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Skeppet i kretsen 
Kring en symbolstruktur i Mälardalens förhistoria 

Av Inger Hedengran 

Hedengran, I. 1990. Skeppet i kretsen. Kring en symbolstruktur i Mälardalens 
förhistoria. (The Ship in the Circle. Symbols and Structures in the prehistory of 
the Mälar region.) Fornvännen 85. Stockholm. 

During the Bronze Age, parts of the material culture such as rock art and graves 
seem to be repeatedly reproduced in the images of ships and circles. These 
images may thus be supposed lo represent basic elements in a specific symbolic 
structure. 

The aim of this study is to define this hypothetical idealistic structure via 
analyses of the spatial relationships between the above-mentioned elements, 
such as they recur on a rock surface and inside some of the cairns in the Mälar 
region. 

The investigation is based on the suggestion that dynamic relationships 
between the ship and the circle, represented in patterns of spatial organiza-
tions, may be highly significant in regard to the structural meaning. 

Inger Hedengran, Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet, S-106 91 Stock
holm, Sweden. 

Vid en föreläsning våren 1989 framställde 
Klavs Randsborg ett förslag om alternativ ar
keologisk periodindelning (Randsborg, K., 
provfördäsning inför tillsättandet av profes
suren i arkeologi vid Göteborgs universitet, 
Göteborg april 1989). De alternativa perio
derna skulle kunna vara avhängiga tidpunkten 
för introduktion av viktiga tekniska nyheter 
inom förhistorisk tid, som t. ex. det ekrade 
hjulet, seglet etc. 

Förslaget var av olika skäl tilltalande. Låt 
mig därför, med utgångspunkt från en figur-
kombination på en uppländsk hällristning, få 
presentera några symbolstrukturer så som de 
tedde sig under "skeppet-i-kretsens tid". 

Symboler, tecken som så att säga svävar 
över fälten idologi, materiell kultur och språk 
som en definition på människa, är just nu 
aktuella studieobjekt inom arkeologin. Ämnet 
"studerar människor genom deras symboler" 
(Hyenstrand, Å., provföreläsning inför tillsät
tandet av professuren i arkeologi vid Stock
holms universitet, Stockholm, oktober 1987). 

Teori och metod 

Att varsebli en anläggningsmässig eller bild
mässig symbolstruktur (Hyenstrand 1987) är 
att tolka den. Vad jag ser är i hög grad beroen
de av mina personliga erfarenheter av värl
den. Min tolkning kan därmed förefalla ytter
ligt subjektiv. 

Hur jag strukturerar och ger mening är 
emellertid även avhängigt gestaltlagarna (Arn-
heim 1974, s. 1-9, 13-30, 135-152; Berefelt 
1987, s. 7-33). Dessa gäller naturligtvis obe
roende av mina särskilda erfarenheter. Jag 
kan, i någon mening, antas ha etablerat ett 
möte mellan mig själv och skaparna av de 
symbolstrukturer som jag avser att analysera 
avseende gestaltmässiga (bildmässiga) egen
skaper. 

Jag kommer alltså nu, efter ett förslag av 
Hyenstrand, att granska en figurkombination 
på en hällristningsyta samt några gravanlägg
ningar i deras egenskap av arkeologiska sym
bolstrukturer (Hyenstrand 1987). Det antas, att 
den rumsliga organisationen strukturelement 
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Fig. 2. Bild och bildverkan, 
tended impact. 

Picture and its in-

Fig. 1. Människofigur, 52 cm lång, och figur med 
koncentriska cirklar, 1 m i diameter. Hällristnings
yta Raä nr 141 vid Rickeby, Boglösa sn, Uppland. 
(Teckning B. Handel efter Kjellén 1976.) - Human 
figure, 52 cm tall, and figure with concentric circ
les, 1 min diameter. Rock carving surface RAA no. 
141 at Rickeby, Boglösa parish, Uppland. 

emellan rymmer egenskaper, som anvisar till 
vilket tolkningssammanhang respektive struk
tur skulle kunna hänföras. 

