktion och fynd beaktats. Här bör det dock omnämnas att samma fyndbe-

nämning möjligen var dokumenterad under två olika benämningar. Utifrån antalet 

synliggjorda fyndbenämningar innebar dock detta att forskarna i deras skapande 

av intersektioner inte dokumenterat samtliga fynd, vilket påverkat den kunskap 

om fynden som arkivhandlingarna idag innehar. 

Såsom tidigare nämnts hade ena forskaren skapat två interagerande kategorier 

bestående av enskilda fynd, varav den ena låg inom dokumentation efter fyndens 

upptagande och den andra inom dokumentationen in situ. Detta innebar således att 

vissa fynd dokumenterats litet närmare och gett kunskap om sådana fynds tidigare 

skick, vilket i jämförelse med fynd inom Vgde 15 inte var lika god. Detta på grund 

av att samtliga fynd inom den sistnämnda båtgraven − med ett undantag av tex-

tilier, endast dokumenterats kontextuell, vilket medfört ett litet längre avstånd till 

fynden ifråga. Vidare förelåg en intersektion mellan kategorierna dokumentation 

av enskilda fynd och dokumentation av beväpning, vilken skapats genom en kon-

centrering till vissa fynd efter deras upptagande. Ett sådant framhållande av fynd 

föreslogs tidigare utifrån forskning i museologi möjligen berott på att dessa fynd 

ansetts som särskilt betydelsefulla.265 

En sådan tolkning kan sättas i relation till att vapen inom arkeologisk forsk-

ning traditionellt associerats till manliga gravar, där sådana fynd ansetts som man-

liga attribut under förhistorisk tid.266 Detta stämmer överens med den senare tolk-

ning av kön som gjorts för Vgde 8, vars gravlagda individ biologiskt tolkats som 

en man. En sådan tolkning har gjorts trots avsaknaden av ett mänskligt benmateri-

al, vilket medfört att en osteologisk analys inte varit möjlig.267 Att ett framhållande 
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266 Hjørungdal, T. (1996), ”En gammal historia. Arkeologins mans- och kvinnogravar”, s. 150, 153, 155; 
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av vapen skett motsäger således inte att dessa fynd tillskrivits en annan betydelse-

fullhet än andra fynd. Utifrån ovanstående resonemang kan istället fynden ansetts 

som viktiga på grund av den association mellan manligt och vapen som funnits, 

där fyndens förekomst tillskrev en könsidentitet åt den gravlagda. 

Av detta följer att arkivhandlingarna ifråga i sådant fall avspeglar forskarens 

egna sociala föreställningar om den gravlagda. Detta har således inte endast pro-

ducerat en bättre kunskap om just dessa fynd i förhållande till andra, utan inrym-

mer även en social föreställning om genus. En sådan kunskapsproduktion om bio-

logiskt kön baserat på påträffade gravgåvor har emellertid kritiserats, då den utgår 

ifrån västerländska föreställningar om kvinnligt och manligt. Argument som 

framhållits utgörs exempelvis av det subjektiva antagandet om att en uppdelning 

mellan kvinnliga och manliga föremål förelegat inom förhistorisk tid. Vidare utgår 

sådana tolkningar ifrån att genuskonstruktioner i förhistorisk tid enkom baserats 

på biologiskt kön och därigenom gett upphov till två sorters genus – kvinnligt och 

manligt.268 Centralt för detta resonemang är även en möjlighet att kön inte innehaft 

den betydelse som begreppen ifråga tillskrivits. 

Förklaringen till att sådana tolkningar förekommit har varit forskarens ut-

gångspunkt i rådande könsideologin, vilket projicerats på forskningen. Detta har 

även ansetts som förhindrande av andra mönsters framträdande under förhistorisk 

tid.269 Forskningens lokalisering i forskarsubjektet har således varit tydlig i synen 

på människor under förhistorisk tid, där en överföring av det egna forskarsubjek-

tets föreställningar synliggjorts. Att en sådan producerad kunskap inte endast in-

nehar betydelse för kunskapen om förhistoriska samhällen, utan även för den egna 

samtiden har framhållits. Detta då kunskapen medverkar till ett befästande av ste-

