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Förord

Som uppföljning av rapporten "Arkeologiska undersökningar" utgiven av 
riksantikvarieämbetet som nr 2 i serien Forskning för kulturminnesvård 
1988 anordnades på hösten samma år vid riksantikvarieämbetet en semina
rieserie som diskuterade forskningsförutsättningar och forskningsbehov 
med utgångspunkt i exploateringsgrävt material. Ett av seminarierna hade 
temat "Gravmaterialet som källa för människans livsvillkor, religiösa och 
sociala värderingar". Vägledande för seminariet var dels de nya strömningar 
som börjat göra sig gällande inom arkeologisk forskning under 1980-talet 
och som ställer delvis nya frågor till gravmaterialet, dels kulturmiljövårdens 
behov av kunskapsuppbyggnad för att förbättra grunderna för värdering av 
gravar och gravfält i samband med undersökning och bevarande.

I seminariet deltog forskare från samtliga universitet och flera regionala 
museer. Det stora intresset från olika håll kan ses som ett uttryck för att det 
inom arkeologisamhället finns ett tydligt behov av att tillsammans diskutera 
hur man inom forskningen ser olika möjligheter att utnyttja det exploa- 
teringsgrävda materialet samt att ta ett gemensamt ansvar för en teoretisk/ 
metodisk utveckling av exploateringsundersökningarna.

Stockholm i december 1990 

Agneta Lagerlöf
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Gravfältsundersökningar 
och gravarkeologi
— reflektioner inför 1990-talet
av Agneta Lagerlöf

Abstract: A description of trends in rescue archaeology and a discussion on 
the distinction between cemeteries and settlements due to the relationship 
between excavation methods and currrent research.

Med hänsyn till den mängd gravar som undersökts de senaste decennierna 
är vår kunskap om gravar omfattande men i huvudsak begränsad till var de 
ligger (rumslig utbredning), hur de ser ut (morfologi) och när de anlagts 
(kronologi). Diskussioner om social organisation och social skiktning har 
förts utifrån studiet av mycket rika gravar såsom båt- och kammargravar, 
kungs- och storhögar, och vad dessa säger om en bebyggelseenhets eller 
trakts sociala status, ekonomi och rangordning. Denna "ensidiga" kunskap 
om gravar har samtidigt som den utgjort en viktig utgångspunkt också inne
burit en begränsning vid studiet av samhällsorgnisation och territoriell 
indelning på en övergripande nivå. Studiet av det förhistoriska samhället/ 
samhällena har präglats av begrepp som gravfältsstorlek, befolkningsstorlek, 
bebyggelseenhet, resursutnyttjande, agrarteknisk utveckling, maktcentra, 
överskott, produktion etc. Man har arbetat med på olika sätt mätbara enheter 
(ytor, mängder och kronologiska data).

Evert Baudou berör kort detta förhållande i sitt förord till Arkeologi i Norr 2, 
1989, och pekar på att arkeologerna för det mesta rör sig "inom en högst 
materiell sfär". Han menar också att "den snabba utvecklingen av naturve
tenskapliga metoder som kan användas i den arkeologiska forskningen har 
gynnat studiet av de ekologiska-ekonomiska villkoren" och efterlyser en 
motvikt. Han pekar på behovet av att arkeologerna rör sig även inom en and
lig och ideologisk sfär. Den stora frågan är dock vilka frågor och metoder som 
kan hjälpa oss att tränga in i forntidens andliga liv.

Att "gravarkeologin" i viss mån stått stilla och metodiskt inte utvecklats på 
samma sätt som "boplatsarkeologin" skall ses mot bakgrund av den utveck
ling, som den arkeologiska undersökningsverksamheten genomgått sedan 
utgrävningar i större skala började i slutet av 1950-talet. Om man ser till den 
förhistoriska arkeologin präglas 1960- och 1970-talen av stora gravfältsgräv- 
ningar, medan 1980-talet är boplatsundersökningarnas decennium. En för
skjutning från gravfältsundersökningar till boplatsundersökningar kan 
förklaras dels av arkeologernas och kulturmiljövårdens ökade kunskaper 
dels av samhällets förändrade markbehov. Eftersom gravfälten som regel är10



synliga är de lättare att undvika vid planering. Boplatserna går inte på samma 
sätt att undvika.

Frekvensen av i exploateringssammanhang påträffade tidigare inte kända 
boplatser med omfattande undersökningar som följd har under 1980-talet 
utlöst ett behov av forskning kring boplatsernas lokalisering, utbredning, 
funktion, inre struktur och enskilda konstruktioner etc. Den arkeologiska 
undersökningsverksamhetens behov såväl av att kunna avgränsa en forn- 
lämning och att kunna kostnadsberäkna en undersökning och genomföra 
den inom en rimlig tid liksom av att få ut ett optimalt resultat har inneburit en 
satsning på att förbättra boplatsundersökningarna såväl teoretiskt som 
praktiskt/tekniskt. I denna satsning har bl a ingått att utveckla samarbetet 
med naturvetarna, vilket för båda parter har varit mycket positivt. Ett ömsesi
digt utbyte, i några fall i gemensamma projekt, har skapat en aktiv 
forskningsmiljö.

Man har betraktat boplatsen som en helhet. Man har på ett annat sätt än när 
det gällt gravundersökningar insett komplexiteten i materialet och knutit till 
sig för tolkningen nödvändiga discipliner. Boplatser delundersöks oftast. För 
att kunna göra relevanta urval krävs kunskap om helheten/komplexiteten. 
Detta borde även gälla vid gravfältsundersökningar.

En annan tänkbar orsak till att gravarkeologin stått relativt stilla är den domi
nerande roll, som gravmaterialet kommit att spela inom bebyggelsearkeolo
gin, och den syn på gravarna som främst bosättningsindikerande, som 
utvecklats inom denna forskningsinriktning. Den bebyggelsearkeologiska 
forskningen kom också att forma den arkeologiska undersökningsverksam
hetens arbete. Under 1960- och 1970-talens gravfältsundersökningar utarbe
tades metoder för undersökning av gravar och gravfält som i hög grad var 
anpassade till bebyggelsearkeologins behov. Den främsta målsättningen 
med en gravfältsundersökning var att få underlag för beräkningar av 
bebyggelse- och befolkningsstorlek samt datering av bosättningen. Den 
enhetliga undersökningsmetodik som utvecklades har blivit ovärderlig, när 
det gäller att göra jämförelser mellan enskilda gravkonstruktioner över tid 
och rum (gravtypologi), men har tydliga brister när det gäller att analysera 
hela gravfält ur andra aspekter än rumsliga, demografiska eller kronologiska. 
Det ligger en fara i bebyggelsearkeologins hantering av gravfälten som 
underlag för mängdberäkningar därför att detta synsätt legitimerar del
undersökningar. Man har menat att kunskapen om halva gravfält ofta gett 
tillräckligt underlag för att kunna beräkna befolkningsstorlek och utsträck
ning i tid för hela gravfält. Man har strikt begränsat sig till att undersöka den 
del av gravfältet som legat inom exploateringsytan, dock med det kravet att 
halva gravar inte skall kvarligga. Man har från arkeologiskt/antikvariskt håll 
främst sett till den enskilda gravanläggningen inte till gravarnas inbördes 
sammanhang på gravfältet. Frågan om vilka som är begravda på gravfältet 
och hur, var och varför är svårt att diskutera utan ett grepp om helheten. Fort
farande är detta sätt att undersöka gravfält som skall exploateras vägledande. 
Men kräver inte dagens frågeställningar en annan hantering av gravfälten i 
exploateringssammanhang? Borde vi inte precis som inför en boplatsunder- 11



sökning fråga oss hur vi gör urval som kan ge oss mesta möjliga kunskap om 
helheten relaterat till frågor inom den aktuella forskningen? En intressant 
fråga blir: hur ser den aktuella gravforskningen ut inom dagens arkeologi? 
Finns den? Ja vi vet att den gör det men varför märks den inte? Därför att den 
inte har funnit sin metodik!? Men märks den inte är det svårt att få till stånd 
en metodutveckling, då en sådan kräver en aktiv forskarmiljö och och en dis- 
kussionsväxling som syns och hörs.

Den omfattning som exploateringsundersökningarna har idag gör att de stäl
ler specifika krav på kunskap hos undersökningsverksamhetens arkeologer 
både av antikvarisk och arkeologisk art. Det är oundvikligt att exploaterings- 
verksamheten på gott och ont delvis blir styrande för den arkeologiska forsk
ningen. Eftersom boplatsundersökningarna varit dominerande under hela 
1980-talet har frågor kring gravfältsundersökningarna inte haft samma 
aktualitet. Gravforskningen har inte efterfrågats av de fältaktiva arkeo
logerna.

Samtidigt finns en strävan att tydligare än hittills koppla ihop resultaten från 
både boplats- och gravfältsundersökningar för att erhålla ett bredare tolk
ningsunderlag vid studiet av samhällsutvecklingen. De frågor man ställer till 
gravmaterialet är delvis av ny art. Inom arkeologin märks ett ökat intresse för 
människan för hennes kulturella identitet, livsvillkor, tankegångar och vär
deringar, för sociala förhållanden, seder och bruk, religion och ideologi.

Detta intresse har bl a visat sig i val av ämne för Arkeologidagarna i Lund, 
"Gravskick och gravdata" (januari 1988), "Arkeologi och religion" (januari 
1989), och "Arkeologi och makt" (januari 1990). I detta sammanhang bör 
också nämnas konferensen om "Social teori, könsroller och kvinnoforsk
ning" som anordnades av Uppsala universitet i november 1989.

Vid RAÄ:s "Gravseminarium" i oktober 1988 aktualiserade följande frågor: 
Hur bryter vi igenom den traditionella bebyggelsearkeologins generaliserin
gar? Vilka religiösa föreställningar styrde anläggande av gravar under skilda 
tider? Hur kan Eddadiktema utnyttjas för kunskap om guds- och dödstro, 
om gravskick? Kan föremålen användas för tolkningar av seder och bruk och 
sociala värderingar? Hur kan gravformer och gravskick användas för att 
belysa kulturell identitet? Kan gravmaterialet (inte enbart det senvikinga- 
tida) användas för att studera religiösa förändringar, "religionsskiften"? Hur 
ser relationen mellan gravplats och kultplats ut? Hur har gravarnas funktion 
skiftat i olika samhällen, under skilda tider? Hur kan samarbetet mellan 
arkeologer, osteologer och antropologer fördjupas? Vilka möjligheter har vi 
att få kunskaper om människan via det undersökta skelett-och brandgravs
materialet? Var står den osteologiska forskningen idag? Var står den arkeolo
giska? Hur ser förhållandet ut mellan våra egna värderingar och den forntida 
människans och vilka möjligheter har vi att applicera uttryck som livsvillkor, 
religiösa och sociala uttryck på förhistoriska förhållanden?

12
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att gå in i en fördjupad diskussion om gravbegreppet med utgångspunkt i 
konkreta gravmaterial och i dialog med företrädare för de ämnen som bedri
ver forskning kring människors kultur, livsvillkor, seder och bruk, folktro 
och religon dvs historiker, antropologer, etnologer och religionsforskare — 
gärna i tvärvetenskaplig projekt.

En inte oväsentlig omständighet i sammanhanget är att man inom exploa- 
teringsverksamheten har signalerat att gravfältsundersökningarna ökar. En 
orsak till detta är bl a det ansträngda ekonomiska läget och de höga markpri
serna som resulterar i att otillgänglig mark som förut betraktats som mindre 
attraktiv ur byggsynpunkt (ex. blockrika höjdsträckningar) nu tas i anspråk. 
För mälarområdets del innebär detta att man nu till stor del träffar på en typ 
av gravfält från bronsålder och äldre järnålder med ett ofta otydligt och svår
bedömt gravskick, som man tidigare undersökt i endast mycket begränsad 
omfattning. Hur bygger vi upp kunskap om dessa gravfältsmiljöer? Hur gör 
vi urval?

