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preciserats i bestämda frågeställningar i ansökan till Riksbankens jubi leumsfond. 

Genom publiceringen kan en g rund läggas lör framtida forskning rörande Norr

lands förhistoria. 

Evert Baudou 

Summary 

A research group has been formed to investigate into the prehistorical habi ta t ion 

of Nor the rn Sweden founded on the archeological investigations of the area, 

cf. Fornvännen 1966, 2. M. Biörnstad gives a report on the aim and range of 

the project and E. Baudou on the methods employed. 

Gravformer och symboltecken under 

yngre bronsålder 
I bronsålderns symbolvärld spelar skeppet stor roll. Detta markeras av ristade 

skeppsbilder och båtformiga gravar. De senare har i l i t teraturen särskilt upp

märksammats pä Gotland. 1 Skeppssät tningar förekommer dock i rösemiljöer av 

s. k. bronsälderskaraktär längs stora delar av Östersjö- och Bottenhavskusterna.8 

Om skeppet avbildas i olika sammanhang, uppenbar l igen av religiösa skäl, kan 

man fräga sig om det la även gäller andra motiv. 

E t t vanligt hällristningstecken är koncentriska cirklar.3 Teckne t förekommer 

bl. a. även pä rakknivblad 4 och i handflatan på baksidan av ett spänne / ' I brons-

äldersgravar iir tvä- eller flerdubbla stenkretsar vanliga. En sammankoppl ing 

mellan dessa och ristade cirklar är frestande, dock betydligt djärvare än jäm

förelser mellan olika skeppsframställningar. 

Den vanliga fyndkombinat ionen rakkniv, pincett och dubbe lknapp finns, ehuru 

sällan komplet t , företrädd i ca 26 gravbyggnaclcr enbar t i Södermanland och 

1 Jfr M. Strömberg, Die bronzezeitlichen Schiffsctzungen im Norden. Meddelanden från 
l u n d s Universitets Historiska Museum 1962. G. Arwidsson, Husurnan från Ansarve 
i Tofta. Gotländskt Arkiv 1952, m. fl. 
2 H. Hansson, Nägra nya bronsäldcrgravar. Fornvännen 1936. E. Baudou, Till frågan 
0111 de norrländska kuströsenas datering. Fornvännen 1959, sid. 161. H. Thålin, De 
fasta fornlämningarna i Västerbotten» kustland. Västerbotten. Västerbottens läns hem
bygdsförenings årsbok 1962, sid. 65. C. F. Meinander, Die Bronzezeit in Finnland. 
Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 1954. sid. 106. B. Nerman, Die Verbindungen 
zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der Bronzezeit und der ältesten Eisen
zeit. Acta Archaeologica. Köbenhavn 1933, sid. 242 ff. 
3 S. Marstränder. 0slfolds jordbruksrislninger. Trondheim 1963. sid. 268, m. fl. 
4 Jfr A. Oldeberg, Metallteknik under förhistorisk tid, del II. Stockholm 1943, sid. 97. 
C. A. Althin, Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen von Skåne. Lund 1945, 
sid. 182. E. Sprockhoff, Nordische Bronzezeit und friihe (.riechentmii. Jahrbuch des 
liömisi h-Geimnnischen Zentralmuseums Mainz. Mainz 1954, Abb. 25, 26 a, 30 in. fl. 
' A. Oldeberg. Del no/diska bronsåldersspännets historia. KVHAA Handlingar, del 38:3, 
1933, sid. 2e>o, fig. 186. 

13 —684384 Fornvännen H. 3, 1968 
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Uppland.11 Med reservation för bristfällig dokumenta t ion hade 1/3 av dessa två 

eller flera stenkretsar i bot ten. 7 Fem stycken hade dessutom mittblock.8 L iknande 

gravar, huvudsakligen av rösetyp, finns på Åland och i Finland." 

Dubbla kantmarker ingar av skilda slag förekommer i bronsäldcrgravar i hl. a. 

Svdsverige,1" Danmark , 1 1 Ba l t ikum, ' 2 Tyskland 1* och Västeuropa.1 4 De nor

diska exemplen tycks främst härröra frän den yngre bronsålderns brandgravar . 