reotyper och föreställningar om människor i vår egen tid.270 

Av ovanstående diskussion följer att kunskapen om respektive båtgrav utifrån 

arkivhandlingarnas informationsinnehåll inte blivit enhetlig, utan kontextuellt 

avhängigt det enskilda forskarsubjektet. Detta beror på att forskningen inte stått 

utanför forskaren själv, utan varit lokaliserad i det enskilda forskarsubjektet och 

därigenom genomförts utifrån ett specifikt forskningsperspektiv. Kunskapen som 

producerats har blivit såväl begränsad som partiell, vilket synliggjorts i ovanstå-

ende diskussioner. Denna kontextuella avhängighet har således inneburit att kun-

skapen var situerad i forskarsubjekten, vilka i sin tur styrt den kunskap som pro-

                                                 
268 Hamilton, N. (2000), ”The Conceptual Archive and the Challenge of Gender”, s. 96–97; Hjørungdal, T. 

(1994), ”Poles Apart. Have There Been Any Male and Female Graves?”, s. 142; Hjørungdal, T. (1996), ”En 
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ducerats och vad som utelämnats.271 För den arkeologiska vetenskapens syfte att 

söka förståelse för människor under förhistorisk tid genom det arkeologiska käll-

materialet, innebär detta att en sådan förståelse för båtgravarna ifråga tagit ut-

gångspunkt i forskaren själv och fortsätter att göra det. 

Föreliggande intersektioner i den arkeologiska dokumentationen av båtgravar-

na medför på detta sätt begränsningar och möjligheter för vad den framtida forsk-

ningen har att förhålla sig till i arkivhandlingarnas informationsinnehåll. Att utfö-

randet av den arkeologiska dokumentationen innehar betydelse för framtida tolk-

ningar och kunskapsproduktion har tidigare framhållits, då detta endast kan utgå 

ifrån den arkeologiska dokumentation som gjorts.272 Detta innebär att intersektion-

erna som de enskilda forskarsubjekten skapat genom upprättandet av dessa arkiv-

handlingar, innehar sådan kunskap om båtgravarna som eftervärlden har att för-

hålla sig till. 

Att arkivhandlingars informationsinnehåll är begränsat och partiellt har disku-

terats utifrån ett maktperspektiv. Diskussionen har tagit sin utgångspunkt i textu-

ella handlingars enkelriktade kommunikation, vilket omöjliggör ett deltagande 

från mottagaren och ett upprättande av en dialog. Detta leder till att det är omöjligt 

att ifrågasätta eller förändra handlingens innehåll, vilket ger handlingen makt.273 

Trots en avsaknad av ett huvudsakligt textuellt innehåll i detta material kan en 

sådan diskussion ändock anses vara relevant. Detta på grund av att arkivhandling-

ar med ett informationsinnehåll bestående av arkeologisk dokumentation inte hel-

ler är möjliga att ifrågasätta eller redigera. Då kontrollerbarheten av deras innehåll 

dessutom försvunnit med den arkeologiska undersökningen kan en hög grad av 

värde och tillförlitlighet anses tillskrivas arkivhandlingarna. Sådana arkivhand-

lingars enkelriktade kommunikation blir således påtaglig, då detta är den enda 

bevarade information som finns om den undersökta platsen. Utifrån ett maktper-

spektiv medför detta att forskarens utformande av arkivhandlingarnas informat-

ionsinnehåll tillskrivit dessa ett statiskt och obestridligt innehåll, vilket inte heller 

är okontrollerbart. Sammantaget innehar således forskarnas upprättade arkivhand-

lingar makt över den kunskap som dessa inrymmer, men även över den framtida 

kunskapsproduktionen som senare utgår ifrån arkivhandlingarna ifråga. 