Skall vi inom svensk arkeologi hålla jämn takt med våra nordiska grannlän
der främst Norge och Danmark, måste vi driva en forskning som tydligare 
inriktas på att även innefatta en andlig dimension, som tar upp frågan om 
människans livsvillkor i vidaste bemärkelse och som dessutom blir mindre 
"konjunkturkänslig" dvs vi får inte låta exploateringsverksamheten styra 
kunskapsutvecklingen i alltför stor utsträckning.

Målet på sikt borde vara att utnyttja de stora undersökta gravmaterial som 
finns för att belysa både gamla och nya frågeställningar samt att ta den meto
dik som nu används vid gravfältsundersökningar under omprövning och 
föreslå en ny strategi för hantering av gravfälten i exploateringssam- 
manhang.
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Gravmaterialet som källa för 
kunskap om människans 
livsvillkor, religiösa och sociala 
värderingar
— en fråga om flera perspektiv
av Agneta Lagerlöf

Abstract: Examples from current grave archaeology as they appear in Nordic 
archaeological litterature are presented along with a discussion on the need 
for interdisciplinary cooperation with, for example, ethnology and compara
tive religion to "include the spiritual values" in the interpretative models 
used in archaeology.

Inom UV och RAGU har undersökts ett mycket stort antal gravar. En aktuell 
siffra för antalet undersökta gravar från år 1960 och framåt är ca 13 000 gra
var. Huvuddelen av dessa gravar undersöktes i samband med 1960- och 
1970-talens stora exploateringsgrävningar i mellansverige främst i Uppland 
och Södermanland.

Målsättningsdiskussionerna i samband med gravfältsundersökningarna på 
1960- och 1970-talen styrdes i huvudsak av de tankegångar som känneteck
nar den sk Ambrosianska bebyggelsearkeologin och vars främsta syfte med 
att undersöka gravar var att få fram bebyggelsemönster. Gravfältsundersök
ningarna skulle ge svar på frågor om hur många som bott var och hur länge. 
Krasst uttryckt var syftet att hitta, räkna och datera anläggningar. För 
datering av gravarna framstod typologiska studier av såväl form som inne
håll som det mest väsentliga. Detta är för dagens arkeologer fortfarande 
väsentligt men inte längre den enda metoden.

Inte bara när och var utan också vilka och varför
Kronologin kommer alltid att vara viktig men för dagens arkeologer framstår 
det som lika viktigt att få kunskap om: hur trosföreställningar och livsåskåd
ning speglas i gravskicket, i de materiella lämningarna; varför gravskicket för
ändras över tid och rum; vilka som begravts, hur och var; vilken funktion 
gravarna hade i samhället och hur gravarna kan bidra med kunskap om män
niskans livsvillkor? Hur samspelet mellan ekologi, ekonomi, religion, ideo
logi och social organisation sett ut, vad det betytt för samhällsutvecklingen 
och människan i samhällsutvecklingen. När det gäller gravfältsundersökning-14



arna handlar det om att styra över intresset från de enskilda anläggningarna 
till gravfältet i sin helhet.

Jag ska försöka ge några exempel ur 80-talets nordiska arkeologiska litteratur 
på aktuella frågeställningar, hur tankegångarna går kring möjligheterna att 
använda gravmaterial i det sammanhang som här avses.

Jag vill börja med att citera några tänkvärda meningar som Thomas Larsson 
skrivit i en nyligen utkommen rapport från den första nordiska TAG- 
konferensen: "Det är uppenbart att man vid analyser av ideologiska mani
festationer alltid måste fråga sig om man via materiell kultur tittar in i en slät 
rättvisande spegel av ett förhistoriskt samhälle, eller om man har att göra 
med en skrattspegel som döljer de reella sociala förhållandena och den eko
nomiska situationen."

Han skriver vidare att "relationen mellan verklig verklighet och förmedlad 
verklighet inte alltid behöver vara direkt". Han vänder sig mot att de flesta 
arkeologiska studier av gravar och social struktur ganska ensidigt menar att 
det alltid rådet ett linjärt förhållande mellan komplexitet/rikedom och strati- 
fieringsgrad" (Larsson, T 1987).

Det Thomas Larsson tydligt gör i sitt föredrag vid TAG-konferensen är att 
ställa Cambridgeskolans tankegångar som de utvecklats på 1980-talet av lan 
Hodder mot de ideér som företräddes av "New archaeology" genom Lewis 
Binford på 1970-talet. Med ett etnoarkeologiskt och samtidigt symbolinriktat 
synsätt betonar Hodder vikten av att ha kunskap om ett samhälles bakomlig
gande strukturer (ideologi, religion, döds- och livsåskådning, sociala regler, 
seder och bruk) för att kunna tolka bl a de materiella gravlämningarna. Vad 
berättar dessa lämningar i själva verket? Vad är de symboler för? Binford för
eträder ett mer materialistiskt synsätt i vilket den här typen av bakomlig
gande strukturer inte ryms på samma sätt. Binford hävdar att det gravskick vi 
kan iaktta i gravarna vid en arkeologisk undersökning, de materiella 
lämningarna, direkt reflekterar sociala mönster i det samtida samhället. Hur 
förhåller det sig med tillämpningen av Hodders respektive Binfords teser 
inom svensk arkeologi? Har vi egentligen testat dem? I sin lieavhandling 
med titeln "Samhälle — symbol — grav" redovisar Peter Jankavs de få bear
betningar som gjorts med inriktning på dessa frågor (Jankavs 1987). Det är 
framför allt utanför den mellansvenska bebyggelsearkeologins domäner 
som de nya strömningarna börjar göra sig gällande. Exempel här är Peter 
Jankavs egen bearbetning av gotländskt gravfältsmaterial (Jankavs 1981) och 
Thomas Larssons analys av Fiskebygravfältet (Larsson, T 1985). Från senare 
tid är Skateholmspr oj ektet ett bra exempel ( Larsson, L 1988).

Innan jag går vidare vill jag kommentera begreppen komplexitet och rike
dom. Man gör ofta det misstaget att man kopplar skilda föremål och fynd
frekvens till startifieringsgrad utan att diskutera föremålen funktion 
praktiskt och rituellt dvs varför föremålen ligger i graven?

När det gäller begreppet social stratifiering kan det vara intressant och fun
dera på vad vi verkligen menar. 15



Lars Jørgensen diskuterar i sin avhandling om Bornholms gravfält två be
grepp: internt familjemönster och externt samfundsmönster. Inom en familj ege
neration finns hela spektrat av s k sociala strata representerat efter ett fast 
etablerat mönster. Undantag utgör familjeöverhuvudets grav vilken skall 
representera familjen utåt. Här variera konstruktion och innehåll efter famil
jens möjligheter tydligt dvs markerar familjens status. Någon annan inom 
familjen kan ha haft en framträdande position i samhället men detta framgår 
inte av gravinnehållet. Variationen inom det externa samfundsmonstret är 
stort och präglas av konkurensen mellan olika familjer/gårdar (Jørgensen, L 
1987). Även om man kan vara skeptisk till Jørgensens möjligheter att skilja 
grupperingar på gravfälten är hans förklaringsmodeller intressanta och 
borde testas.

Ett sådant gravfält som Annelundsgravfältet på Gotland skulle vara utmärkt 
att använda som "testgravfält" inte bara för Jørgensens ideér utan för studier 
av gravbegreppet som helhet (jfr ovan angående Binford och Hodder).

Hur gravmaterialet kan belysa ekonomi, produktion, arbetsfördelning, har man 
diskuterat en hel del inom norsk arkeologi. Bl a om vad redskap i gravar 
säger om arbetsfördelning mellan män och kvinnor. En intressant tolknings
ram presenteras av Heid Gjøstein Resi i hennes bok om Gravplatsen Hunn i 
Östfold (1986). Hon tar upp möjligheterna att genom studiet av gravskicket 
se social/politisk organisation.

Här är hon inne på samma tankegångar som Mats Burström i en uppsats om 
"Regional identitet och territoriell organisation " i Aktuell arkeologi II, 1988. 
Båda menar att man genom att studera regionala skillnader vad gäller grav
former och dräktskick etc kan se kulturella grupptillhörighet som också bör 
ha sin motsvarighet i territoriell indelning. Heid Gjøstein Resi talar i detta 
sammanhang om kulturspecifika uttrycksformer.

Iron Age man in Sweden?
Skelettgravmaterial ger ofta särskilt goda förutsättningar för att belysa män
niskans livsvillkor. I Norge pågår projekten "Iron Age People in Norway" och 
"Kvinnor i arkeologi i Norge" (Sellevold, B och Naess, J-R 1987). I Danmark 
har man för ett par år sedan publicerat resultaten av projektet "Iron Age man 
in Denmark" (Sellevold, B m fl 1984). I dessa projekt studerar arkeologer och 
osteologer gravskick, dödsålder, kroppslängd, tandstatus, sjukliga föränd
ringar etc.

Ett liknande projekt har startats i Sverige på det medeltida gravmaterialet (se 
Lars Redins och Elisabeth Iregrens artiklar). Varför inte ett Hron Age man in 
Sweden"? Det finns ju skelettgravar även här framför allt från vikingatid. Har 
man funderat på detta från osteologiskt håll och hur ser man på möjlighe
terna att använda brandgravsmaterialet i detta sammanhang?16



Sociala/ideologiska samhällsstruktur individ
kulturell identitet kollektiv
religion familjestruktur

arbetssituation 
fysisk och mental hälsa 
seder och bruk, folktro
världsbild
gudsuppfattning
dödstro
kult
magi

ekologiska/ miljö/ basnäringar
ekonomiska ekologisk nisch hantverk

produktion, distribu
tion, konsumtion
kommunikation
ägoförhållanden

Fig 1. Mentala och fysiska företeelser som ryms inom begreppet 
livsvillkor. De flesta av dessa kan belysas genom studiet av 
bl a gravmaterial.

En fråga om flera perspektiv
Trots dessa olika infallsvinklar har vi idag väldigt litet att ta på. Jag tror att det 
beror på bristen på diskussion kring gravbegreppet.

Vi måste ställa oss frågan VAD ÄR EN GRAV? Flera av oss som deltar i semi
nariet har funderat på detta och också skrivit om det (Bennett 1987, Gräs
lund, A-S 1985, Janka vs 1987, Petré 1984, Selinge 1987 och Welinder 1984) 
men vi behöver komma längre för att kunna skärpa teoribildningen kring 
gravbegreppet.

Ska vi komma längre räcker det inte med att vara osteolog eller bebyggelse- 
och socialarkeolog eller "knappolog" utan vi måste också vara etnoarkeolog 
och religionsarkeolog. Vi måste anlägga flera perspektiv!

Våra resonemang kring gravar har länge präglats av ett mycket materialis
tiskt synsätt vilket helt enkelt gjort att vi tappat en viktig dimension vari bl a 
ingår folktro och religion.

När det gäller etnoarkeologi har jag funderat över varför vi inte i högre grad 
använder vårt eget etnologiska material? Det är en fantastisk källa som borde



ligga närmare till hands för analogier än många främmande material. Före
ställningar kring död, likberedning, och begravning är så vitt jag förstår 
mycket traditionsbundna och lever kvar länge i en eller annan form 
oberoende av religionsskiften.

Jag kom i samband med mitt avhandlingsarbete på en detalj som får belysa 
detta. Jag läste en avhandling i folklivsforskning om begravningsseder hos 
allmogen under 1600, 1700 och 1800-talet (Hagberg, L 1935). Jag hittade i 
denna ett avsnitt om kammens roll i begravningsritualen som jag menar 
torde förklara varför kammen är en av de vanligaste fynden även i förhisto
riska gravar. Även i brandgravar där inga andra föremål påträffas har kam
men bränts tillsammans med den döde. Enligt denna källa var seden sådan 
att man måste bränna kammen när man kammat den döde i samband med 
likberedningen eller lägg ner den i kistan tillsammans med den döde. Det var 
ingen som ville ha kvar den på grund av en gammal föreställning om att "om 
avkammat hår kom i onda väsens våld, kunde dessa få makt och skada en". 
Detta lät mycket tänkvärt.