Hällristningsyta Raä nr 141 vid Rickeby, 
Boglösa sn, Uppland — en bildmässig 
arkeologisk symbolstruktur 

Denna ristningsyta återfinns i en forntida 
fjärdmiljö. På omkringliggande nutida åker-
impediment har registrerats skärvstensanhop-
ningar och gravanläggningar. Här har även 
flertalet av landskapets hällristningar tillkom
mit. De vanligast förekommande figurerna ut
görs av skålgropen, en oftast cirkelformad för
djupning med konkavt bottenplan samt skep
pet. På yta nr 141 förekommer över 300 figu
rer. Här föreligger emellertid även en speciell 
scen, en figurkombination som på grundval av 
bildmässiga kriterier kan uppfattas som en 
särskild berättande enhet. Scenens bildele
ment består av en sammansatt kretsfigur, ett 
skepp med besättning samt vad j ag uppfattar 
som en fotsula (Kjellén 1976, s. 33, 117 och 
152). 

Kretsfiguren är sammansatt av tre "kon
centriska" cirklar (fig. 1). Eftersom dessa ej 
har ett gemensamt centrum är koncentricite-
ten ett resultat av bildverkan och inte av geo

metriska sakförhållanden. Kretsfigurernas 
diametrar längs horisontal- och vertikalaxlar
na överensstämmer ej. Kretsfiguren är ett 
mellanting mellan en cirkel och en oval. 

Skeppsfiguren är 0,35 m lång, har helt ur-
knackat skrov samt är återgiven i silhuett. 
Skeppet är relaterat till den sammansatta 
kretsfiguren på så sätt att dess ena stäv befin
ner sig inom den innersta kretsen medan den 
andra stäven skär över kretsfigurens två inre 
cirklar. Härigenom skapas en relation, ett 
"över-under" , men även en bild av "rörelse", 
"övergång". Bildverkan är emellertid para
doxal i förhållande till vad som är bilden — ett 
liggande skepp som därtill är återgivet under 
det rumsplan som kretsfigurens konvexa be
gränsningslinje åstadkommit. 

Illusionen av rörelse hos skeppet kan antas 
förstärkas genom att farke)sten är asymmet
riskt återgiven i förhållande till kretsfigurens 
huvudaxlar (fig. 2). Den kan därmed ej förbin
das med figurens absoluta vilopunkt som är 
dess centrum (Arnheim 1974, s. 11 ff; jfr Be
refelt 1987, s. 24 f.). 

Det lilla skeppet i den stora kretsen förefal
ler att ha begivit sig på resa. Dess anonyma 
besättning, indikerad genom vertikala streck 
utifrån den antagna relingslinjen, s. k. beman-
ningsstreck, deltar i en färd. Färdens mål kan 
ej utläsas av bildstrukturen. Utifrån överskär
ningen av de två cirklarna kan emellertid antas 
att bilden refererar till en resa genom flera 
rum. Dessa rum har varit inneslutna i varand
ra som kropparna hos en lysk docka, en "ba-
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Fig. 3. Den sammansatta kretsfiguren pä hällrist
ningsytan i fig. 1 - en bild av en syllogism (Arnheim 
1986, s. 42). - The composite circular figure on the 
rock carving surface in Fig. 1—an image of a syllo
gism. 

busjka". Den sammansatta kretsfiguren är en 
bild av syllogismen (fig. 3): " O m alla A finns i 
B, och om C finns i A, så bör också C finnas i 
B" (Arnheim 1986, s. 142, Foliesdahl & Wal-
loe 1981, s. 127 ff.). Yta nr 141 förefaller ge 
en lektion i logik. 

Fotsulan är återgiven i relation till den sam
mansatta kretsfiguren så att den skär över fi
gurens tre cirklar. Främre delen av foten, tå-
partiet, befinner s i g - till skillnad från skepps
figuren - utanför kretsfigurens begränsning. 
Härigenom har åter skapats en relation, ett 
" innanför-utanför". Foten förefaller att pas
sera " t re rum i ett steg". Liksom förhållandet 
var mellan skeppsfiguren och den sammansat
ta kretsfiguren är även här bildverkan para
doxal i förhållande till vad som är bilden. 
Varför varseblir jag inte undersidan av en fot 
på ett plan under ytplanet? Delar av fotfigu-
ren befinner sig, liksom skeppet, i dubbel be
märkelse inom de rum som kan antas repre
senteras av den sammansatta kretsfiguren. 

Tolkningen av den antagna scenen kan fö
refalla att vara grundad på ett försök till struk
turanalys. Det förhåller sig naturligtvis endast 
så, att analysen gjort explicit, varför jag var
seblevjust i termer av "en av människor före
tagen resa". Genom analysen har jag inte en
dast motiverat min tolkning, utan också skapat 
förutsättningar för kritisk granskning. Jag har 
även medvetandegjort, att tolkningen ej var 
ett resultat av en varseblivningsprocess, där 
bildstrukturen, den meningsbärande enheten, 
byggdes upp genom addition av enskilda bild
element. Jag varseblev genom att j ag var in
ställd på att se enklast möjliga meningsbär-
ande struktur (Berefelt 1987, s. 11 ff.). 