Att ett sådant nära förhållande föreligger mellan forskare och forskning är 

emellertid en förutsättning för den vetenskapliga forskningens genomförande, då 

ingen forskning kan genomföras utan ett närvarande forskarsubjekt. Betydelsefullt 

för forskningens kunskapsproduktion är istället forskarens egna medvetenhet om 

detta förhållande, då målet bör vara rationella och ansvarstagande kunskapsan-
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språk. Detta uppnås i sin tur endast genom självreflektion och självmedvetenhet 

om det egna subjektet, där forskaren medvetengörs om hur detta påverkar den 

producerade kunskapen och därigenom tar ansvar över den.274 I forskarnas skap-

ande av synliggjorda intersektioner i det studerade källmaterialet har en sådan 

självmedvetenhet inte varit synlig. Det går dock inte att utesluta att en sådan posit-

ionering inte skett i förhållande till den genomförda forskningen, men utelämnats 

ur de upprättade arkivhandlingarnas informationsinnehåll. Emellertid är detta en 

avsaknad som förelegat inom den arkeologiska vetenskapen under lång tid, där 

forskare alltjämt applicerat den egna samtiden och dess värderingar på de tolk-

ningar som gjorts. Även ett tillkännagivande av just detta har varit långsam.275  

För en vetenskap som genom det arkeologiska källmaterialet syftar till att 

producera kunskap om andra människor och samhällen, kan en sådan självmedve-

tenhet anses betydelsefull. Detta för att kunskapen som produceras genom den 

arkeologiska dokumentationen i upprättandet av handlingar ska bli rationell, där 

forskaren medvetengörs om det egna subjektet och inte omedvetet tillåter detta 

styra innehållet. För sådana arkivhandlingar medför detta en föreliggande själv-

medvetenhet vid tidpunkten för deras upprättande, där upprättaren i egenskap av 

forskare tar ansvar för arkivhandlingarnas tillkomst och för deras innehåll. Det 

medför också ett synliggörande av det partiella perspektiv som kunskapen i arkiv-

handlingarna producerats utifrån. 
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3 Slutdiskussion 

Denna undersökning syftade till att erhålla en förståelse för den enskilda forskar-

präglingen i upprättade arkeologiska arkivhandlingar och diskutera kring vad det 

inneburit för den arkeologiska kunskapsproduktionen. Detta gjordes genom an-

vändningen av två teoretiska perspektiv, där intersektionell teori kombinerades 

med teorin om situerade kunskaper. Då en längre och mer ingående analytisk dis-

kussion förts utifrån detta i tidigare avsnitt, syftar denna avslutande huvuddel till 

endast att lyfta fram det huvudsakliga med undersökningen. Detta görs främst ge-

nom besvarandet av syfte och frågeställningar. 

Av tidigare analytisk diskussion av arkivhandlingarnas informationsinnehåll 

synliggjordes att forskarnas dokumentation av det arkeologiska källmaterialet över 

respektive arkeologisk undersökning i huvudsak skiljt sig åt. Detta innebar att den 

enskilda forskarpräglingen i upprättade arkivhandlingars informationsinnehåll 

varit oenhetlig, där forskarna främst skapat intersektioner mellan olika kategorier i 

den arkeologiska dokumentationen. Att arkivhandlingar på detta sätt var avhäng-

iga deras upprättare var emellertid en uppfattning som framhållits tidigare inom 

arkivvetenskaplig forskning.276 I denna undersökning synliggjordes emellertid även 

hur denna forskarprägling sett ut, genom jämförelser mellan upprättade arkivhand-

lingars informationsinnehåll av två forskare. Vidare var dessa upprättade över 

tämligen jämförbara förhållanden, vilket anses tydliggöra denna avhängighet, men 

även de betydelser som detta fått. Sådana jämförbara förhållanden utgjordes av att 

arkivhandlingarna upprättats över liknande gravar anlagda på samma plats och 

enligt samma utgrävningsmetodik i förhållande till gravarnas kortsidor. Vidare 

förelåg stora likheter mellan det arkeologiska källmaterialet i gravarna, vilket kan 

ses i bifogade fyndförteckningar. Trots detta förelåg dock stora skillnader mellan 

de upprättade arkivhandlingarna av forskarna, men även några likheter. 
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3.1 Besvarandet av frågeställningar 

Undersökningens första frågeställning utgjordes av: hur ser den enskilda forskar-

präglingen ut i upprättade arkivhandlingars informationsinnehåll? Vilka likheter 

och skillnader föreligger mellan forskarna? Såsom tidigare framgått uppvisade de 

av forskarna upprättade arkivhandlingar ingen enhetlig dokumentation av det ar-

keologiska källmaterialet. I arkivhandlingars informationsinnehåll för Vgde 8 syn-

liggjordes sex samspelande kategorier, vilka bestod av dokumentation av det ar-

keologiska källmaterialet in situ och då av såväl lagerföljd som enskilda fynd. 