Dubbla stenkretsar förekommer även i sydskandinaviska högar med kärna från 

äldre bronsålder .1 5 I dessa fall är företeelsen oftast en följd av högarnas succes

siva tillbyggnad. Ib land kan dock tveksamhet råda. Möjl igheten att det i nägot 

fall kan vara en avsiktlig, p r imär konstrukt ion har antytts .1 8 

I de mellansvenska och finska exemplen ingår dubbler ingen i gravbyggnaden 

vanligen pä ett sådant sätt, att den knappast kan vara en följd av tillbyggnad. 

I Mälaromiäelet finns vidare exempel på dubbla stenkretsar i bot ten på skärv

stenshögar med broiisäldcrselaieriiig.17 

De dubbla stenkretsarna är inte begränsade till enbar t yngre bronsålder, utan 

förekommer i gravar från äldre och yngre j ä rnå lder . I s Detta gäller även skepps-

'• I,isia i A. Hyenstrand, Igelstakomplexet. Kring yngre bronsålder i Mälaromradel. 

Stencil 1966, sid. 38-41. 
; Uppland: 1. Rolängcn. Alunda sn. SHM 8Se2. — 2. Skvndc In. Alunda sn. Främmande 
samling. — 3. Broby, Börje sn. Anläggning nr 38. Tor 1959, sid. 61 f. — 4. Säby, 
Ingarö sn. Undersökning genom Slig Rydh. Fornvännen 19(18: 2. — 5. Dragby, Skutliinge 
sn. Anläggning 88. I (i fyndkomhinalioner inom samma gravbyggnad. Räknad som 1 
exempel. Tor 1962 (Jaanusson-Silvén). — 6. Grimsta, Spånga sn. Stockholms Stadsmuseum. 
— 7. Åkerby, Värfrukyrka sn. SHM 2534-,;!!. — Södermanland: 8. Igelsta, Östertälje sn. 
Raä nr 22. Hyenstrand, Fornvännen 1966. — 9. Asby, Eskilstuna. Undersökning genom 
David Damcll. Under bearbetning. 
I Nr 1, 2, 4, 7 och 9 av listan not 7. 

c C. F. Meinander, Die Bronzezeit Finnlands, förteckning över gravfynd, nummer 6, 25, 
62. Jfr även a.a. sid. 100 och lig. 70. 
10 B. Stjernquist, Simris II. Bronze age problems in lhe light of the Simris exeavation. 
Lund 1961, sid. 17 och pl. X. U. Silvén, Gravrösen i Vämb. Meddelanden från Skövde
ortens Hembygds- och Fornminnesförening samt Sköx>de Museum. Skövde 1958. Tom, 
Fjärås sn och Skälla. Vessige sn, Halland. Svensk Fältarkeologi 1963-1966. Finskt Mu

seum 1967, sid. 56, m. 11. 
II H. G. Broholm, Danmarks Bronzealder. IV. Köbenhavn 1949. sid. 94 ff. 
12 E. Sturms, Die ältere Bronzezeit im Ostbaltikum. Berlin 1936, Taf. 28. M. Gimbutas, 
The Balts. Bristol 1963, sid. 72. 
1:1 G. Haseloff, Der Galgcnbcrg von Itzehoc. Ein Grabhiigel aus der älteren Bronze
zeit. Offa 3. Nemniiiisiei 1938. A. Norden, Stensträngarnas ålder och uppgift. Forn
vännen 1930, sid. 93, not 3. 
" H. Andersen, Kra tomten af en slojfet hoj. Kuml. Ärborg for Jysk arkalogisk 
selskab. Aarhus 1952. W. F. Grimes, The Prehistory of Wales. Carditt 1951, sid. 100 ff. 
15 Jfr H. C. Broholm. Danmarks Bronzealder. II. Köbenhavn 1944, sid. 55 f. 
" Jfr J. Brendsted, Danmarks Oldtid II, Bronzealderen. Köbenhavn 1958, sid. 33. 
17 Igelsta. Södertälje. Undersökt 1958. SHM 26586. Ändesta, Kungsära sn, Västmanland. 
Undersökt 1963. Tor 1966/67 (Rentzhog). M.fl. 