Jag har antagit, att scenen på yta 141 repre
senterar en bildmässig symbolstruktur. Struktu
ren har antagits referera till "en resa genom 
rum, inneslutna i varandra". En bild är alltid 
en projektion av något. Projektionen är se
kundär till det som avbildas. Detta "något" 
har till skillnad från bilden inte endast längd 
och bredd utan även höjd, djup. Det är själv
klart tredimensionellt. Jag bör förvänta mig, 
att en bildmässig symbolstruktur är gestaltad 
så, att den på bästa sätt motsvarar de idéer 
den refererar till. På samma sätt bör j ag utgå 
från, att en bild (utifrån gällande konventio
ner för avbildning) trognast möjligt återger 
det som avbildas. 

Hällristningsytan ger möjligheter till att ge
nom reliefverkan återge tre dimensioner. Det
ta bör ihågkommas i samband med granskning 
av anläggningsmässiga symbolstrukturer. 

Röse Raä nr 21:1 vid Igelsta, Östertälje sn, 
Södermanland - en anläggningsmässig 
symbolstruktur 

Roset har totalundersökts och daterades på 
grundval av strukturella likheter med intillig
gande anläggningar till yngre bronsålder, pe
riod IV-V (Hyenstrand 1966, s. 6 f f ) . 

Anläggningen tillhörde de s. k. sammansat
ta rösena. Den visade sig vara anlagd så, att ett 
närmast cylinderformat kärnröse, som delvis 
bestod av kallmur, övertäckts av ytterligare ett 
röse. Kärnrösets plana överyta var täckt av 
skarpkantad småsten medan den välvda, yttre 
rösemanteln bestod av större, rundade stenar. 
De båda konstruktionsdementen anteigs vara 
tillkomna under en kontinuerlig byggna
tionsprocess (Hyenstrand 1966, s. 7f.). 

Roset dolde ytterligare överraskningar. Ef
ter det att kärnröset avlägsnats, framkom en 
speciell bottenstruktur (fig. 4). Strukturens 
element bestod av en cirkelformad stenkrets 
till vilken anslutits en ca 3 X 1,5 m lång stenkis
ta. Kretsen var geometriskt exakt, och det 
framgick att den anlagts genom cirkelmätning 
utifrån en bestämd punkt. Kistan var ansluten 
till kretsen på så sätt, att dess spetsiga ände var 
riktad inåt roset. Stenmaterialet i kistan be
stod, förutom av hällar, av ett par större 
klumpstcnar. I anläggningen som påträffades 
i rosets SV del och var riktad NÖ-SV, fram-
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Fig. 4. Fynd och konstruktionsplan över röse Raä nr 21:1 vid Igelsta, Östertälje sn, Södermanland. - Finds 
and construction plan of the cairn RAÄ no. 21:1 at Igelsta, Östertälje parish, Södermanland. 

kom de brända benen av en (äldre) kvinna 
samt två bladformiga bronsfragment (Hyen
strand 1966, s. 6). 

Anläggandet av roset antogs representera 
"en avsiktlig och primär handling av religiös 
innebörd" (Hyenstrand 1966, s. 8). I denna 
handling hade bl. a. ingått anläggandet av de 
båda rösena med respektive kantkedjor (rester 
av en eventuell yttre kantkedja fann i N och 
NÖ), en stenkista samt två stensättningar (A 4 
och A 5 , fig. 4). 

Roset vid Igelsta kan alltså antas represen
tera en anläggningsmässig symbolstruktur. Det 
granskades även med avseende på det sätt, på 
vilket de i strukturen ingående elementen 
hade relaterats till vanrandra. Resultatet av 
granskningen utföll så, att stenkistan tolkades 
som en naiv båt, vars spetsiga förstäv var rik
tad mot den inre stenkretsens geometriska 
centrum (Hyenstrand 1966, s. 7, 52). 

Dokumenterad i plan (fig. 4) övergår den 
anläggningsmässiga konstruktionen till en 
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bildmässig struktur. Härigenom kan anlägg
ningens bottenkonstruktiemer jämföras med 
figurkombinationen på den ovannämnda häll
ristningen. 