Vidare förekom en dokumentation av fynd efter upptagande, där en koncentrering 

i forskarens upprättande av handlingar till enskilda fynd och beväpning kunde ses. 

I jämförelse förelåg det i upprättade arkivhandlingar för Vgde 15 ett samspel mel-

lan endast tre kategorier, där såväl en dokumentation av det arkeologiska käll-

materialet in situ förelåg som fyndkontext och lagerföljd. 

Av detta följer att den enskilda forskarpräglingen i upprättade arkivhandlingar 

skapat två överensstämmande kategorier, dels genom en dokumentation av det 

arkeologiska källmaterialet in situ, dels genom en dokumentation av lagerföljd in 

situ. Vidare hade ingen forskare i deras dokumentation skapat intersektioner mel-

lan lagerföljd och fynd. Därefter skilde sig emellertid respektive forskarprägling 

åt, exempelvis genom att dokumentationen av fyndmaterialet in situ skett på olika 

sätt. För den arkeologiska undersökningen av Vgde 8 hade forskaren upprättat 

arkivhandlingar med en dokumentation av fynden som åtskilda i schakt. Detta i 

jämförelse med den andra forskaren, som endast dokumenterat fynden inom olika 

kontextuella förhållanden. Här hade således forskarna skapat två olika kategorier 

bestående av dokumentation av enskilda fynd och dokumentation av fyndkontext. 

En annan betydelsefull skillnad låg i att upprättade arkivhandlingar för Vgde 15 

endast dokumenterat det arkeologiska källmaterialet in situ, medan upprättade 

arkivhandlingar för Vgde 8 till stor del innehade en dokumentation av fynd efter 

deras upptagande. Inom denna förelåg vidare en koncentrering till dokumentation 

av enskilda fynd och fynd tillhörande beväpning, vilket var kategorier som inte 

förekom inom dokumentationen för undersökningen av Vgde 15. 

Undersökningens andra frågeställning syftade till att problematisera den först-

nämnda genom att sätta in den inom ett större sammanhang. Den precisa formule-

ringen var följande: ”vad har detta inneburit för dokumentationen av och kun-

skapen om det arkeologiska källmaterialet i arkivhandlingarnas informationsin-

nehåll?”. För dokumentationen av det arkeologiska källmaterialet hade den en-

skilda forskarspräglingen skapat stora variationer inom arkivhandlingarnas in-

formationsinnehåll. Detta resulterade i att kunskapen om respektive båtgrav i för-

hållande till den intersektionella analysen till stor del skilt sig åt, där den enskilda 

forskaren innehaft avgörande betydelse för arkivhandlingarnas upprättande. För 

Vgde 8 medförde detta exempelvis att en stor del av kunskapen om fyndens kon-

textuella förhållanden försvunnit. Kontextuella sammanhang har inom arkeologisk 
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forskning framhållits som särskilt betydelsefullt att dokumentera för att kunna 

sätta in fynden i ett sammanhang, men även för framtida användning av materi-

alet.277 En sådan avsaknad hade uppstått genom dokumentationen av många fynd 

som enskilda in situ samt efter deras upptagning, vilket medfört att fynds ur-

sprungliga kontextuella sammanhang försvunnit. Emellertid hade forskarens 

dokumentation av enskilda fynd producerat god kunskap om fyndens påträffade 

skick. Vidare hade kunskap om fynd tillhörande beväpning blivit bättre än den för 

andra fynd, genom att forskaren specifikt framhållit dessa i såväl den enskilda 

dokumentationen som efter upptagningen. 

Inom upprättade arkivhandlingar för Vgde 15 hade forskaren producerat en 

god kunskap om det arkeologiska källmaterialets påträffade läge och där nästintill 

samtliga fynd erhållit olika kontextuella förhållanden. I enlighet med ovanstående 

forskare hade även lagerföljder dokumenterats vid flera tillfällen. Emellertid hade 

fyndens kontextuella förhållanden medfört att sämre kunskap om deras påträffade 

skick producerats, då en sådan dokumentation gjorts på längre avstånd till fynden. 