Arkeologi och religion
Och till sist det jag tror är allra viktigast, att vi ser gravarna som yttringar av 
religiös ritual. Ritualen styrs av rådande dödsuppfattning. Dödsuppfattningen 
är en del av rådande religion. För att förstå och försöka tolka gravskicket 
måste vi ha kunskap om rådande tros- och religionsföreställningar. Vad kan 
egentligen de flesta av oss arkeologer om detta fält? Bland de få som gjort 
djupdykningar in på religionsforskningens område vill jag nämna Bo Gräs
lund. Vi skulle behöva en diskussion kring hans tankar om de olika själsbe- 
greppen och dödstrons contra gudstrons betydelse för gravens utformning 
under olika perioder av förhistorien (Gräslund, B 1983). Vad är universellt, 
vad är specifikt för en viss religion? En kärnfråga är hur väl de materiella 
gravlämningarna speglar dödsuppfattning och religion.

Hur ser filtren ut mellan en religiös verklighet och de materiella lämningar vi 
arkeologer ställs inför? Vad betyder förändringar av gravskicket? Hur stora 
förändringar skall registreras för att man skall kunna tala om religiösa för
ringar, religionsskiften? Hur kan gravmaterialet egentligen användas för att 
belysa förhistorisk religion? För dessa frågor krävs delvis andra metoder än 
de gängse. Det krävs ett samarbete med religionsforskare.

Om förhållandet mellan arkeologisk forskning och religionsforskning har 
Østein Johansen skrivit flera artiklar, men jag tänker främst på den som heter 
"Forhistorien, religionsforskningens grense?" i Viking 1979. Den är fort
farande aktuell eftersom det hänt så litet inom detta område. Han talar om 
möjligheterna av att koppla direkta arkeologiska tolkningar till förklarings
modeller inom olika grenar av religionsforskningen såsom religonsfenome- 
nologien, religionssociologin, religionsekologin etc. dvs sådana grenar av 
religionsforskningen som sysslar mer med ideologiska frågor. Det är menar 
han inte religionshistoriker som vi arkeologer i första hand bör ha kontakt 
med utan andra grenar av religionsforskningen. I detta sammanhang vill jag18



också nämna religionshistorikern Marianne Görman som i sin avhandling 
"Nordiskt och keltiskt. Sydskandinavisk religion under yngre bronsålder 
och keltisk järnålder" ger oss ett konkret exempel på hur tolkningsmodeller 
inom religionsforskningen kan appliceras på arkeologiskt material 
(Görman 1987).

Det jag då avslutningsvis vill trycka på är att om vi skall kunna utveckla frukt
bara teorier inom gravarkeologin måste vi vända oss också mot de här sist
nämnda disciplinerna. Det handlar om att ändra inriktning/skifta perspektiv 
och tillsammans med företrädare från andra discipliner utveckla teori och 
metod. Vi strävar mot en helhetssyn men vi är ännu osäkra på hur vi skall 
utnyttja gravarna i detta sammanhang. Det gör att vi som bedriver exploa- 
teringsundersökningar inom kulturmiljövården kan ha svårt att övertyga 
uppdragsgivare och politiker om värdet av t ex en totalundersökning eller 
vikten av att spara just det gravfältet. Helst skall vi här stå med facit i hand och 
kunna tala om vad ett gravfält verkligen säger oss om mänskliga förhållan
den, både påtagliga sådana och bakomliggande, i förhistorisk tid.

Kulturmiljövårdens behov
För kulturmiljövårdens del är det således angeläget att utveckla gravarkeolo
gin dels för att erhålla ett bättre kunskapsunderlag för bedömning i samband 
med undersökning och bevarande dels för att modernisera gravfältsunder- 
sökningarna dvs att utveckla fältarkeologisk teori och metod. Men framför 
allt är det viktigt att kunna visa allmänheten och politikerna betydelsen av 
alla dess gravar. Vad har vi fått för kunskap? Vad vet vi? Vad vill vi veta mer 
om och varför? Vad betyder denna kunskap för dagens människor?
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Regionala presentationer

Gravar sedda från väster
— aspekter på västsvenska gravar ur 
kunskaps- och kulturminnesvårdssynpunkt
av Tore Artelius

Abstract: This paper deals with experiences from excavations of Bronze and 
Iron Age graves in southwestern Sweden. Many graves in forested areas are 
today damaged by modern deforestation techniques. This antiquarian 
problem, in turn, effects archaeological research in many ways.

Graves have previously primarily been used as expressions of spatial and 
chronological variation in settlement structure, Here, both the symbolic and 
ritual meaning exposed in graves is also stressed.

Inför seminariet ombads jag att redogöra för vad personalen på UV:s väst
svenska kontor har för erfarenheter och inriktning när det gäller exploa- 
teringsundersökta gravmaterial. Vidare vill vi ur några synvinklar diskutera 
och kommentera seminarietemat "Gravmaterialet som källa för kunskap om 
människans livsvillkor, religiösa och sociala värdering". Avsikten är också att 
mycket översiktligt visa på några problem som jag uppfattar som intimt för
knippade med en möjlig vidare kunskapsuppbyggnad med gravmaterial 
som utgångspunkt.

Bevarande
UV-Västs arbetsområde har under de senaste åren sträckt sig från norra 
Värmland ned till gränsen mot Skåne. I stora delar av området samarbetar 
UV med Länsmuseerna och deras arkeologer. Områdets storlek och skif
tande karaktär har naturligt nog kommit att prägla verksamheten vid RAÄ:s 
regionkontor i Kungsbacka. Undersökningsobjekten är mycket varierande, 
och just denna stora variation som hela tiden beläggs i det arkeologiska käll
materialet inom regionen har medfört att personalen har ställts inför att revi
dera och komplettera sina senast erhållna kunskaper, när det gäller 
terrängvariation, typkombinationer etc.22



När det gäller en fortsatt kunskapsuppbyggnad så är problemen inte enbart 
arkeologiska. Det första som bör betonas är att en nära och avlägset framtida 
kunskapsproduktion förutsätter en stark kulturminnesvård som kan hävda 
bevarandeintressen. En kunskapsproduktion förutsätter och nödvändiggör 
ett bevarande av källorna, dvs i det här fallet de förhistoriska gravarna. Under 
de senaste åren har de flesta gravundersökningarna i UV-Västs arbetsom
råde utförts på skadade anläggningar. Skador som uppstått vid vägarbeten, 
jordbruk och skogsbruk. Vi har dessutom en fortgående förstörelse av gra
var. Främst finns dessa problem i skogsmarker, ett problem som med ny 
skogsbruksteknik tenderar att snabbt accelerera. Med tanke på att en vidare 
kunskapsuppbyggnad är kärnan och målet för hela verksamheten så upple
ver vi att bevarandefrågor bör ha en centralplats i diskussionen utifrån antik
variska aspekter. Ett bevarande ligger ju också centralt i den transformation 
av kunskap som är slutmålet för hela verksamheten. Utan ett vårdat, iakttag- 
bart och välbevarat kulturlandskap kan vi knappast räkna med att nå 
kunskapsproduktionens mål, dvs att omvandla kunskap och vetenskap till 
samhällsnyttig och livsberikande visdom.

Vad uttrycker gravar?
För att kunna vidare diskutera möjligheter för en fortsatt kunskapsuppbygg
nad, grundad på tolkning av gravmaterial, bör vi försöka sträva mot en kla
rare uppfattning av gravar som begrepp. Vad uttrycks i en grav, och vad står 
idag att återfinna i ett empiriskt material? Gravanläggningar är ingen oska
dad helhet i vilken människans livsvillkor kan avslöjas. Graven som vi möter 
den vid undersökning utgör en ytterst fragmentarisk återspegling av samhäl
lets organisation ideologiskt, socialt, religiöst, rituellt, symboliskt och ekono
miskt. Även om vi ställdes inför den unika möjligheten att undersöka en grav 
som inte rörts på något sätt sedan gravläggningen, en situation där allt beva
rats som ursprungligen nedlades i form av gåvor, i form av arbete på 
konstruktionen etc, så skulle ändå kärnan, den största delen, dvs ritualen och 
den därtill knutna symbolvärlden vara lika osynlig.

Graven är utifrån antropologisk forskning att betrakta ur flera avgörande 
synpunkter. Mycket grovt sett kan man påstå att den å ena sidan är en 
generellt accepteras symbolisk syntes över en persons livstid. Exempel på 
detta kan vara när det förekommer gåvor som anses visa den gravlagdes pro
fession, även om detta i hög grad bara blir arkeologens åsikt. Å andra sidan är 
graven som begrepp också en symbolisk syntes av de föreställningar, reli
giösa och idémässiga som är knutna till livet efter detta hos gruppen och 
individen, där variationer mellan individer inte betonas. Denna syntes ut
trycks i ett konglomerat av interagerande symbolvärden. Gravundersök
ningens syfte är att om möjligt försöka separera och finna mönster och 
variation i dessa värden. I ett tredje led avtecknas individens roll inom grup
pen genom variationer i allt från monumentets utformning till arten av ned
lagda gravgåvor. Den gravlagdes "social persona" är givetvis väsentlig för 
gravens, dvs symbolsyntesens utformning. Det är lätt att inse svårigheten i 
att separera dess olika skikt utifrån ett alltid fragmentariskt arkeologiskt 23



material, ett material som oftast inte röjer ritualens utformning. Vi kan ju i 
vårt eget samhälle se att personlig status och makt ofta uttrycks i ritualiserad 
snarare än i materialiserad form t ex.

Symbolvärden har i graven givits en ram. Inom denna ram återfinns sedan 
syntesen, synlig eller osynlig, av de syften som utgjorde fundamentet för 
uppförandet av en viss anläggningstyp, genomförandet av en viss variation i 
gravritualen etc. Graven fyller enkelt uttryckt en mängd olika roller. Roller 
som dels dikteras utifrån de nära efterlevandes värld och utifrån den roll den 
gravlagde spelat som individ och som deltagare i gruppen. Vidare är denna 
symbolansamling hela tiden en syntes av en mängd skiftande intressen. 
Varje "ny" grav understryker och befäster t ex gruppens identitet och förank
ring i allt från en föreställningsvärld till ett specifikt försörjningsområde.

Ett återkommande problem för arkeologins utövare är givetvis svårigheten 
att särskilja dessa olika skikt i det iakttagna materialet. Iakttar arkeologen för 
tillfället i det sparsamma källmaterialet en grupps syn på en medlem, en sons 
syn på en fader eller samhällets syn på en krigare eller barnmorska, eller en 
avliden persons syn på sig själv. Som om denna variation inte vore nog 
måste också en rumslig och kronologisk föränderlighet alltid vägas in vid 
tolkningen av graven. För att förstå helheten efterfrågas därför ofta doku
mentationen av återkommande mönster. Det enda återkommande mönstret 
har genom de mängder av undersökningar som genomförts under årens 
lopp visat sig vara variationen. Vi bör därför kartlägga de fragmentariska 
symboluttryck gravar idag utgör utifrån övertygelsen att helhetsförståelsen 
aldrig kan bli större utan en satsning på förståendet av kronologisk, regional 
och lokal variation. Det har blivit lite för lätt att anamma traditionella date
ringar av bl a gravtyper och att sortera in dessa i olika förhistoriska perioder. 
Periodsystemet brukas som en mall till vilket boplats- och gravdateringar 
lättvindigt anpassas.

Något om gravar och bebyggelse
I Västsverige har under senare år antalet gravundersökningar varit i avta
gande. Under 1987-88 har två gravfält, några gravgrupper och flera ensam
liggande anläggningar undersökts. Typerna som undersökts är mycket 
skiftande, alltifrån värmländska flatmarksgravfält, dalsländska domarringar, 
bohusländska dösar, västgötska stensättningsgravfält till halländska högar 
och rösen.