Stenskeppet befinner sig på gränsen mellan 
två rum. Genom att relatera farkostens båda 
relingar (eller dess ena stävparti) till kärnrö-
sets kantkedja har skapats en bild av att skep
pen just är i färd med att "passera en gräns" 
mellan "ett yttre och ett inre rum". Passagen 
sker genom en öppning i stenkretsen. Denna 
har åstadkommits genom att farkostens re
lingar (kantställda hällar) delvis har ersatts 
med klumpstenar. Dessa förstärker bilden av 
att skeppet passerar en ingång, en "po r t " 
(Hyenstrand 1966, s. 47 ff). Skeppets ena stäv 
pekar direkt mot stenkretsens geometriska 
mittpunkt. Härigenom har rörelsen givits en 
riktning. Farkosten med dess besättning före
faller att färdas mot kretsfigurens medel
punkt, dess absoluta vilopunkt som bild be
traktad. 

Scenen på hällristningen och roset vid 
Igelsta företer uppenbart stora likheter, be
stående av de i båda strukturerna ingående 
elementen. Strukturerna är emellertid besläk
tade även därigenom att elementen är relate
rade till varandra på ett likartat sätt. Dessa 
gemensamma kriterier får antas emanera från 
en och samma, bakom strukturerna befintlig 
idékrets. Det förefaller som om jag även vid 
Igelstaröset står inför bilden av "resan och 
rummen". 

Granskningen fäster även uppmärksamhet 
vid skillnader mellan de båda arkeologiska 
strukturerna. Farkosten på hällristningen är 
t. ex. försedd med ca tolv bemanningsstreck 
(fig. 1). Skeppet i roset har sannolikt endast 
varit avsett för en individ. Farkosten vid Ric
keby förefaller att vara i färd med att passera 
två rum och på väg in i det tredje (eller på väg 
ut ur tre rum). Kvinnan vid Igelsta kan säkert 
förbindas med en enda gräns. 

Fotfiguren (?), som så påtagligt markerar 
övergång vid Rickeby, har däremot ingen 
motsvarighet vid Igelsta. 

Trots skillnaderna föreligger emellertid yt
terligare en likhet strukturerna emellan: båda 
skeppen, med besättning, återfinns i dubbel 
bemärkelse inom " rum av sten". På hällrist

ningen har denna egenskap hos skeppet inte 
åstadkommits genom att ett röse (eller en hög) 
lagts över ristningen. Detta är annars en inte 
helt ovanlig företeelse, jfr Kiviksröset, Saga-
holmshögen m. fl. (Bertilsson 1986, s. 15; Fri
berg 1966, s. 29; Malmer 1981, s. 17, 34, 
38 f ) . 

Erfarenheterna från Igelsta antyder att den 
idékrets, som kan antas ha åskådliggjorts ge
nom de båda symbolstrukturerna, har varit 
levande inom Mälarregionen under yngre 
bronsålder. Idékretsen har sannolikt kunnat 
ta gestalt i både bild- och anläggningsmässiga 
strukturer. Hur långt tillbaka i tiden kan den 
spåras? Frågan kan självklart inte besvaras 
inom ramen för en kort artikel, men ett röse 
vid Dragby i Uppland förefaller att kunna ge 
ett visst perspektiv på idéernas livskraft. 

Fornlämning Raä nr 88 vid Dragby, 
Skuttunge sn, Uppland 
Även detta röse tillhör de sammansatta och 
bestod av ett kärnröse (som dolde ytterligare 
konstruktioner), övertäckt av en rösemantel. 
Ovanpå denna mantel hade ytterligare gravar 
anlagts, vilka inte kommer att beröras här. Till 
skillnad från vad som iakttogs vid Igelsta, hade 
en viss tid förflutit mellan anläggandet av 
kärnröset och påbyggnaden av det yttre roset. 
Avbrottet indikerades bl. a. av att kärnröset 
hade hunnit beläggas med ett tunt torvskikt 
innan byggnationen av det yttre roset inleddes 
(Jaanusson & Silvén 1962, s. 36 f ) . 

Anläggningen rymde Upplands först funna 
senneolitiska hällkista, en ca 3,2 m lång och 
1,1-1,3 m bred konstruktion som anlagts i 
nordväst-sydostlig riktning och var försedd 
med ett förrum (fig. 5). Kistan innehöll ske
lettdelar efter ett tjugotal individer. De två 
senast gravlagda låg i antaget intakt läge, ut
sträckta på rygg. Kvarlevorna av övriga indivi
der låg under dessa två eller hade samman
förts i konstruktionens NV ände. 