Vidare uppvisade de upprättade arkivhandlingarna av båda forskarna ingen doku-

mentation av fynd i förhållande till fyndlager, vilket innebar att kunskap om fyn-

dens vertikala förhållanden gått förlorad. Slutligen hade forskarna i skapandet av 

intersektioner utelämnat vissa fynd, vilket således försämrat kunskapen om sådana 

fynd. Detta var särskilt gällande för Vgde 8 som uppvisade en avsaknad av unge-

fär hälften av alla fyndbenämningar. 

Av ovanstående följer att arkivhandlingarna innehade begränsad och partiell 

kunskap om respektive båtgrav, vilket den enskilda forskaren genom den arkeolo-

giska dokumentationen tillfört dem. För arkeologins syfte att erhålla kunskap om 

människor under förhistorisk tid medförde detta att den enskilda forskaren inne-

haft avgörande betydelse för den kunskap som producerats om båtgravarna och 

således för arkivhandlingarnas informationsinnehåll. Då arkivhandlingarnas in-

formationsinnehåll utgjordes av det material som fanns kvar efter de avslutade 

arkeologiska undersökningarna, erhöll de även betydelse för framtida tolkningar 

och således för ny kunskapsproduktion.278 

3.1.1 Undersökningens relevans för forskning 

En undersökning med en utgångspunkt i relationen mellan upprättare och handling 

sågs som betydelsefull för att belysa arkivhandlingarnas avhängighet till upprätta-

ren inom arkivvetenskaplig forskning. Trots en föreliggande teoretisk medveten-

het inom arkivvetenskaplig forskning om upprättarens betydelse hade de synliggö-

rande studierna varit förhållandevis få. Vidare hade även ett behov av synliggö-
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rande studier av subjekt efterfrågats.279 Då forskning om det enskilda subjektets 

betydelse huvudsakligen hade utgått ifrån institutionella perspektiv med arkivarien 

i centrum, ville denna undersökning istället fästa uppmärksamhet på upprättaren i 

egenskap av forskare. 

Betydelsen för denna undersökning låg således i dess synliggörande av två en-

skilda forskarsubjekt i arkivhandlingar samt en problematisering kring vad detta 

medfört i enlighet med undersökningens uppställda premisser. En sådan proble-

matisering kring forskarpräglingens betydelse ansågs betydelsefull då diskussion-

en om upprättarens betydelse för innehållet varit sparsam inom arkivvetenskaplig 

forskning, vilket blev tydligt i jämförelse med forskning inom museologi. Vidare 

kombinerade denna studie två sociala teorier, vilka båda teoretiserade subjektets 

agerande. Med utgångspunkt i behovet av nya teoretiska verktyg för arkivveten-

skaplig forskning i synliggörandet av enskilda subjekt som framhållits, kan denna 

undersökning således ses som ett teoretiskt exempel på hur detta kan göras för 

arkivhandlingar.280 

När det kommer till den arkeologiska vetenskapen har denna undersökning 

även synliggjort två enskilda forskares betydelse för den arkeologiska doku-

mentationen och för efterkommande forskning. Genom synliggörandet av forskar-

nas skapande av intersektioner i materialet har såväl likheter och skillnader i 

dokumentation framkommit. En medvetenhet om forskarens betydelse förelåg 

inom arkeologisk forskning, där tidigare forskning exempelvis påvisat den arkeo-

logiska dokumentationens betydelse för kunskap om den undersökta platsen och 

för tolkning av liknande platser.281 Emellertid tycktes denna forskning innehaft en 

mer konstaterande karaktär, än en problematiserande sådan. Genom att sätta in de 

studerade arkivhandlingarna i ett kunskapsteoretiskt sammanhang var således för-

hoppningen även att uppmärksamma respektive forskares betydelse för den arkeo-

logiska kunskapen som de studerade arkivhandlingarna innehöll. 
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4 Sammanfattning 

Denna uppsats skrevs inom ramen för det nationella forskningsprojektet ARKDIS 

och syftade till att erhålla en förståelse för den enskilda forskarpräglingen i upprät-

tade arkivhandlingar och diskutera kring vad detta inneburit för den arkeologiska 

kunskapsproduktionen. Undersökningen ansågs betydelsefullt eftersom synliggö-

rande studier av det enskilda subjektet i arkivhandlingar tillsynes varit sparsamma 

inom arkivvetenskaplig forskning. På detta vis var förhoppningen att bidra till en 

ökad medvetenhet och problematisering gällande det enskilda subjektets närvaro i 

upprättade arkivhandlingar. 