Gravar har under de senaste 25 åren fått en något paradoxal roll i kunskaps
produktionen. I många fall har gravar som begrepp givits en mer stereotyp 
ram trots att var och varannan undersökning genom direkta dateringar och 
materialvariationer kan peka åt andra hållet. Detta tror vi hänger samman 
med framväxten av den bebyggelsearkeologiska arbetstraditionen. I denna 
tradition har framställts en önskan om övergripande generaliseringar när det 
gäller bebyggelseutveckling. Det är också ofta just gravar som används som 
den primära bebyggelseavspeglande faktorn. Bebyggelsearkeologin har i



delar av landet lycktas teckna huvudförlopp i kulturlandskapets utveckling. 
Förlopp som är mycket viktiga för vidare regionala bearbetningar. Men i hög 
grad har också bebyggelsearkelogin anpassats till traditionella dateringar 
och det kronologiska periodsystemet. Detta har på många sätt skapat alltför 
vida generaliseringar. Vi har bibringats uppfattningar om bronsålderns sam
hälle och järnålderns. Underlagsmaterialet, gravarna, har typvis klumpats 
ihop till ett antal perioder där alla inom perioden förekommande anlägg
ningar behandlas som mer eller mindre samtidigt förekommande. Detta har 
medfört en statisk och skiktad syn på kulturlanskapsutvecklingen utan regio
nala variationer och utan tidsdjup. Vidare har sedan uppfattningar om sam- 
hällstrukturens organisation anpassats till dessa skikt, eller perioder om man 
så vill, på ett sätt som fått oss att mäta även samhällsförändring i fastlagda 
skikt. Synen på samhällsutvecklingen tenderar sedan att betraktas som 
generellt förekommande i både synkron och diakron mening. Märkligt nog 
har vi på samma gång en stark undersökningstradition som i direkta resultat 
hela tiden belägger en mycket komplex och variationsrik utveckling.

Inom det västsvenska området är det pga det stora verksamhetsområdet 
naturligt att denna stora variation hela tiden gör sig påmind. Man kan då 
tänka på den diakrona variationen hos likartade gravtyper, den synkront 
förekommande variationen hos olika typer etc. I mycket stor mån har UV ett 
gott stöd i fornminnesinventeringens arbete när det gäller att belysa dessa 
frågor. När det gäller gravar så har bidraget av naturliga skäl framför allt 
kommit att röra sig om extern variation, typkombinationer, topografisk och 
geografisk variation. Men variationen understryks sedan under undersök
ning i många fall ytterligare. De direkta dateringarna exempelvis avviker ofta 
från den indirekta uppfattningen som grundas på anläggningens externa kri
terier. Den totala motsägelsen är när R-markerade gravar visar sig vara helt 
andra typer. Ett exempel på detta kan vara när en grav tas som intäkt för 
bebyggelseindikation och anläggningen istället visar sig vara en skärvstens- 
hög, en anläggning som "är bebyggelse".

Jag vill inte ytterligare orda om detta utan istället nämna några exempel på 
uppgifter som kommit att genereras genom undersökningsresultat. Semina
riets tema är mycket vitt och inbegriper hart när var tänkbar utgångspunkt 
från gravmaterial. Kanske jag också bör ange att vi i Västsverige, percis som i 
alla andra regioner, har gott om vetenskapligt obearbetade gravfältsmaterial, 
keramik, ben och allt vad det är som vi självklart behöver "miljoner" för att 
vidare analysera. Skämt åsido så är en sådan syn dock högst orealistisk, och 
vågar jag påstå, inte önskvärd. Det finns ingen möjlighet att längre fältdoku- 
mentera för en eventuell framtida vetenskaplig behandling. Frågor bör stäl
las före, och besvaras i samband med undersökningar. Både ur vetenskaplig 
och antikvarisk synpunkt är ett deduktivt förhållningssätt nödvändigt. För 
kulturminnesvårdens del skulle ett fortsatt "objektivt" dokumenterande och 
insamlande av kunskap innebära att snötäcket på "fyndberget" växer sig allt 
tjockare. Det finns heller aldrig någon möjlighet att få en slutgiltig bearbet
ning av "fyndberget". Vi kan konstatera att det varje år, trots att det inte 
längre är första gången, görs nya expeditioner upp för Mount Everest. Det 
intressanta är hur det görs och vad som iakttages på vägen. 25



Några exempel
Vi har till seminariet ombetts att presentera några frågeställningar utifrån 
redan insamlat material, och undersökta gravar. Konkreta exempel på 
material som vore önskvärda att vidare bearbeta i kommande undersök
ningar väljer jag att presentera mycket kortfattat. Betonas bör också att andra 
arkeologer kanske hade lämnat helt andra exempel. Jag har exempelvis helt 
utelämnat allt vad som rör stenålderns gravar.

I samband med exploateringsundersökningar har inom regionen under 
senare år påträffats flatmarksgravar med mycket stor geografisk spridning. 
Av intresse är att finna variationer och dateringsskillnader inom denna 
grupp samt att bearbeta tidigare insamlade material. I Sahlströms västgötska 
fält framgår att variationerna i gravgömmans utformning och i gravskick är 
mycket stora inom lokalerna, medan en likartad variation tenderar att åter
komma vid jämförelse med andra lokaler. Dessa lokaler bör också ställas i 
förhållande till andra gravfältstyper, främst stensättningsgravfält, från yngre 
förromersk och äldre romersk järnålder. Vi kan i dessa material skönja möj
ligheter att bättre förstå en hypotetiskt sett samtida befolknings uppdelning 
av gruppens gravar i allt från val av terrängläge och gravtyp till val av benbe
hållare. Väsentligt vore att utröna om det är frågan om en diakron variation 
knuten till organisationsförändringar eller om vi här ser en synkron uppdel
ning av exempelvis demografisk natur knuten till en specifik organisations
form. Det berörda området är i första hand södra Värmland, Västergötland 
och Halland.

Under senare år har också många runda stensättningar undersökts. Anting
en har de varit solitärer eller legat i mindre grupper. Undersökningar har 
nästan uteslutande berört skadade gravar. De ensamliggande stensättning- 
arna utgör dessutom den absolut vanligaste gravtypen i västra Sverige samti
digt som typen också står inför stora förstörelsehot. Resultaten av 
undersökningarna accentuerar behovet av förståelse av denna gravtyp som i 
regionen i stort sett har en kronologisk spridning från senneolitikum fram till 
vikingatid. Utgångspunkten för vidare arbete är att grundtypen, den externa 
formen, som tidigare påpekats i flera initierade artiklar, utgör en symbolisk 
ram inom vilken förhoppningsvis mätbara variationer förekommer. Av stort 
intresse är därför att kunna avgränsa variationer både kronologiskt och 
rumsligt.

Inom regionen förekommer mycket lokala gravtyper, exempelvis järnål- 
dersdösar och mycket monumentala treuddar i Hylte kommun i Halland. 
Vid ett närmare betraktande framgår att det för dessa typer av anläggningar i 
stort saknas tillförlitliga dateringar. I dessa lokala typer, som nästan inte före
kommer i riket i övrigt, finns möjligheter för att studera lokala ideér som 
hypotetiskt kan tänkas utvecklade ur en lokal föreställningsvärld som i sin 
tur kan ha utvecklats genom en lokalt avgränsad samhällsstruktur och 
försörj ningsbas.
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stort värde i att vidare utröna dateringsfrågor knutna till gravtypens utveck
ling. Indikationer finns i både direkta undersökningsresultat och vid bear
betning av registeruppgifter som pekar mot att de ensamliggande do
marringarna har en annan tidsställning än de i gravfält förekommande. Sam
tidigt vill jag påpeka behovet av att i delar av regionen specialinventera 
områden med höga antal av ensamliggande domarringar för att säkerställa 
ett bevarande. Vi har i skogsbruket en snabb utarmning av denna folkligt 
mycket starkt förankrade gravtyp.

Också många boplatser från främst yngre brons- och äldre järnålder har 
undersökts under senare år. Ofta med mycket välbevarade lämningar av 
långhus. I flera fall har det givits möjlighet att också undersöka gravar i direkt 
anslutning till boplatserna. Syftet med gravundersökningarna har, förutom 
de traditionella, varit att studera sammanhanget mellan gravar och boplatser 
inom en bosättning. Exempel på detta är undersökningarna vid Oktorp och 
Sannagård i Falkenbergs kommun. Vid Oktorp kunde exempelvis i ett be
gränsat dalgångsområde sambandet mellan fyra boplatser och fyra intillig
gande gravlokaler studeras. I undersökningar som denna understryks 
intresset i att förstå bosättningens mobilitet inom området. Resultaten bidrar 
till kunskapen om huruvida det rör sig om en under äldre järnålder omkring- 
flyttande gårdbebyggelse i dalgången eller om det rör sig om fyra samtidigt 
förekommande ensamgårdar.

I Holger Arbmans publikation om offermossen Käringsjön och Ingegerd 
Särlviks behandling av densamma framställs lokalen som en relativt sett iso
lerad fornlämning. Isolerad från en arkeologiskt iakttabar bebyggelse. Föru
tom tre resta stenar fanns i närområdet inget som indikerade en möjlig 
samtida bebyggelse under romersk järnålder. I samband med inventeringen 
längs naturgasledningen 1985, och fornminnesinventeringens arbeten i 
området påträffades så en mängd tidigare helt okända gravlämningar i områ
det. Vidare framkom flera uppgifter om möjligen samtida lösfynd invid 
offermossen. I samband med provundersökningar i ett närbeläget skogsom
råde påträffades även boplatslämningar med bl a keramik från äldre järnål
der. Efter inventering och provundersökningar i området har forn- 
lämningsiljön nu helt förändrats. Från att ha betraktats som en avskild offer
lokal ligger nu Käringsjön centralt placerad i en möjligen samtida koncentra
tion av gravar/bebyggelse. Samtidigt som vidare undersökningar i området 
kan ge ytterligare information om offerlokalens roll, så medger gravanlägg
ningarna en stor möjlighet att inom ett begränsat område kunna spegla flera 
sidor av en forntida föreställningsvärld. Med en ökande kunskap om bo
platslokalisering i dessa trakter ger också området kring Käringsjön en för 
Västsverige nästan unik möjlighet att återskapa helhetsmiljön för en befolk
ningsgrupp under romersk järnålder.

Detta mindre urval uppgifter understryker också det behov av fundamental 
grundforskning och kunskapsproduktion som finns i den region som UV- 
Väst arbetar inom. Men det är vi ju inte ensamma om.
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Oland
— en regional översikt
av Monika Rasch

Abstract: In this paper, a general presentation of Gland's early archaeologi
cal activity from the early 1800s up to the present is outlined. An orientation 
and brief discussion on current archaeology on Öland and its' research 
potential is also given along with comments on the projetc The Iron Age 
Cemeteries on Öland.

Bakgrund
Redan under 1800-talets första hälft utfördes arkeologiska undersökningar 
på Öland. Den långa traditionen inleddes av provinsialläkare O C Ekman, 
som efter avslutade studier i Lund först kom att tjänstgöra på Öland. Ekman 
blev mycket imponerad av öns rikedom på märkliga fornminnen och intres
set för arkeologi väcktes.

Det är just under 1800-talets första hälft som den stora uppodlingen tog sin 
början på Öland. Vid röjningen kom hela eller delar av gravfält och hus- 
grundskomplex att skövlas. Det är också från denna tid som raden av forn
fynd börjar strömma in till fornsakssamlare och antikvitetshandiare. Vi vet 
att Ekman redan under 1820-talet införskaffade en hel del fornsaker och för 
att uppmuntra tillvaratagandet av fornsaker lät han patienterna betala med 
fornsaker. Men Ekman lät sig inte nöja med insamlandet av fornsaker. Han 
utförde också en rad arkeologiska undersökningar. Bl.a. undersökte han 
åren 1834-35 fyra rektangulära stensättningar vid Tjätthög i Gärdslösa sn.

De båda riksantikvarierna B E Hildebrand och hans son H Hildebrand, vilka 
genom släktförbindelser var knutna till Öland, visade ett stort intresse för 
öns fornlämningar. B E Hildebrand och O C Ekman var dessutom bekanta 
och brewäxlade under Ekmans verksamma tid i Kalmar län. Dessvärre är H 
Hildebrands undersökningar synnerligen dåligt dokumenterade.