" Golland, äldre järnålder, O. Almgren, Die ältere Eisenzeit Gollands. KVHAA. Stock
holm 1914, s. 4. Vid Maen, Hjärtum sn, Bohuslän undersöktes 1965 ett röse med flera 
koncentriska stenkretsar i botten CI Särlvik. ATA dnr 569/66). Ekebo, Hammarby sn, 
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formiga gravar, som bl. a. pä Got land har påvisats frän järnålderns äldsta del . 1 9 

De är vidare vanliga unde r yngre järnålder , inte minst i Mälaromräclet,2 0 men 

tycks vara svära att påvisa frän järnälderns mellersta delar. 

Dubbla stenkretsar har ofta dolts u n d e r täckande fyllning.-1 Det ta talar emot 

att de haft en rent estetisk innebörd . Ett tydligt exempel utgör den av E. Nylén 

undersökta och diskuterade anläggningen vid Äkre i Sjonhem sn på Got land . 2 2 

Den dolde fem koncentriska stenkretsar, och har daterats till yngre bronsålder. 

Nylén antyder en religiös to lkning av stenkretsarna. L iknande uppfa t tn ingar har 

tidigare framförts pä tyskt material .2 3 

I nägra fall har man konstaterat , att dubbla stenkretsar kombinerats med till 

y t terkanten anslutande, ingängsliknancle a r rangemang. 2 1 Vissa ristade, koncent

riska cirkeltecken har anslutande, radiell t r iktade linjer. Detta kan studeras bl . a. 

i Västeuropa,2 ' ' Bohuslän2 ' ' och Östergötland.2 7 

Sambandshypotesen ristning—gravlorm kan även illustreras av andra cirkel-

tecken. I Upp land och pä Got land har nägra fä hjulkorsformiga anläggningar 

päträffats och undersökts . 2 8 De har med viss tvekan daterats till övergångstid 

bronsålder—järnålder. Deras fyncllattigdom och dolda karaktär kan föranleda 

en religiös tolkning. Korstecken med fornlämningarnas typiska tresidiga arm

avslutningar förekommer även pä baksidan av spännen frän yngre bronsålder ,2 9 

dvs. i dolt läge. 

Uppland. Röse pä grusås. Dubbla stenkretsar, brandlager med vikingatida hronsspänne. 
Undersökt av Alf Nordström, jfr B. Ambrosiani, Fornlämningar och bebyggelse, Uppsala 
1964, sid. 38. Jfr även G. Arwidsson, Den förromerska järnåldern i Sverige. Finska 
Fornminnesföreningens Tidskrift LII: t , 1951. 
," M. Strömberg a.a. 1961 sid. 96. H. Hansson, Gotlands bronsålder. KVHAA Hand
lingar, del 37:1, sid. 7a ff. 
20 B. Ambrosiani, a.a. 1964 sid. 68. 
21 Påpekat av Greta Arwidsson, a.a. 1951. E. Nylén, Pryda, skydda, binda? Om grav
skickets mening och skärvstenshögarnas problem med anledning av ett aktuellt brons
ålderstynd. Gotländskt Arkiv 1958. Jfr not 7. 
22 E. Nylén, a.a. 1958. 
21 G. Haseloff, a.a. 1938, sid. 69, f. Jfr även W. Wegewitz, Die Gräber der Stein- und 
Bronzezeit im Gebiet der Niederelbe. Hildesheim 1949, sid. 144. 