Källmaterialet för undersökningen utgjordes av upprättade arkivhandlingar 

över arkeologiska undersökningar av två båtgravar i Valsgärde, vilka genomfördes 

år 1936 och 1950 av två forskare från den dåvarande arkeologiska institutionen 

vid Uppsala universitet. De analyserade arkivhandlingarna förvarades inom ett 

arkeologiskt forskningsarkiv på Museum Gustavianum i Uppsala. För synliggö-

randet av respektive forskare i materialet kombinerades intersektionell teori med 

teorin om situerade kunskaper. Detta innebar att interagerande kategorier som 

forskarna skapat i materialet analyserades, för att sedan jämföras i relation till re-

spektive forskarsubjekt. För ett möjliggörande av en sådan analys kombinerades 

en kvalitativ och kvantitativ metod, där innehållet i varje enskild arkivhandling 

analyserades utifrån ett intersektionellt perspektiv. Detta sammanställdes sedan 

kvantitativt utifrån antalet upprättade arkivhandlingar av varje forskare. 

Undersökningen resulterade i en förståelse för forskarpräglingen i de upprät-

tade arkivhandlingarna för respektive båtgrav, där forskarna huvudsakligen skapat 

olika interagerande kategorier inom den arkeologiska dokumentationen. Exempel-

vis hade forskarna inom dokumentationen av det arkeologiska källmaterialet in 

situ dokumenterat fyndmaterialet enskilt respektive kontextuellt, men där båda 

dokumenterat lagerföljder. Vidare hade dokumentationen av fyndmaterialet i ena 

båtgraven skett efter dess upptagande ur schaktet och då såväl över enskilda fynd 

som fynd tillhörande beväpning. Detta skiljde sig från upprättade arkivhandlingar 

av den andra forskaren, som enbart skapat samspelande kategorier av dokumentat-

ion in situ. För arkivhandlingarna innebar detta att den kunskap som fanns att 

tillgå om respektive båtgrav var varierade och partiell. Den enskilda forskaren hade 

präglat den arkeologiska dokumentationen olika och därigenom innehaft avgörande 

betydelse för den producerade kunskapen. 
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båten”. 
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5.23, Vgde 15. Fotografier, ritningar och teckningar. 

10.4, rulle 55, Valsgärde, G:a Uppsala sn, Uppland. Vgde 8. ”Plan över båten med 
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Bilaga 1: Fyndförteckning för Vgde 8 

Fyndbenämning Antal 

fynd 

Tillhör fynd Kommentar 

Ben, benfragment, tän-

der och benmjöl. 

39+  Fågel (2+), häst (17+), nöt 

(7+), hund (7+), obestämt 

(5+). Fragment av 

får/gettänder. Benmjöl (4+) 

och gulfärgad massa (2+). 

Beslag 4 Betsel II (2).  

Beslag till kindrem 2 Betsel II  

Beslag till rem 2 Betsel II  

Beslag till tygel 1 Betsel II  

Broddar 9+   

Bronsbeslag 1+ Sköld II  

Bronsnit 2 Betsel I  

Bryne 1   

Dragkrok 2   

Drev? 1   

Eldstål 1  Benämns även elddon.  

Flinta 1   

Fragment av beslag 1+ Betsel II  

Fragment av brons 1+ Betsel I  

Fragment av järn 22+ Betsel I (1), betsel II 

(1), spelbräde (2+). 

 

Fragment av järnbeslag 1+ Betsel I  

Fragment av järnbleck 7+ Spelbräde  

Fragment av järnstift 1+ Spelbräde  

Fragment av nit 12+   

Fragment av sköldkant 1+ Sköld I  

Fragment av spelhandtag 2+ Spelbräde Benämns även hasp till skrin. 