Nästa blomstringstid för öländsk arkeologi inföll under årtiondena kring 
sekelskiftet 1900 då F J Bæhrendtz, historiker och lektor i Kalmar, också var 
verksam som arkeolog. Bæhrendtz for kors och tvärs på ön och räddnings- 
grävde eller samlade in resterna av förstörda gravar, vilka framkommit i de 
allt mer omfattande grustäkterna längs landborgarna. Han undersökte också 
en hel del gravfält av purt intresse och det var bl.a. på detta sätt som de rika 
vapengravarna från Övra Alebäck framkom. Bæhrendtz förde en hård kamp 
mot olika antikvitetshandiare, bl.a. redaktör Melander i Borgholm och juden 
Silver i Kalmar.28



Vid den här tiden började också en mera professionell fältarkeologisk verk
samhet ta form. Det var Riksantikvarieämbetet, som genom T J Arne syste
matiskt lät delundersöka ett flertal gravfält, varav många låg i eller intill 
grustag.

Något senare kom M Stenberger att genomföra omfattande vetenskapliga 
undersökningar på ön. Stenberger breddade och delvis förändrade inrikt
ningen på undersökningarna då han i första hand intresserade sig för be
byggelselämningar. Inriktningen berodde dock till stor del på att 
gravmaterialet reserverats för Arne, vars avsikt var att publicera ett corpus- 
verk om Ölands järnåldersgravar, en uppgift som han aldrig hann 
fullfölja.

Under många år utfördes sporadiska räddningsgrävningar av länsmuseet i 
Kalmar. Bl. a. kan nämnas förre landsantikvarien M Hofrén som redan på 
1920-talet utförde sådana grävningar, en uppgift han fullföljde till sin pensio
nering, samt K G Petersson, som bl.a. fick gräva ut den märkliga vikingagra- 
ven vid Klinta i Köpings socken under polisbevakning då markägaren 
hotade att skjuta Petersson (volym I 1987, s 55ff).

En ny forskningsperiod inleddes 1959 med U E Hagbergs undersökningar 
av offerplatsen i Skedemosse. Undersökningarna utvidgades successivt till 
att även gälla bebyggelselämningar och gravar i den omgivande bygden. 
Detta ledde i sin tur till Ölandskontorets tillkomst 1969. Under det följande 
årtiondet undersöktes ett 20-tal överodlade boplatser och ca 800 gravanlägg
ningar på ett 50-tal gravfält. Kontoret upphörde i början av 1980-talet då 
AMS-medlen drogs in. Länsmuseet i Kalmar övertog då uppdragsverksam
heten i länet.

Trots att merparten av de arkeologiska undersökningarna föreligger i mer 
eller mindre fylliga rapporter har materialet varit näst intill otillgängligt för 
forskning. Vetskapen om denna brist medförde att U E Hagberg och 
B Stjernquist utarbetade en projektplan för hur en enhetlig dokumentation 
och publicering av samtliga undersökta gravfynd skulle ske.

Nuvarande forskningsläge
Projektet Ölands järnåldersgravfält inleddes 1982. Syftet är att publicera 
samtliga järnåldersgravfynd. Arkeologer med primärkännedom om det 
öländska gravmaterialet författar de olika avsnitten. Publiceringen sker sock
envis och Öland är uppdelat i fyra block, vilka skall motsvara fyra tryckta 
volymer. Hittills har en volym utkommit medan volym II är under tryckning 
och beräknas utkomma våren 1991. I den första volymen presenteras sam
manlagt ca 310 undersökta gravar och av dessa innehåller 213 daterande 
fynd. I den andra beskrivs ca 460 gravar av vilka 250 har daterande föremål. 
De två volymerna omfattar tillsammans nästan hälften av Ölands totala yta. 
Geografiskt sträcker sig området från Alböke i norr till Vickleby och Sandby i 
söder. 29



Fördelningen av undersökta gravar och gravfält är mycket ojämn mellan de 
olika socknarna och detta beror främst på att undersökningarna föranletts av 
markexploatering. Av de undersökta och daterade gravarna kan flertalet här
ledas till tidsperioden sen förromersk t.o.m. yngre romersk järnålder. En
staka vikingatida skelettgravar förekommer inom hela området, medan 
större koncentrationer endast framkommit i Köpingsvik i Köpings socken 
och vid Folkeslunda by i Långlöts socken. Det sistnämnda gravfältet innehål
ler också ett flertal vikingatida brandgravar. Från detta gravfält härrör också 
den enda kända ansamlingen folkvandringstida gravar.

Det är också vid Folkeslunda by som den mest omfattande undersökningen, 
som någonsin företagits på Öland, genomfördes mellan åren 1968-73. Sam
manlagt totalundersöktes ca 9000 m2. Gravfältet var beläget på östra land
borgen och längs dess sidor. Vid undersökningen framkom 163 an
läggningar och av dessa var 122 gravar. Merparten av gravfältet var, som så 
ofta på Öland, överodlat eller översandat, varför endast några enstaka gravar 
fanns upptagna i fornlämningsregistret.

En av de märkligaste gravar, som hittills påträffats på ön, är den stora sten- 
sättningen, Walters sten eller Kroppkakan kallad. Den är 40 m i diameter och 
i dess mitt ligger ett 9 ton tungt gravklot, försett med tre skålgropar. Primär
graven utgjordes av ett brandlager med fynd av bl a, fragment av bronsfibula 
med pålagt pressbleck i silver och glassmältor. De senare är rester efter en 
ljusgrön glasbägare. I stensättningens fyllning påträffades skelettrester efter 
14 spädbarn (jfr grav Al vid Hässleby i Köpings socken, volym I kap 11:3 s 
75ff). C14 analyser har företagits på benmaterialet och dessa visar att barn
skeletten är jämngamla med primärgraven. Den senare kan genom glasbäga
ren dateras till mitten av 300-talet e Kr.

Övriga fyndförande gravar visar att Folkeslundagravfältet varit i bruk från 
sen bronsålder tom sen vikingatid (volym II 1991, kap V:3 s 286f).

Ytterligare en stor gravfältsundersökning har genomförts i modern tid. 
Gravfältet var beläget mellan byarna Sörby och Störlinge i Gärdslösa socken. 
Även detta gravfält var överodlat och flertalet täckande stensättningar var 
mer eller mindre bortodlade. Vid undersökningen framkom ca 90 gravgöm
mor. Gravarnas tidsmässiga spännvidd var nästan lika stor här, som vid 
Folkeslunda men huvuddelen av de daterbara gravarna var från tidsskedet 
sen förromersk och äldre romersk järnålder (volym I 1987, s 301).

Förutom dessa båda undersökningar bör också Bæhrendtz' undersökning av 
gravfältet vid Övra Ålebäck 1893-96 och Arnes grävning vid Ryd 1904 och 
1910 omnämnas. Båda undersökningarna blev kända långt utanför Sveriges 
gränser genom de unika kittelgravarna, av vilka två innehöll vapen från över
gången mellan den sena förromerska och den äldre romerska perioden 
(volym II, 1991, s 45ff, 425ff).
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ett 4000 m2 stort område, men trots detta påträffades inte mer än sammanlagt 
27 gravgömmor och dessa låg ofta långt från varandra. Förklaringen till det 
låga antalet gravar och dess glesa placering ger de gravar, som vid undersök
ningstillfället fortfarande hade delar av den yttre gravkonstruktionen beva
rad. Dessa utgjordes av stensättningar, vilka antingen var runda eller 
rektangulära. De runda stensättningarna mätte mellan 18 och 26 m i diame
ter och de båda rektangulära var 5x8 m stora. Detta innebär att varje grav
gömma ursprungligen täckts av en 40-531 m2 stor stenpackning.

Undersökningsområdet vid Folkeslunda i Långlöts socken var som redan 
nämnts ca 9000 m2 stort, men även här var gravantalet lågt; 120 gravar. För
klaringen till att det här trots allt var mer än dubbelt så många gravar per 
ytenhet beror på att flertalet tillhör det vikingatida tidsskedet och dessa täcks, 
till skillnad från gravanläggningar från äldre järnålder, av en liten kvadratisk 
eller rektangulär enskiktad och starkt jordblandad stenpackning.

Undersökningarna vid Brostorp, Folkeslunda och Sörby-Störlinge visar att 
det på Öland hittills inte finns något totalundersökt gravfält. Varje undersök
ning måste därför ses som en delundersökning och behandlas därefter vid 
studiet av gravmaterialets representativitet. Det är också svårt att avgränsa 
ett gravfält i tid och rum. Ett exempel är det ovan nämnda gravfältet och en
staka gravfynd vid Folkeslunda i Långlöts socken. Här har ca 150 gravar 
undersökts på en nära 2 km lång sträcka. Fyndförande gravar visar, att grav
fältet varit i bruk under hela järnåldern, men att olika delar har nyttjats under 
skilda perioder (volym II 1991 kap V:3).

Studiet av den rumsliga fördelningen av gravar utifrån gravfältsplaner visar 
att de öländska gravfälten från romersk järnålder ofta är uppdelade i manliga 
och kvinnliga zoner. Avsaknaden eller underrepresentativiteten av barngra
var på flertalet undersökta gravfält antyder att även barn tillägnats egna grav
områden. För ett sådant antagande talar bl a det s k barngravfältet vid Bjärby i 
Kastlösa socken och de många barnskeletten i stensättning nr 52 vid Folke
slunda (volym I 1987, s 401, Schulze 1984, volym II 1991, s 289). Även på 
gravfältet vid Algutsrum i Algutsrums socken kan en uppdelning skönjas 
(volym II1991, kap III: 3). Här återfanns två barngravar intill varandra i den 
östra delen av det undersökta området, klart avskilda från vuxengravarna 
genom en stensträng och på Sörby — Störlingegravfältet i Gärdslösa socken 
kan två koncentrationer med barngravar urskiljas (volym I 1987, 319ff). 
Uppdelningen är här dock mera diffus, vilket dels beror på att äldre gravar 
skadats av yngre, dels på att flertalet gravar vid undersökningstillfället var 
skadade av odling.

Flertalet daterande gravfynd tillhör, som redan påpekats äldre järnålder, 
främst romersk järnålder och det är därför framför allt material från denna 
tidsperiod som kan användas vid studiet av regional gravsed och 
gravritual.

Från förromersk järnålder finns mycket få kända gravfynd. Dessa består av 
skelettgravar i hällkista, vilken, i de fall någon yttre konstruktion finns beva-



rad, täcks av en låg, rund stensättning och gravgåvan utgörs av bältehake 
eller dräktnål. Först vid tiden kring Kr födelse blir seden att nedlägga stan
dardiserade föremålsset mer allmän på Öland. Under det här tidsskedet, 
övergången mellan period A och Bl enligt Eggers indelning, är kremering 
förhärskande och gravgömman utgörs först av urnegrav i stenkista något 
senare av bengrop och vid periodens slut av brandlager (Eggers 1955). Ben
behållaren är vanligen ett svep- eller lerkärl, men importerade metallkärl 
förekommer också.

Gravgömman täcks av en vid, låg rektangulär eller rund stensättning, som 
avslutas med en kantkedja. Den gravlagdes kön bestämmer stensättningens 
form. Rektangulära stensättningar är förbehållna män, medan runda täcker 
kvinnliga gravläggningar. De rektangulära stensättningama har ofta resta 
hörnstenar och de större har även en stor mittsten som täcker platsen för 
gravgömman. Gravfälten är främst belägna på åssträckningar i inlandet och 
på de nuvarande byarnas utmarker.

Gravgåvorna är klart könsbundna och utgörs av vapen för män och dräkttill
behör och redskapsuppsättningar för kvinnor.

Vid övergången till B2 ändras dels gravskicket, den döde gravläggs oftast 
obränd i gravgrop eller i hällkista, dels gravarnas topografiska läge. Fyndför
ande gravar återfinns nu framför allt längs landborgarna eller på mindre, 
sandiga åsar nära de nuvarande byarna. Gravgömman täcks liksom tidigare 
av runda eller rektangulära stensättningar. Nu kan även en mittsten finnas på 
de runda stensättningama och stenen markerar då en brandgrav. Vid slutet 
av B 2 tillkommer den röseliknande runda stensättningen och denna täcker 
då en vapengrav.