24 G. Haseloff, a.a. 1938, fig. 46. A. Norden, a.a. 1930. Ljungens backe, Tåby sn, Öster
götland. Igelsta, Södertälje, grav 21:2, undersökt av förf. 1965. Pä finska rosen har 
ibland observerats anslutande, »gatliknande» stenrader, jfr Meinander a.a. 1954, sid. 107. 
25 G. Schwantes, Arbcitsweisc und Ergebnisse der vorgeschichtlichen Sinnbildforschung. 
Offa. Neumiinster 1939, sid. 17. Jfr även J. Déchelette, Age du bronze. Archéologie 
celtique ou protohistorique. Paris 1910, sid. 418 ff. 
M I- Baltzer, Hällristningar från Bohuslän. Göteborg 1881, pl. 3, 54. O. Almgren, 
Hällristningar och kultbruk. KVHAA Handlingar, del 35, 1927, fig. 141. 
27 A. Norden, Östergötlands bronsålder. Norrköping 1925, sid. 194, Sk 11, Sk 40, an
slutande svärd. 
28 E. Nylén, Frågeställningar kring en gravform frän äldsta järnålder. Gotländskt Arkiv 
1956. D. Damcll-I. Sjögren, Hjulkorsgravar pä Dragbygravfältet. Tor, Meddelanden 
frän Institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala Universitet 1962. 
20 Påpekat av bl. a. E. Nylén. A. Oldeberg, a.a. 1933, sid. 95 ff. Liknande korstecken 
förekommer även i botten pä lerkärl inom Urnenfelderkultur, E. Nylén, a.a. 1958, s. 31. 
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Hjulkorstecken är inte ovanliga på häl l r is tningar / ' 0 Ib land är de t. o. m. kom

binerade med dubbla cirklar. De komplicerade d rke l t ecknen har diskuterats av 

bl. a. Sverre Mars t ränder . 3 1 H a n framhåller sambandet med mellaneuropeisk Hall

statt- och Urnenfelderkul tur . 

Pä de nordiska häl l r is tningarna är skeppsbilderna ofta kombinerade med cir

keltecken i »solbätsliknande» arrangemang/ 1 2 Motivet förekommer även pä rak

knivar frän yngre bronsålder.8 8 Jämförelse kan även göras med framställningar 

på bronskarl , t. ex. det frän Bjärsjöholm i Skåne.3 4 Kombina t ionen skepp—cirkel 

finns även antydd i ungefär samtidiga gravkonstrukt ioner . Skeppsformiga central-

gravar har i ett pa r fall påträffats inskrivna i enkla eller dubb la stenkretsar.3 5 

1 sammanhanget kan även nämnas ett röse vid Hjor tekrog i T o m f a l l sn, Små

land/" ' Det hade i bot ten dubbla , dolda stenkretsar och på den under l iggande 

hällen, inom den inre kretsen, en hällr istning. Denna bestod av ett i o-tal skepp, 

o rdnade i fyrkant. Genom fynd av en pincet t kunde roset dateras till yngre brons

ålder. 

Et t samband mellan ristade cirkeltecken och gravkonstrukt ioner kan ej fastsläs 

utifrån det ovan sammanstäl lda materialet . Antydn ingar kan möjligen anas, m e n 

den slutgiltiga lösningen är att söka i en eventuell gemensam nämnare . Denna 

torde vara av religiös art. Häl l r is tningarnas religiösa och ri tuella bakgrund är 

uppenbar , 3 7 och att gravsecler har samband med livs- och dödsföreställningar är 

ganska naturl igt . 

Några tolkningsförsök på bronsäldersreligionen skall ej göras här. Nägra syn

punk te r på bronsåldersgravarnas fyndmaterial kan dock vara av intresse. De 

karakteristiska föremälsfyiiclen rakkniv och pincett är så markerat k n u t n a till 

gravar, at t deras eventuella praktiska funktion kan ifrågasättas. Kanske ingår de 

pä något sätt i dödsri tualen. De ibland förekommande inpunsade bilderna pä 

rakknivbladen är därvid av stort intresse. De kan beträffande skepps- och cirkel-

tecken ses som en brygga mellan hällr is tningar och gravkonstrukt ioner . 

Rakknivar har naturl igt nog uppfat ta ts som manliga at t r ibut , nägot som f. ö. 

bestyrkts genom benbestämningar . 8 8 U n d a n t a g kan dock l innas. I en av förf. 

'•'" Däremot tycks de tresidiga avslutningarna vara svåra att spåra på hällristningarnas 
hjulkorstecken. Jfr dock O. Almgren, a.a. 1927, sid. 98, Fig. 63. Hjulalorp, Bergs sn. 
Småland. 
31 0stfo!ds jordbruksristninger. Trondheim 1963. 