Fragment av skålla 2+ Betsel I, betsel II  

Fragment av sölja 1+ Betsel II  

Glas 1+ Glasbägare  

Grytgaffel 1  Benämns även köttgrepe.  

Halm? 1+   

Handtag 2 Sköld I, sköld II.  

Hartsklump 1   

Hjälm 1   

Hornmynning 5+ Dryckeshorn  

Huggkniv 1   

Järn och järnten 7 Koppel Benämns även järn utanför 

reling. 

Järnbeslag 2 Betsel I  

Järnbleck 18 Betsel I (8), betsel II 

(8) 
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Järnföremål 4+   

Järngryta 1   

Järnknapp 2 Sköld I.  

Järnnit 2 Betsel I (1), betsel II 

(1). 

 

Järnring 1   

Kam 1   

Kantbeslag 2   

Knapp 1 Betsel II  

Kniv 2   

Kol 2+   

Krampa 2   

Krok 1 Betsel II  

Lekande 3 Betsel (1), betsel I 

(2), koppel (1). 

1 lekande benämns tillhöra 

både betsel och betsel I. 

Lera kring båtkölen 2+   

Läder? 1+   

Nit 416+ Spelbräde (28), 

2 stycken tillhör möj-

ligen sköld I. 

Huvudsakligen tolkats som 

båtnitar. En nit till spelbrädet 

benämns även som en skrin-

nit. 

Nit? 15+   

Nitbricka 18+ Betsel II (8), spel-

bräde (4). 

 

Nithuvud 12+ Spelbräde (10). En tillhör möjligen sköld I. 

Nit utan bricka 14+   

Nit utan huvud 7+   

Nål? Järntråd? 1   

Näver 20+  Huvudsakligen tolkats som 

nävermattor. 

Ornerade träfragment 5+ Träskrin. 

Eventuellt även trä-

skaft och träsked. 

 

Pilspets 44+  I pilkoger. 

Pincett 1   

Rembeslag 2+ Betsel (1), betsel I 

(2). 

Ett rembeslag benämns till-

höra både betsel och betsel I. 

Ett rembeslag till betsel I 

benämns även som ”remkors-

beslag”, här dock medtagits 

som enbart rembeslag. 

Remtunga 3 Betsel II  

Ribba 22 Sköld I (10), sköld II 

(12). 

 

Ring 4 Betsel I (2), betsel II 

(2). 

 

Ringbrynja med omgiv-

ning 

1 Rustning Benämns även ringbrynja och 

rustning. 

Rostklump 1 Spelbräde Möjligen en nit. 

Sax 1   

Skinn 1+   

Skrinnit 17+ Träskrin En nit tillhör eventuellt spel-

bräde. 

Skrinnit? 4   

Skålla 4 Betsel I  
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Skärding 1 Järngryta  

Sköldbuckla 2 Sköld I, sköld II.  

Sköldkant 1+ Sköld I.  

Sköldkantsbeslag 2+ Sköld I (1+), sköld II 

(1+). 

 

Sköldskiva 2 Sköld I, sköld II.  

Spelbrickor 33 Spelbräde Möjligen två spelbrickor till. 

Spik 23+ Spelbräde (2+).  

Spik? 7   

Spjutspets 1   

Stift 5 Betsel I  

Stift? Spik? 1   

Svärd 1   

Sädeskorn 820+   

Sölja 7 Betsel I (2), betsel II 

(2), koppel (1). 

 

Textil 4+   

Trind, järntråd 1   

Träbägare 1 Eventuellt dryckes-

kärl. 

 

Träfibrer 14+   

Träkärl 1   

Trä och träfragment 62+ Barkmattor, båtträ, 

stocktak och diverse 

träföremål. Spelbräde 

(5+), träskrin (3+). 

 

Träskål 5   

Yxa 1   

”övrigt”. Benfragment, 

tandemalj, en bit flinta 

och trä. 

  Påträffades i grustäkten ne-

danför. 