I tidiga skelettgravar med manliga individer utgörs gravgåvorna liksom tidi
gare av vapen, men vid början av det andra århundradet, B2b, tillkommer 
bältedetaljer och i enstaka gravar påträffas även en fingerring av guld eller 
elektron (volym II 1991, kap IX).

Redskapsuppsättningar och dräkttillbehör ingår fortfarande i de kvinnliga 
gravgåvorna. Bälteringar ersätts under period B2 av söljor och under ett sent 
skede av äldre romersk järnålder tillkommer nya föremålsgrupper såsom 
berlocker, fingerringar, benkammar och skrindetaljer eller nycklar till 
skrin.

Vid övergången till yngre romersk järnålder försvinner redskapsuppsätt- 
ningarna så när som på synålen i kvinnogravama, medan männen alltjämt 
gravläggs med vapen och bältedetaljer.

Under yngre romersk järnålder blir eldbegängelse åter vanlig och denna 
tycks först ha omfattat kvinnor, medan flertalet män ännu under period C3 
gravläggs obrända i hällkista.

Matoffer kan följas från sen förromersk järnålder till vikingatidens slut. I ett 
inledningsskede utgörs de av enstaka obrända djurben, medan de under



äldre romersk järnålder utvecklas till att omfatta såväl mat som dryck. I 
brandgravarna återfinns de obrända djurbenen bland de brända människo
benen, medan man i skelettgravarna finner djurbenen tillsammans med en 
matkniv och minst ett lerkärl norr om den dödes huvud.

Flertalet gravar från tidsskedet sen förromersk järnålder till folkvandringstid 
visar tecken på sekundära ingrepp. En gängse uppfattning bland forskare 
med specialkännedom om det öländska gravmaterialet är att de gravar, som 
inte är intakta vid undersökningstillfället skulle varit utsatta för plundring. 
Detta bygger dels på rent positivistiska antaganden, dels på äldre källor, typ F 
J Bæhrendtz' uppteckningar från slutet av 1800-talet där han beskriver sam
tida gravplundring (Rapport över grävningar vid Tävelsrum och Tveta, Tors- 
lunda socken Bæhrendtz 1987, ATA).

Visst har en hel del gravar utsatts för regelrätt plundring eller annan skade
görelse, men flertalet undersökta och väldokumenterade gravar, framför allt 
skelettgravar, visar på samma typ av ingrepp och dessa skall troligen sökas i 
gravseden. Mycket tyder på att det i gravritualen ingått upptagande av ske
lettdelar och föremål. Troligen är seden inte exklusiv för Öland utan kan 
gälla för stora delar av det germanska området. Därmed skulle också en stor 
del av de forskningsresultat från framför allt 1970-talet, som bygger på kvan
titativa studier för att beskriva sociala och ekonomiska strukturer, falla (ex 
Cappelle 1971, Gebühr 1974, Kunst 1978, m fl).

Ett gravfält, som trots hård överodling givit en god insikt om öländsk gravsed 
under romersk järnålder, är beläget på Brostorps ägor i Glömminge socken 
(Hagberg 1980, s 3ff, volym II 1991, s 72ff).

I gravgömmoma, vilka främst utgjordes av skelett i hällkista och vars inne
håll ofta var starkt omrört, påträffades såväl könsrelaterade föremål som ett 
stundom välbevarat benmaterial. Av totalt 27 gravgömmor innehöll 7 st ske
lettdelar av mer än en individ och i 17 gravar återfanns djurben av en eller 
flera arter. Av dessa kan får, fågel, hare, häst, nöt och svin troligen klassas 
som matoffer, medan bj ömfalanger indikerar björnfällar och mårdtänder 
mårdskinn. Antalet arter liksom antalet individer per grav varierar kraftigt. 
Sålunda innehöll kvinnograv A16 dels björnfalanger, dels skelett efter fyra 
hundar, en hare, ett får, två svin och delar av en häst, medan en annan kvin
nograv, A2, endast innehöll björnfalanger och skelettdelar av nöt (Hallström 
1980, s 85). Den rumsliga uppdelningen i manliga och kvinnliga gravområ
den är även här tydlig och i de fall rester av stensättning fanns bevarad så 
täckte de rektangulära, manliga och de mnda, kvinnliga individer (Hagberg 
1980, s 11).

Ett sätt att studera social struktur under äldre järnålder är att beräkna antalet 
individer per gravfält i förhållande till nyttjandetiden. Genomgången av 
vapengravar från mellersta Öland visar att endast en eller två individer grav
lagts per generation och gravfält. Detta innebär att varje gravfält represen
terar ett hushåll/gård eller att endast byns/områdets översta sociala skikt har 
tillägnats denna omsorgsfulla gravritual. Det senare alternativet är mest tro- 33



ligt då avstandet mellan gravfält med fynd från samma tidsperiod varierar 
mellan 1 och 5 km. Detta motsvarar i stort avståndet mellan nu kända 
husgrundsområden.

Var den övriga befolkningen gravlagts finns det endast svaga indikationer 
på. Gravläggning sker ännu under yngre romersk järnålder på gravfälten i 
inlandet, men gravarna är här, till skillnad från de ovan beskrivna, mycket 
fyndfattiga. Föremålsrika gravar innehåller ofta skelettrester efter flera per
soner, men endast gravgåvor som kan relateras till en person. Om detta inne
bär att övriga släktmedlemmar vid sin död gravlagts i samma grav som 
familjens överhuvud eller om människooffer ingått i gravritualen går inte 
att avgöra.

Från Brostorps ägor kommer ännu ett gravfynd, som dels genom sin ovan
liga lokalisering, dels genom sin yttre och inre gravform avviker från det van
liga mönstret. Graven, som ligger mitt i ett husgrundskomplex, utgörs av en 
röseliknande stensättning. Stensättningen innehöll en brand- och en skelett- 
grav. Båda gravgömmorna, som dateras till den senare delen av äldre 
romersk järnålder, innehöll vapen och vapentyperna indikerar att gravlägg
ningarna skett samtidigt eller inom en mycket kort tidsrymd (Stenberger 
1929, s 1 ff; 1933, s 18 f, volym II1991 kap IX). Brandgravens inventarium var 
det för perioden gängse, medan skelettgraven innehöll två lansspetsar, två 
spjutspetsar, två x-formade sporrar, ett eneggat järnsvärd, en fingerring av 
elektron, sköldkantbeslag av brons och en sköldbuckla med parerstång på 
vars brätte sitter tre grupper nitar med silverklädda nithuvuden och mellan 
dessa tre förgyllda beslag. Till skölden hör också ett sköldhantag av brons, 
vars ändplattor är silverklädda och försedda med blå glaspärlor. Gravfyndet 
har endast två kända paralleller på ön, nämligen från Hörninge i Köping 
socken och Störlinge i Gärdslösa socken. Tyvärr saknas närmare fyndupp
gifter om de sistnämnda. Gravfyndet från Störlinge härrör dock från ett nu 
totalförstört gravfält norr om Störlinge by (Stenberger 1933, s 18 ff).

Sammanfattningsvis visar det hittills genomgångna gravmaterialet från 
romersk järnålder att ett övre socialt skikt vid tiden kring Kristi födelse börjar 
markera sin ställning bl.a. genom att uppföra stora gravmonument av sten 
och nedlägga exklusiva gravgåvor såsom vapen, dräkttillbehör och brons- 
kittlar. Man avskiljer sig från den övriga befokningen genom att gravlägga 
sina döda på speciella gravfält. De standardiserade föremålskombinatio- 
nerna, liksom uppdelningen av gravfälten i olika delområden beroende på 
kön och ålder visar att den enskilde individen troligen inte kunde nå en 
social position av egen kraft utan han/hon var en del av en större social 
enhet.

De tätt liggande gravfälten, ofta på 1 till 5 kilometers avstånd, indikerar att en 
familj/släkt endast kontrollerat ett mindre landområde. Avståndet tycks vara 
proportionellt till jordens bonitet, vilket tyder på att familj ens/släktens status 
i första hand vilade på kontrollen över land och i andra hand på överregio
nala kontakter. Att det även inom det övre sociala skiktet kan ha funnits en 
hierarki antyds av gravfynden från Brostorp SHM 18 864,18 964, Hömingen 
SHM 14 904 och Störlinge SHM 10 460 (Stenberger 1933 s 20 ff).34



De ständiga växlingarna av vapentyper och smyckeuppsättningar visar att 
Öland stod i nära förbindelse med olika områden längs södra Östersjön. Det 
bör noteras att man finner fler likheter mellan Öland och nordöstra Tyskland 
och västra Polen vad gäller gravsed och föremålskombinationer än mellan 
Öland å ena sidan och Gotland, Småland och Östergötland å den andra och 
detta gäller främst kvinnogravarna medan de manliga inte helt oväntat upp
visar ett mer överregionalt mönster. A andra sidan uppvisar Öland och Got
land stora likheter i fråga om enskilda föremålstyper såsom keramik, 
bältedetaljer och vapen.
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Projektet Gotlands 
förromerska järnålder
— en kort presentation
av Monica Wennersten

Abstract: This project was initiated in the 1950s by Prof. Erik Nylén, who had 
published material from the late Pre-Roman Iron Age in his gradual disserta
tion "Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands". In order to carry out 
similar study on the corresponding early Pre-Roman Iron Age material, 
several important cemeteries have been under excavation during the past 
thirty years. Two were selected as pilot objects: Annelund near the Visby 
Airport, and Sälle in Fröjel parish, with 420 and 475 graves respectively. 
Main stress has been places on one single cemetery — Annelund. Both the 
osteological and archaeological find material here has a very high source 
value and will be presented in three stages as, for example, in a combination 
analysis of the various grave elements.

I början av 1950-talet igångsattes forskningsprojektet Gotlands förromerska 
järnålder av tidigare RAGU-chefen, prof. Erik Nylén. Som en första etapp 
bearbetades fyndmaterialet från periodens yngre del, vilket publicerades i 
Nyléns avhandling "Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands". För att 
möjliggöra en liknande publicering även av den äldre delen av den förro
merska järnåldern på Gotland måste kompletterande fältundersökningar 
göras. Under 1960- och 1970-talen genomfördes därför en serie målinriktade 
undersökningar av mindre gravfält, gravgrupper eller delar av stora gravfält, 
i många fall ekonomiskt genomförbara genom stöd från bl a Humanistiska 
Fonden och AMS.

Nylén fann det nödvändigt att låta totalundersöka större gravfält där tidigare 
undersökningar hade visat att skedets äldre och yngre del fanns represen
terade och där en kontinuerlig gravläggning från tiden bronsålder-Kristi 
födelse kunde förväntas. De två stora objekt som i slutet av 1960-talet utval
des var dels gravfältet vid Annelund intill Visby flygplats med ca 420 gravar, 
dels det s.k. Vallhagars södra gravfält eller SÄZZcgravfältet i Fröj el omfattande 
ca 475 gravar. Det geografiska avståndet, ca 5 mil dem emellan ansågs gynn
samt för möjligheten att urskilja ev. lokalt bundna traditioner betr. fyndma
terial, gravskick etc. Ytterligare ett mindre gravfält med ett 90-tal gravar 
Domarlunden i Lärbo totalundersöktes i början av 1970-talet.

På Annelund finns en senneolitisk anläggning med en central hällkista som 
primärgrav och med ett flertal sekundära anläggningar, flertalet som brand- 37



begravningar. De relativt få daterbara föremålen tyder på en användningstid 
för röset på kanske 900 år, till ca 700-800 f Kr.

Bronsåldern finns dessutom representerad av två små, låga skeppssättning- 
ar, som ingår i en större stensättning, omfattande totalt minst 7 gravlägg
ningar. Flera skeppssättningar förekommer även på Domarlunden och visar 
därmed kontakten med den yngre bronsåldern även på detta gravfält.