32 O. Almgren, a.a. 1927, sid. 8-14. 
33 Jfr not 4. Se även O. Almgren, a.a. 1927, fig. 12 a. 
34 C. A. Althin, a.a. 1945, sid. 178 ff. 
35 F. Hansen, Bronsäldersgraven vid Lugnaro i Hasslövs socken, Halland. Svenska forn
minnesplatser Nr 5. KVHAA. Stockholm 1927. E. Nylén, Spiraltutuli, deras datering 
och användning. Tor, Meddelanden från Institutionen för nordisk fornkunskap vid Upp
sala Universitet, 1961, sid. 55 tf. 
30 Undersökt av K.-G. Peterson, anmälan vid II, Nordiska arkeologinötet i Uppsala 
1963. B. Friberg, Bronsåldern på Kalmar läns fastland. Stencil 1966, sid. 29. 
37 Jfr bl. a. O. Almgren, a.a. 1927. B. Almgren, Den osynliga gudomen. Proxima Thule. 
Stockholm 1962. 
38 E. Baudou, Die regionale und chronologische Einteilung der jungeren Bronzezeit im 
Nordischen Kreis. Stockholm 1960, sid. 120. 
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undersökt s tensät tning vid Igelsta i Södertälje påträffades bl. a. en rakkniv till

sammans med ben, som sannolikt härrör frän en kvinna. 3 9 En av s tensät tningarna 

på bronsålclersgravfältet vid Skälby i Värfrykyrka sn. Upp land , 4 0 innehöl l rakkniv 

och ben som möjligen härrör från kvinna. 4 1 

Fär- eller lammben konstateras ofta i brandgravar frän yngre bronsälder, bl . a. 

i Sydsverige42 och Mälar landskapen. 4 3 Andra djurar ter tycks vanligen saknas. Det 

är lockande att tolka lammet som ett offerdjur anbr ingat vid l ikbränningen. 

Synliga och dolda 4 4 skepps- och cirkelligurer, rakknivsfynd och lammoffer är 

endast några få exempel pä gravdetaljer frän yngre bronsålder, vilka til lsammans 

med bl. a. hällr istningskomplexet kan ge anvisningar pä tidens föreställningsvärld. 

Kunskap om religion och ri ter är värdefulla vid studier av den nordiska brons

ålderns kulturhistoriska samband, t. ex. med Hallstatt- och Urnenfe lderkul tur . 

Ake Hyens t rand 

Summary 

In the Nordic Bronze Age area there occur boat-shaped graves and carved pic

tures of ships. T h e r e may be a religions connection between these. T h e r e are 

o ther carved figures which can also be compared 10 the grave construetions. 

O n rock carvings there often occur concentric circle signs and wheel crosses. 

I n many Late Bronze Age graves, mainly of cairn type, concentric stone circles 

have been concealed, probably deliberately, in the lower part . T h i s may indicate 

that they owe their origin to religious or r i tual reasons. In U p p l a n d and Got land 

a few wheel-crossshapecl graves have also been discovered. T h e y have been dated 

to the very late Bronze Age or the very early I ron Age. T h e possibility that 

the carved circle signs and the stone circles of the graves are expressions of 

a common religious ideology cannot be e x d u d e d . However, the material is still 

too small to allow of any definite conclusions. 

In Sweden bones of sheep or lambs have often been found in graves from lhe 

late Bronze Age. T h e idea of a r i tual lamb sacrifice in connection with crema

tion and in terment is attractive. 

" Raä nr 22. A. Hyenstrand, Igelsta i Östertälje. Fornvännen 1966. Bcnbcstäiimiiigar 
av H. Sellstedt. 
10 Undersökning av Erik B. Lundberg, ATA dnr 4593/51. 
" Benbestämning av N.-G. Gejvall. 
*2 Jfr N.-G. Gcjvalls benbestämningar av bronsäldersgravfflltet vid Simris. B. Stjernquist 
a.a. 1961. 

''' Bl. a. Skälhygravfältet (not 40-41), Igelstakomplexet (not 39) och Asbygi avfallet, Es
kilstuna, under bearbetning av 1). Damell och med benbestämningar av H. Sellstedt. 
" I sammanhanget kan även påpekas, att vissa hällristningar tycks ha dolts mcel avsikt. 
Jfr E. Kjellén, Nyupptäckta hällristningar i sydvästra Uppland. Upplands Fornminnes
förenings Tidskrift 1939, sid. 83 f. 