Källa: Fyndlistor och föremålsprotokoll i F1Ea:1, Valsgärde arkiv. Alternativa fyndbenämningar 
även hämtade ifrån fotografier i F1Eb:1, F1Eb:2, F1Eb:3; Ritningar och teckningar i 5.18, Vals-
gärde arkiv. I tabellen ovan anges stundtals antalet fynd med ett plustecken, då det precisa antalet 
inte fastställts. Plustecknet anger minsta möjliga förekomst. 
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Bilaga 2: Fyndförteckning för Vgde 15 

Fyndbenämning Antal 

fynd 

Tillhör fynd Kommentar 

Ben, benmjöl 

och tänder 

23+  Häst (1+), obestämt (16+). Tänder 

från människa (1+), hästtänder (4+), 

obestämt (1+). Området med män-

niskotänder benämns även kranium. 

Broddar 5 Hästutrustning (3)  

Bronskedja 1 Huggkniv Kedja till knivens skaft. 

Bronsknappar 6 Dräkt  

Bronssölja 1 Dräkt  

Bryne 2   

Dragkrok 1   

Eldstål 1   

Gräs 1+   

Huggkniv 1   

Hängbryne 1  Benämns även sandstenshänge. 

Järnband 4   

Järnbeslag 2   

Järnbleck 1   

Järnbitar 2+   

Järnbygel 1   

Järnföremål 1 Betsel  

Järnkrampor 13 Båtreling  

Järnsprint 1  Tillhör eventuellt brandgrav num-

mer 74. 

Järnstång med 

dubbelögla 

1 Betsel II  

Järnten 7 1 järnten tillhör eventuellt 

selbåge. 

 

Kittel 1  Benämns även gryta. 

Kniv 2  Kniv med silverlindning runt skaf-

tet. En tredje kniv utgörs möjligen 

av en såg. 

Krok med länk 1   

Köttgaffel 1  Benämns även grytgaffel. 

Lekare med krok 1 Grimskaft  

Läder 3+  Häri möjligen även en bit kåda. 

Utgjordes bland annat av läderpung. 

Länkar 2 Grimskaft  

Lövkniv 1  Benämns även skära. 

Märla 7 Selbåge  

Märla/spik? 1 Tillhör eventuellt selbåge.  

Nitbricka med 

huvud 

2+   
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Nitbricka med 

ten 

10+   

Nit med bricka 560+  Huvudsakligen tolkats utgöra båtni-

tar. 

Näver 1+   

Pilar 2+    

Pisksnärt 1  Benämns även som piska.  

Pryl 1   

Relingsbeslag 2   

Rembeslag med 

led 

1 Betsel I  

Rembeslag med 

ring 

1 Grimskaft  

Ring 4  En möjligen till hundhalsband. En 

benämns även dubbelögla. 

Ringspänne 1 Dräkt  

Sax 1   

Selbågekrön 1 Selbåge  

Silverflätning 1   

Silverknut 2+ Dräkt Textil. 

Silverkrage 1+  Textil med silverbroderier. 

Silvernät 1+ Dräkt  

Silverring 1 Dräkt  

Silvertyg 1+ Dräkt Textil. 

Sköldbuckla 1   

Spik 85+ Selbåge (1). En spik tillhör 

eventuellt selbåge. 

Huvudsakligen tolkats tillhöra bå-

tens för och akter. 

Spik? 2   

Spikten 1   

Spjutspets 1   

Stift  13 Betsel (12).  

Stigbygel 2   

Svärd 1   

Såg? 1  Eventuellt en tredje kniv. 

Sölja 6 Stigbyglar (4).  

Textil 2+   

Trä 46+   

Vikter 4  I läderpung. 

Vågarm 1 Våg  

Vågskålar 2 Våg  

”övrigt”   I fyllningen påträffades även spikar, 

nitar, nitbricka med ten, stift och 

järnbitar. 

Källa: Fyndlistor och, föremålsprotokoll i F1Fa:3, Valsgärde arkiv. Alternativa fyndbenämningar 
är hämtade från Fotografier i F1Fb:2 och 5.23; Ritningar i 5.23. I tabellen anges stundtals anta-
let fynd med ett plustecken, då det precisa antalet inte fastställts. Plustecknet anger minsta möjliga 
förekomst. 