De två övre skeletten kunde förbindas med 
en C "-datering till ca 1215 f.Kr. Man hade 
alh.så troligen slutat använda kistan under äld
re bronsålder, period II. C "-dateringen och 
det antal individer som redan tidigare grav
lagts i hällkistan antydde att den första bygg
nadsetappen i rosets historia hade avslutats 

Ii, 'I0H644 Fornvännen 85 (1990) 



234 /. Hedengran 

Fig. 5. Plan över bottenkonslruktioner i rösel vid 
Dragby, Skuttunge sn, Uppland, och de under 
byggnadsetapp II tillkomna brandgravarna (skraf
ferade). Byggnadselapp I har avgränsats genom 
mörkfärgning. (Efler Jaanusson 8c Silvén 1962.) -
Plan of base construetions in the cairn at Dragby, 
Skuttunge parish, Uppland, and lhe cremation 
graves (shaded) which came into existence during 
construction stage 2. Construction stage 1 is de-
fined by dark colouring. 

ungefär vid övergången mellan senneolitisk 
tid och bronsålder, alternativt under bronsål
derns äldsta del (Jaanusson & Silvén 1962, 
s. 37 ff). 

Roset vid Dragby blev föremål för en om
fattande, flerårig arkeologisk undersökning 
(Jaanusson & Silvén 1962, s. 3^14; Stenberger 
1961, s. 184 ff). Särskild möda ägnades åt att 
avgränsa och rekonstruera de enskilda bygg
nadsetapperna. Det föreligger därmed ett 
gott underlag för vidare granskning av anlägg
ningsetapperna I respektive II i deras antagna 
egenskaper av arkeologiska symbolstrukturer. 

Byggnadsetapp I omfattade anläggandet av 
hällkistan med förrum och takkonstruktion, 
kärnröset med dess kantkedja samt de under 

kärnröset befintliga, ofullständiga stenkret
sarna (möjligen endast en). Till denna etapp 
hörde möjligen även den härd (88 U, fig. 5), 
som påträffades utanför kärnrösets kantkedja 
i NÖ (Jaanusson & Silvén 1962, s. 39). 

Hällkistan omgavs av ett närmast ovalt röse 
som täckte dess sidohällar upp till övre kan
ten. Rosets fyllnadsmaterial bestod av småsten 
och grus, som täckte utrymmet mellan kistans 
hällar och den kraftiga kantkedjan. Innanför 
kantkedjan framkom två ofullständiga sten
kretsar (eller en sådan). Anläggningens bot
tenstruktur innefattade därmed en samman
satt kretsfigur samt en kista (fig. 5). 

Kistan var belägen i det innersta av de två 
(eller tre) " r u m " som antyds genom kretsar
nas inbördes förhållande. Konstruktionens 
östra långsida hade givits en svagt svängd 
(konvex) form. Dess längdriktning avviker 
därigenom något från den ovalformade kant
kedjans approximativt nordväst-sydostliga 
längdaxel. Avvikelsen framhävs ytterligare ge
nom riktningen hos det tresidiga, närmast tra
petsformade block av ansenlig storlek som ut
gjort konstruktionens avslutning. Blocket vila
de på röjd och bränd markyta, dvs. på den 
horisont som sannolikt åstadkommits i sam
band med iordningställandet av platsen inför 
anläggningsetapp I. Det har alltså ej varit 
markfast utan bör ha utvalts och transporte
rats till anläggningsplatsen. Genom blockets 
placering har hällkistan givits en .stävform, 
vars spets varit riktad mot NV. 

Byggnadsetapp I vid Dragby beir, i likhet 
med de tidigare granskade strukturerna, ha 
inneburit en handling av religiös innebörd (jfr 
Hyenstrand 1966, s. 44 f., 50 f; Jaanusson & 
Silvén 1962, s. 37). Anläggningen visar även, 
enligt min uppfattning, påtagliga strukturella 
likheter med ovannämnda strukturer, och det 
finns därför grundad anledning att anta att 
hällkistan givits sin form och relaterats till 
stenkretsarna på det sätt som framgår av fig. 
5, just emedan den representerar bilden av ett 
skepp. 