De bägge stora gravfälten har kontinuerligt använts under den aktuella 
perioden, från sen bronsålder och in i romersk tid. Vad gäller Annelund 
tycks denna kontinuitet kunna föras tillbaks ända till senneolitikum. På båda 
fälten upphör gravläggningen omkring 200 e Kr.

Nyléns tidigaste målsättning med projektet var klart kronologisk och typolo
gisk. Sedan materialinsamlingen genom de omfattande fältundersökning
arna var avslutad skulle följa materialpublikationer för gravfälten Annelund 
och Sälle i form av mindre häften med osteologisk analys och intern bearbet
ning av respektive gravfälts fynd och gravformer m m. Huvuduppgiften för 
Nylén var att från artefakterna försöka överföra dateringskriterierna på grav
formerna — att framställa en "gravformernas flora för hela den got
ländska järnåldern".

Det insamlade osteologiska materialet från ca 30 års fältundersökningar är 
mycket omfattande och i planeringen för projektets fortsättning ingick att 
låta den osteologiska bearbetningen utgöra ett pilotprojekt inom forsknings
projektet. En osteo-arkeologisk analys i flera etapper av materialen från inte 
bara de två stora gravfälten utan även ett tiotal andra mindre undersöknings
platser borde kunna ge mycket god information om den begravda befolk
ningen och dess sociala grupperingar m m.

Målsättningen har nu omarbetats såtillvida att huvudvikten både osteolo- 
giskt och arkeologiskt läggs vid ett enda gravfält — Annelund. Basmaterialet 
från denna undersökning har ett mycket högt källvärde, mycket tack vare att 
arbetet i fält har kunnat genomföras systematiskt och med minutiös nog
grannhet och utan tidspress.

Som etapp 1 planeras en osteologisk analys av benmaterialet, från både brand- 
och skelettgravar.

Som etappi görs en kombinationsanalys av de olika gravelementen, en tolk
ning av sambanden mellan gravskick, -typer, -storlek, benmängd, kön, 
ålder.

Som etapp 3 färdigställs en publikation.
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Exemplet Mälardalen
— synpunkter på det undersökta 
mellansvenska gravmaterialet
av Agneta Lagerlöf

Abstract: A discussion on the quantity of data and the quality of the docu
mentation of the excavated grave material in the Malar Valley in Sweden, 
touching on the possibilities of the use of earlier excavation results to shed 
light on new questions in grave archaeology.

Då jag i inledningen redan berört olika infallsvinklar när det gäller att forska 
på gravmaterial vill jag här endast helt kort beröra en del dokumentations- 
tekniska fakta avseende kvantitet och kvalitet. Vilka förutsättningar har det 
undersökta gravmaterialet att belysa frågeställningar av den typ som här 
avses?

De mellansvenska landskapen Uppland och Södermanland har flest antal 
undersökta gravar i landet. Totalt har i dessa båda landskap fr o m 1960 tom 
idag undersökts ca 8000 gravar (= 62 % av samtliga undersökta gravar i lan
det = ca 13 000 1988)). Av dessa är ca 500 ensamliggande och ca 7500 förde
lade på drygt 400 gravfält. Endast 100 av 400 gravfält kan sägas vara 
totalundersökta. Ca hälften av de totalundersökta gravfälten utgörs av små 
gravfält. Med små gravfält avser jag gravfält med upp till 30 undersökta gra
var (jfr Bennett 1987b). Jag uppskattar antalet undersökta gravar på de total
undersökta gravfälten till omkring 3000. Så långt kvantiteten.

Vad gäller kvaliteten vill jag ta upp och kommentera följande punkter:
a) delundersökta och totalundersökta gravfält
b) den standardiserade dokumentationen
c) inriktningen på att dokumentera typologiska element avseende grav

konstruktionen framför att dokumentera spår efter själva riten

a) Ett relativt lågt antal av de undersökta gravfälten är totalundersökta. Möj
ligheterna att studera den gravlagda befolkningens storlek, köns- och ålders
sammansättning, sociala status och inbördes relationer liksom begrav
ningsseder samt variationer över tiden av dessa element inom ett och samma 
gravfält är därmed begränsade. Övervikten av små "oansenliga" gravfält 
bland de totalundersökta innebär också att det kan vara svårt att med 
utgångspunkt i undersökningsresultaten rekonstruera en befolkningsstruk
tur genom skilda sociala samhällsskikt liksom att kunna konstatera fluktua
tioner i denna struktur. Det är icke desto mindre av stort intresse att få fram 
en förteckning över de gravfält som är totalundersökta med uppgifter om 39



gravtyper, tidsställning och storlek. Vilka gravfält kan användas för mer 
ingående analyser av typ ovan?

Hittills har mer ingående analyser av detta slag endast genomförts på icke 
exploateringsgrävt material. Jag tänker här på Bo Petrés bearbetning av Lun- 
dagravfältet (Petré 1984). Petrés bearbetning är emellertid i huvudsak en tra
ditionell bebyggelsearkeologisk analys även om den visar på öppningar mot 
religiösa, sociala och ideologiska frågor. Med hänsyn till de förutsättningar 
som råder vad gäller det undersökta Lovömaterialet som helhet (totalunder- 
sökta gravfält och en noggrann dokumentaion) skulle en fördjupad studie 
inriktad på dessa frågor sannolikt kunna ge mycket intressanta resultat.

b) När de stora exploateringsgrävningarna på allvar kom igång på 1960- och 
1970-talen fanns redan en etablerad metodik för att dokumentera gravkon
struktioner som utgick från den äldre bebyggelsearkeologiska forskningens 
såväl som den äldre föremålsforskningens behov av att registrera typolo
giska element. Den standardisering av gravrapporterna som skedde i och 
med UV:s framväxt innebar en utveckling av äldre traditioner. En enhetlig
het vad gäller terminologi och dokumentationsnivå eftersträvades. Kvalite
ten på gravrapporterna från 1960 och framåt är slående jämn vilket ger 
mycket goda möjligheter till jämförelser mellan enskilda gravanläggningar 
tvärs över rum och tid. Den bästa kvaliteten och jämnaste nivån håller doku
mentationen av de morfologiska elementen avseende själva gravöverbygg
naden. Den är också lättast att i efterhand kontrollera genom ett noggrant 
tornfotomaterial och ett rikligt snedfotomaterial liksom detaljerade profil- 
och planritningar. Beskrivningen av det inre gravskicket = gravgömman är 
också mycket jämn men betydligt mer standardiserad och därmed i många 
fall alltför litet detaljerad. Standardiseringen har här gått längre på grund av 
att man vid denna tidpunkt inte på samma sätt efterfrågade kunskap om 
själva gravriten. Vad gäller dokumentationen av den döde/döda själv = 
människobenen liksom av den dödes/dödas personliga tillhörigheter, even
tuella gravgåvor och/eller offer = föremål och djurben är många av rappor
terna oftast mycket knapphändiga. Förteckningarna över ben och fynd var 
framför allt gjorda med syfte att kunna identifiera materialet vid eventuell 
vidare bearbetning. Endast för dateringen viktigare föremål beskrivs mer 
ingående. Vid en analys av gravmaterialet måste rapportuppgifterna komp
letteras med osteologisk analys där sådan saknas samt föremålen studeras 
ingående. Görs detta föreligger mycket goda möjligheter att jämföra likar
tade uppgifter inom olika perioder och över tiden. Den stora mängden likar
tat dokumenterade gravar alltifrån bronsålder tom vikingatid öppnar i sig 
stora möjligheter för kvantitativa bearbetningar av olika slag. Kombinations
analyser kan belysa generella strukturer, stabilitet och förändring vad gäller 
begravningsseder över en mycket lång tid.

(Förutom min egen avhandling om strukturer i folkvandringstidens grav
skick (Bennett 1987a) har värdefulla kvantitativa bearbetningar avseende 
främst vendeltida fyndmaterial på senare år behandlats i C-uppsatser fram
lagda vid Stockholms universitet (Dimfors 1987, Enocson 1989, Holmström 
1989 och Mutikainen 1987, red:s anm.)40



c) Genom standardiseringens inriktning på typologiska element kom detal
jer som skulle kunna belysa själva gravriten inte att dokumenteras regelbun
det. Exempel på sådana detaljer är: spår under och omkring ett eventuellt 
brandlager för att kunna undersöka huruvida brandbålet stått på platsen för 
graven eller ej; om en benkoncentration varit nedgrävd eller ej; benens och 
föremålens placering, i och omkring kruka eller i ask eller i brandlagret; att ta 
prover för analys av krukans innehåll etc.

Under 1980-talet har dokumentaionen av detaljer kring gravskicket förbätt
rats väsentligt bl a genom ökat samarbete med osteologer. Det blir allt van
ligare att osteologer deltar i själva utgrävningsarbetet på lokaler där ett rikt 
benmaterial förväntas. När det gäller metoder att säkerställa information om 
gravriten krävs emellertid också ett utökat samarbete inte endast med reli
gionsforskare och etnologer utan också med andra naturvetenskapliga 
discipliner än osteologi för analyser av organiskt material, av brandbålet 
intensitet och effekter av bevarandeförhållanden rent allmänt etc.

Min egen bedömning är att det finns goda förutsättningar att använda de 
äldre gravfältsundersökningama för att försöka belysa de nya frågeställ
ningarna om man hela tiden väger in "dokumentationshistorien".

Sammanfattningsvis vill jag betona materialets kvantitet och enhetlighet. Jag 
menar att just mängden jämförbara data ger det mellansvenska gravmateria
let en särställning med unika möjliheter till frekvens- och kombina
tionsanalyser.
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Bearbetning av gravmaterial

Sylarna och punsarna
— en spegling av människans livsvillkor 
och sociala struktur under bronsåldern
av Elisabeth Herner

Abstract: A Discussion on the conditions of human life based on the inter
pretation of awls and punches as tools, and their appearance in combination 
with artifacts in Bronze Age graves. The pointed-edge awl was used as a 
sticking tool as well as for tattoing. The punch with its rectangular edge, ca 
0.5 wide, was used for punching. Awls found together with working tools 
can indicate different kinds of occupation. Social differentiation in prehisto
ric Denmark is discussed on the basis of awl-artifact combinations. Awls are 
seen as status symbols and as a reflection of family structure in Jutland 
during period IV.

Syl- och punsmaterialet
Sylen tolkas som ett arbetsredskap eller ett verktyg och som ett toalettred
skap, dvs som en tatueringsnål, punsen som enbart ett verktygsföremål 
använt för punsning (Krogh 1969 s 10 ff; Willroth 1985 s 393 ff; Herner 1987 
s 141 f jfr Randsborg 1986 s 185 ff).

Sylen definieras som ett föremål med en arbetskant med spets, punsen som 
ett föremål med en arbetskant med rak egg c:a 0,5 cm (Herner 1988a manu
skript jfr Willroth 1985 s 394;).

I detta arbete behandlas sylarna i det danska gravmaterialet enligt Hans- 
Christian Broholms indelning av detta material under samtliga bronsålders
perioder och punsarna i det svenska materialet enligt författarens definition 
av puns och Andreas Oldebergs indelning av materialet under äldre bronsål
der (Broholm 1943, 195; Oldeberg 1974; Willroth 1985; Herner 1988a 
manuskript). Broholms arbete har valts framför Aner och Kerstens katalo
garbete med tanke på materialindelningen i perioder (Broholm 1943, 1945; 
Aner & Kersten 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1984).42



Ett fåtal sylar finns registrerade i Skåne och i övriga Sverige under äldre 
bronsådler enligt Oldeberg. En finns registrerad i Västergötland, medan 
sylarna i det danska materialet är fåtaliga under tidig metallkultur och under 
period I, vanliga under period II, III, V och VI och vanligast under period IV 
(Broholm 1943, 1945, Oldeberg 1974) (Se diagram 1).