Symbolstrukturen refererar alltså sannolikt 
till "resan och rummen". Denna färd, som 
företagits av ett tjugotal individer tillsam
mans, har inneburit en passage av två (eller 
tre) gränser. Gränserna företräds av de sten-
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kretsar som farkosten, enligt bildens innebo
ende logik, bör ha passerat för att nå den 
position på vilken den återfinnes. Dragby-
strukturen, liksom de båda föregående sym-
bolstrukturerna, förefaller att uppmana be
traktaren att se inte endast ett tillstånd utan 
även tid - förfluten och kommande. Denna 
tidsmässiga dimension kan antas ha varit en 
central beståndsdel i de föreställningar till vil
ka de tre strukturerna refererat. "Rörelsen 
och tiden" har emellertid vid Dragby gestal
tats med hjälp av något andra medel än vid 
Rickeby och Igelsta. Genom att låta skeppets 
längdaxel avvika något från den ovalformade 
kretsens huvudaxel har skapats en illusion av 
rörelse. 

Anläggningsetapp I vid Dragby antyder att 
den idékrets till vilken strukturen får antas 
referera kan ha varit levande under senneoli
tisk tid, dvs. att de senneolitiska hällkistorna 
överlag bör sättas i samband med föreställ
ningar som kretsat kring "resa genom rum". 

Hypotesen kan ej bli föremål för fördjupad 
granskning i detta sammanhang. Jag återkom
mer dock avslutningsvis till frågan. Det före
faller emellertid, som om erfarenheterna från 
Dragby tillåter en alternativ tolkning av den 
senneolitiska/bronsålderstida symbolstruktur 
som nyligen framkom vid Annelund, Litslena 
sn, Uppland (Hjärtner-Holdar 1988, s. 20ff ; 
Söderberg 1989, s. 21). 

Den skärvstensanhopning som övertäckt en 
senneolitisk hällkista med dess röse (fig. 6) bör 
sannolikt ej ses som uttryck för bronsåldersti-
da avfallshantering utan bör vara resultatet av 
en symbolhandling av mer meningsladdad art. 

Byggnadsetapp II vid Dragby — eller en föremåls-
anläggningsmässig arkeologisk symholstruktur 

Vid tidpunkten för anläggningsetapp II vid 
Dragby har brandgravskicket introducerats på 
platsen. Det yttre roset (88 VI, fig- 5) utgjorde 
ett typiskt bronsålderstida gravkor. I detta på
träffades tolv säkra brandgravar. 

Utifrån dateringen av grav S (fig. 5), som 
tillhör de äldsta anläggningarna, till ca 1185 
f. Kr. kan antas att endast keirtare tid förflutit 
mellan den senaste gravläggningen i hällkistan 
och brandgravskickets införande vid Dragby. 
Roset hade därefter, sannolikt kontinuerligt, 

V 
' —»—~^> 

Fig. 6. Skärvstenshög med underliggande hällkista 
vid Anndund, Litslena sn, Uppland. A6 = grop 
inlill hällkistan och under skärvstenshögen, där de 
utrensade benen nedgrävts. (Efter Hjärlner-Holdar 
1988.) - Crushed rock mound with underlying 
stone cisl al Annelund, Litslena parish, Uppland. 
A6 = pit beside the stone cist and under the 
mound where lhe stripped bfjnes were interred. 

utnyttjats lör gravsättning till yngre bronsål
der, period VI (Jaanusson 8c Silvén 1962, s. 
39 f.). 

Den successiva övergången från begravning 
till kremering under bronsåldern har tolkats 
som en indikation på att nya religiösa före
ställningar vunnit anslutning. Mot denna upp
fattning har Gräslund invänt att brandgrav-
skicket skulle kunna tolkas som en konsekvens 
av sedan lång tid rådande binsidesföreställ-
ningar (Gräslund 1983, s. 48 ff). Hällkistan 
vid Dragby bör givetvis inta en central posi
tion i denna diskussion. 

Röse nr 88 VI övertäckte kärnröset (88 VII). 
Dess stenpackning bestod, till skillnad från 
kärnrösets, av rundade 0,25-0,5 m stora 
stenar. Det var emellertid, i likhet med kärn
röset, omgivet av en vällagd kantkedja. Utan
för denna återfanns, framför allt i söder, 
stenrader som tolkades som rester av en yttre 
stenkrets. 

De tolv brandgravarna var företrädesvis an
lagda i rosets södra del. Anläggningarna var 
typiska för det nya gravskicket även såtillvida 
som flertalet av dem innehöll ett eller flera 
föremål ur den sedvanliga gravgodskombina-
tionen pincett, rakkniv, dubbelknapp, kniv. 
Fyra av de tolv gravarna hade t. ex. utrustats 
med rakkniv, en av dem med två knivar (Jaa
nusson & Silvén 1962, s. l i f , 14ff, 3 4 f ) . 
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Fig. 7. Gravgods frän brandgravarna 88G, 88N (t.v.) samt 88Q (t.h.), Dragbyröset. (Efter Jaanusson & 
Silvén 1962.) - Grave goods from the cremation graves 88 G, 88 N (left) and 88 Q (right), the Dragby cairn. 

De ovannämnda företeelserna antyder att 
föreställningar kring en resa genom flera rum 
har kunnat gestaltas genom alternativa sym
bolstrukturer, som t.ex. bild- eller anlägg-
ningsmässiga. Brandgravskicket kan natur
ligtvis signalera att avgörande strukturella 
förändringar inom denna idékrets har inträf
fat under bronsåldern. En sådan uppfattning 
får emellertid ej stöd av den symbolstruktur 

Fig. 8. Exempel på hällristningarnas skeppsbilder. 
(Sammanställt efter Malmer 1981.) - Examples of 
the ship pictures on the rock carvings. 

som kan antas föreligga vid Dragby efter an
läggningsetapp II, dvs. efter anläggandet av 
röse VI med dess sannolikt två kantkedjor. 
Det förefaller istället som om jag nu möter ett 
exempel på en föremåls-anläggningsmässig 
symbolstruktur. Denna kan antas ha sin bak
grund i samma eller liknande föreställningar 
som de vilka föreslagits. 

Hypotesen kräver dock att de s. k. skepps-
fe u made bronsknivarna tolkas som miniatyr
skepp. Dessa skulle alltså utgöra de transport
medel, som även kunnat representeras av 
t. ex. stenkistor eller hällristningarnas skepps
figurer. 

Dessa bronsknivar bär emellanåt bilden av 
ett skepp. Skeppsbilden är då ristad på före
målet. Bronsknivarna, vars handtagsdel inte 
sällan formats som ett djurhuvud eller en 
spiral, erinrar för övrigt om flera av de på 
hällristningarna förekommande skeppstyper
na (Hyenstrand 1966, s. 51 ff; fig. 7-8). 
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Hällristningsytans skeppsfigurer och de 
skeppsformiga rakknivarna kan naturligtvis ej 
jämföras på ett tillfredsställande sätt. Det är 
därför så mycket mer betydelsefullt att kunna 
belägga, att de antagna skeppssymbolerna vid 
såväl Rickeby som Dragby hör samman med 
en kretsfigur i form av en kretsbild respektive 
en anläggning med stenkretsar. 

"Skeppet-i-kretsens t id" — diskussion 
Förslaget att en och samma idémässiga struk
tur skulle ha kommit till uttryck vid såväl 
Rickeby som Igelsta och Dragby, etapperna 
I—II, får betydande konsekvenser. Brandgrav
skicket kan, utifrån den arkeologiskt centrala 
Dragby-anläggningen, antas representera en 
kontinuitet snarare än ett skifte av sedan lång 
tid rådande hinsidesföreställningar; resone
manget kring Dragby, etapperna I och II, 
stärker alltså Gräslunds hypotes (1983). 

De senneolitiska hällkistorna har ej varit 
föremål för mer omfattande, materialövergri-
pande genomgångar. Det saknas därför ett 
tillfredsställande underlag för jämförelser 
indian dessa och de strukturer som nu grans
kats. Johanssons forskningsöversikt (1961, s. 
5 ff.) och egna bearbetning av delar av del 
västsvenska materialet antyder emellertid att 
kistan och roset (eller högen), "resan och 
rummet", representerar en symbolstruktur av 
hög ålder. 

Man kan anta att under bronsåldern och 
möjligen långt tidigare föreställningar kring 
en speciell resa tog gestalt i såväl bild- som 
anläggningsmässiga symbolstruklurer. Dessa 
hinsidesföreställningar kan naturligtvis ha 
förmedlats genom alternativa strukturer, som 
t. ex. bild-föremåls-anläggningsmässiga struk
turer, jfr t .ex. flatmarksgravfältet vid 
Fiskeby, Östra Eneby sn, Östergötland med 
dess intilliggande ristningsytor (Hedengran 
1989, s. 85 ff). 

Idén om "resan och rummen" kan antas ha 
tagit form i gravritualer, vars olika moment 
tog gestalt i varandra kompletterande symbol-
strukturer, t. ex. hällristningen—flatmarksgra-
ven, röseanläggningen-giavgodskombination-
en. Denna "resa" kan med tiden ba betonats 
på bekostnad av färdmedlet. Den rika före
komst av sammansatta kretsfigurer som kän

netecknar bronsålderns gravanläggningar och 
gravgods men även vissa hällristningsytor, an
tyder detta (Hyenstrand 1966, s. 44 ff; jfr 
dekoren på gravgods från Dragbyhällkistan, 
anläggningarna 88 G, 88 N, 88 Q, fig. 7). 

Det anas att dessa kretsformade symboler 
har sin bakgrund i en tids- och livsuppfatt
ning som varit cyklisk snarare än linear. Livet 
och det återupprättade livet uppfattas som en 
resa genom rum, inneslutna i varandra. Den
na resa kan i sin tur ha återgivits som en spiral 
eller en kretsfigur till vilken kunnat fogas 
färdmedlet. Det är möjligen inom ramen för 
denna eller närbesläktade hypoteser som 
t. ex. den yngre bronsålderns stereotypa grav
gods skall tolkas. De olika föremålen skulle då 
kunna antas utgöra de medel som beredde 
passage rummen emellan (Gräslund 1983, s. 
48ff ; Hedengran 1989, s. 90f.). 

De strukturer som granskats skulle därmed 
även ge en antydan om arten och antalet av 
de rites de passage som varit förbundna med 
den enskilda individen. Att dessa hypotetiska 
riter har varit i alla avseenden oförändrade 
under den avsevärda tid som kan ha omfattats 
av "skeppet-i-kretsen" förefaller ej sannolikt. 
Massbegravningarna i hällkistorna vid Dragby 
och Annelund respektive den individuella 
gravsättningen vid Igelsta signalerar struktu
rella förändringar inom det uppländska 
bronsålderssamhället. 

Hällristningarnas repetitiva bildförråd 
kretsar oavbrutet kring människan (oftast 
som anonym besättningsman), skeppet och 
kretsen (oftast som skålgropar). Ristnings-
yiorna presenterar emellertid endast undan
tagsvis den gestaltmässigt instruktiva relation 
Strukturelement emellan som förekommer på 
den nämnda ristningsytan vid Rickeby. Analy
sen av figurkombinationen utsäger dock, att 
granskning av olika figurkategoriers rumsliga 
relation lill varandra på ytan kan anses som 
ofrånkomlig inom framtida hällristningsforsk
ning. Inom denna forskning beir därtill alter
nativa tolkningsdimensioner avseende t. ex. 
skålgroparna ocb kretstecknen komma i åtan
ke (Hodder 1986, s. 137), Hur skulle jag, 
med en bergyta som medium, avbilda en 
konvex form, t.ex. ett röse ined dubbla kant
kedjor? 
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Sammanfattning 

Under "skeppet-i-kretsens tid" skapade det 
levande samhället gestalter av sina föreställ
ningar om det hinsides och av sig självt som i 
förmåga till problemlösning och i kreativ för
måga har få motstycken. Dessa gestalter har 
sannolikt kunnat ta form i alternativa symbol-
strukturer, som anläggningsmässiga, bildmäs
siga, föremåls-anläggningsmässiga etc. Gestal
terna förefaller ha gemensamt att de genom 
speciella dynamiska relationer strukturele
ment emellan åskådliggör föreställningar, 
som har innefattat en cyklisk livs- och tids
uppfattning. Livet och det återupprättade 
livet återges genom bilden av en kretsfigur 
och/eller en spiral. 

Det anas, att dessa föreställningar innefat
tat övertygelsen, att individen, efter den förs
ta cykeln, försågs med ett nytt kroppsligt 
hölje. Till följd härav introducerades brand-
gravskicket. 
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Summary 

A rock art image, a grave construction or a 
grave construction with its grave goods are 
suggested lo be representative of one and the 
same ideological structure. 

During the Bronze Age and possibly alsei 
the Late Neolithie, tbc specific dynamic rela
tionships between three elements: the ship, 
the circle- and the human being, in a certain 
symbolic structure tell us about life, death 
and, especially, regeneration. 

More specifically, the relationship between 

these concepts seems to be founded on a 
conviction about eternal life. The individual 
regenerates and is transferred into a resti-
tuted existence, represented by a circle, con-
centric cirdes and /o r a spiral, which is reach
ed by means of a ship. 

Consequently, tbesc considcrations prob
ably presume, that the "life essence" was not 
present within the body. Thus, the practice of 
cremation was succcssively intreiduced during 
the Bronze Age. 
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