Syl tillsammans med smycke- och vapenföremål i gravmaterialet kan indi
kera en kvinnlig respektive en manlig person med förmodad hög social sta
tus (jfr Randsborg 1973 s 565 ff, 1974 s 38 ff, 1982 s 132; Welinder 1977 s 67 
ff; Kristiansen 1978 179 s 158 ff; Levy 1981; Furingsten 1984 s 125 ff; Håkans
son 1985; Herner 1987 s 155, 195 f).

Inga punsar finns i det danska gravmaterialet enligt Broholm, medan förfat
taren menar att de enligt definitionen för puns existerar i det svenska brons
materialet (Broholm 1943,1945; Oldeberg 1974 jfr Herner 1974 s 81). Dessa 
punsar har rektangulärt tvärsnitt på mitten, som antyder att de har varit skaf- 
tade (Willroth 1985s 393 ff). De har rund spets i andra änden, som förmodas 
ha varit instucken i ett skaft av trä. Denna spets kan även ha fungerat som 
stickverktyg, dvs som syl.

Punsarna i det svenska fyndmaterialet från äldre bronsålder är funna som 
lös-, depå- eller gravfynd, under yngre bronsålder som depå-, grav- eller 
boplatsfynd (Oldeberg 1974; Jaanusson 1981).

Som puns under äldre bronsålder definieras tio fynd i det svenska materialet 
av vilka tre, ett från Skåne, Norrvidinge sn., Bosgården, ett från Västergöt
land, Värnhems Kloster, Ryttaregården och ett från Östergötland Vreta Klos
ter, Sjögestad, Högberget utgörs av gravfynd (Oldeberg 1974 fig 2069, 2111, 
2118, 2812, 2964, 2998,551 s 84,2323 s 297, 2515 s 319; Willroth 1985 s 411). 
Punsen har analyserats med hjälp av atomabsorptionsmetoden (AMS) och 
prövats manuellt som punsverktyg. Analysmaterialet utgjordes av puns- och 
smyckematerialet från Norrvidinge sn., Bosgården (Herner 1974 s 81,1987 s 
142, 1988a manuskript). PIXE-metoden, som är en kärnfysikalisk, icke för
störande analysmetod, är lämpligare att använda på förhistoriskt material än 
en förstörande analysmetod av typ AMS.

Punsfynd i Danmark finns enligt Broholm endast i depåmaterialet (Broholm 
1943, 1945). Punsfynden är få med två registrerade fynd från period II och 
fyra från period IV (Broholm 1943, 1945).

Syl eller puns kan indikera ett deponerat hantverks fynd i det danska depå
materialet och puns tillsammans med spiralornerat material i det svenska 
gravmaterialet, att den begravde var en förmodad punshantverkare (jfr Will
roth 1985 s 393 ff; Herner 1974 s 81,1987 s 142 f). Syl tillsammans med bed
jande kvinnofigur i ett slutet danskt depåfynd kan indikera att depåfynden 
med hantverkskaraktär kan ha en religiös innebörd.

Punsfynden i Broholms danska depåmaterial tas ej upp till närmare behand
ling i detta arbete, ej heller punsfynden i det svenska boplatsmaterialet (Bro- 43



holm 1943, 1945; Janusson 1981). Ytterligare analyser på punsfynd i 
nordiskt material planeras av författaren.

Fyndkombinationstyper med syl i analysmaterialet
Enligt Mats P. Malmer har fyndassociationslikhet, som återfinns i "Metod
problem inom järnålderns konsthistoria", en sluten fyndkaraktär (Malmer 
1963 s 30).

Utifrån antagandet att fyndkombinationstyper t ex rakkniv, pincett och syl 
har nedlagts tillsammans med den begravde, kan i positivistisk anda det 
registrerade föremålsmaterialet tillsammans med syl ytterligare indelas i åtta 
gravfyndskombinationer, en kombination, som utifrån kombinationens 
unika karaktär kan återspegla människans livsvillkor och sylen som arbets- 
reskap respektive toalettreskap i gravfynden, människans sociala struktur 
under bronsåldern (Malmer 1963 s 15 f). Fyndkombinationerna i kombina
tionsmodellen utgörs av gravmaterial med syl och arbetsredskap, syl och 
elddon, syl och matredskap, syl och toalettredksap, syl och verktygsföremål, 
syl och smyckeföremål, syl och vapenföremål och syl och statusföremål som 
syl av guld, pannband av silverblandat guld, träkäpp och trästol.

Man får inte glömma bort det tillfälliga i denna gravgåvokaraktär, men kom
binationsmetoden är trots sin tillfällighet ett sätt att förstå hur gravmaterialet 
kan ha använts och vad det kan ha inneburit för den begravde. Det är trots allt 
människan bakom materialet som skall arkeologiskt förklaras. Social struk
tur i gravmaterialet kan å sin sida åskådliggöras på många olika sätt. I en ana
lys med sylarna som utgångspunkt ansågs detta vara ett sätt.

Syl tillsammans med arbetsredskap antas utgöra ett stickverktyg i det danska 
och ett punsverktyg i det svenska gravmaterialet. Syl tillsammans med toa
lettredskap av typ pincett och rakkniv antas kunna utgöra en tatueringsnål, 
som tidigare nämnts.

Tolkning
Vad gäller arbetsredskapen kan syl och fynd av enbart benföremål i en grav 
indikera att den begravde hade eventuell ensamrätt att arbeta med och/eller 
handla med benmaterial. Syl och bennål kan indikera en kvinnlig arbetssys- 
selsättning, syl och bronsnål med hyska, okänd användning, en möjlig snör
passare vid eventuell snörpunsning (Herner 1987 s 140). I vissa av dessa 
fynd antas sylen utgöra ett stickverktyg.

Syl och bronsskära kan indikera att skördearbete bedrevs, syl och metkrok 
att fiske bedrevs av den döde under hans levnad. Fisket antas utgöra en man
lig arbetssysselsättning och gravmaterialet i de fall där metkrok påträffats, att 
den begravde troligen utgjordes av en man. Vad gäller elddonen flinta (eld- 
slagningsflinta) och svavelkis i gravmaterialet tillsammans med syl kan de44



indikera, att den begravde ålades ett förtroendefullt uppdrag i samhället, den 
att den begravde fick göra upp eld. Fynden med denna sammansättning i det 
danska analysmaterialet är få. De finns flertaligast under period II, som ett 
fynd under period III. Under övriga perioder saknas elddonen i gravmateria
let tillsammans med syl (se tabell).

Vad gäller matredskapen träsked, träskål och lerkopp i gravmaterialet till
sammans med syl kan de indikera att mat var något som man kunde få med 
sig i graven, möjligtvis att dessa gravlagda personer under sin levnad stod för 
hushållet inom en familjegrupp. Denna typ av fyndkombination kan ut
trycka en livsnödvändighet för den begravde, den att äta även i livet efter 
detta, vilket inte är någon ny tanke bland arkeologer.

Vad gäller verktygsföremålen kan syl och harpixmassa indikera en hantver
kare av klensmidestyp, syl och sågblad en typ av hantverkare, syl och mejsel 
en annan typ av hantverkare (Herner 1987 s 186). Sylen utgörs i dessa fynd
sammansättningar av ett punsverktyg. Att sylen slipades indikerar syl till
sammans med glättesten.

Blandade fynd med t ex syl, mejsel, såg och/eller skära kan indikera att både 
hantverk och skördearbete utfördes av den döde.

Syl tillsammans med synål av brons kan indikera en kvinnosyssla, som tro
ligen hörde vardagen till och syl tillsammans med smyckematerial kan indi
kera att den begravde var av kvinnligt kön eller att gravmaterialet tillhörde 
en punshantverkare av främst manligt, men även av kvinnligt kön (jfr Her
ner 1987 s 196, 1988a manuskript).

Vad gäller gravmaterial med syl och smyckeföremål, syl och vapenföremål 
och syl och statusföremål antas sylen utgöra en tatueringsnål, vilken den 
begravde fick med sig i graven (Broholm 1943, 1945; Herner 1987 s 185).

Social struktur i analysmaterialet
Social struktur utmärkes av rik gravutrustning både ur metallsynpunkt och 
ur kvalitativ hantverkssynpunkt samt ur kvantitativ föremålssynpunkt, ett 
förhållande som har framförts av olika arkeologiska forskare på 1970- och 
1980-talet (t ex Randsborg 1973 s 565 ff, 1974 s 38 ff, 1974; Bertilsson 1980; 
Håkansson 1985; Herner 1987 s 185, 191).

Smycke-, vapen- och statusföremål, deras kvalitativa punsutförande, mäng
den föremål och föremåls- och fyndkombinationer tillsammans med syl som 
tatueringsnål kan utgöra en överklassens kännemärke. Syl av guld i ett slutet 
danskt fynd indikerar hög status och syl och pannband av silverblandat guld, 
träskål och trästol i ett annat slutet danskt fynd kan indikera högsta status i ett 
område, där en förmodad stamhövding eller familjeöverhuvud av kvinnligt 
kön kan ha bott och verkat (jfr Randsborg 1973 s 565 ff, 1974 s 38 ff (se 
tabell)). 45



Dessa båda slutna fynd återfinns på Jyllands västkust i närheten av varandra, 
dvs nära Ringköping respektive nära Skive under period IV och under 
period II (Broholm 1943 s 104, 1945 s 73).

Syl och guldbelagda föremål kan indikera en lägre status än gravmaterial 
med rena guldföremål och statusföremålen pannband och silverblandat 
guld, träkäpp och trästol torde kunna indikera en högt uppsatt person inte 
bara i området utan kanske också i bronsålderssamhället på Jylland under 
period II (jfr Randsborg 1974 s 49).

En lägre social struktur och status än fynden med syl och rena guld- och 
andra statusföremål kan gravar med syl och guldbelagda bronsföremål 
utgöra, som i sin tur kan ha en högre status än gravmaterial med syl och 
enligt Broholm ersättning för rakkniv av brons respektive ersättning för kniv 
av brons (Broholm 1943, 1945 jfr Randborg 1982 s 132 ff). Dessa begravda 
personer har, om möjligt inte haft råd att skaffa sig en riktig rakkniv eller en 
äkta kniv, vars redskap inte har varit punsornerade som rakknivarna i all
mänhet brukar vara eller ornerade med gjutna linjer som knivarna kan vara. 
En utsmyckad rakkniv antas ha betingat ett högre pris i inköp, gåva eller byte 
än en oornerad rakkniv eller en ersättning för rakkniv under bronsåldern. 
Detta kan indikera olika sociala strukturer i det danska analysmaterialet (jfr 
Randborg 1973 s 565 ff, 1974 s 38 ff, 1982 s 132 ff; Kristianssen 1979 s 
158 ff).

I stället för att införskaffa sig en riktig kniv har enligt Broholm i vissa fall ett 
sågblad omgjorts till en kniv, något som kan uttrycka en praktiskt sinnad per
son och som antas utgöra en livsnödvändighet för den mindre bemedlade 
eller en lägre stående i bronsålderssamhället (Broholm 1943, 1945).

Analysresultat
Under tidig metallkultur, period I, II, III, IV, V och VI i Danmark finns 38 olika 
fynd- och föremålskombinationer med syl uppsatta i gravmaterialet (se 
tabell).

Det vanligaste förekommande föremålet tillsammans med syl är pincett och 
rakkniv under samtliga perioder. Av denna fyndkombination kan man dra 
den slutsatsen, att sylen utgör ett toalettredskap tillsammans med pincett och 
rakkniv, dvs en tatueringsnål, som förmodligen användes av både kvinnan 
och mannen. Som tatueringsnål antas sylen ha haft den främsta använd
ningen under Danmarks bronsålder.

Syl tillsammans med dolk respektive kniv och syl tillsammans med dubbel- 
knapp är lika vanliga under period IV, som gravfynd med syl tillsammans 
med pincett och/eller rakkniv under period V (se tabell).
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period IV, som har fler sylfynd än övriga perioder tillsammans, 461 gente
mot 394 (se tabell).

Som arbetsredskap är sylen relativt ovanlig i fyndkombinationer under sam
tliga perioder. 61 sylfynd har registrerats som eventuellt arbetsredskap 
under period IV gentemot 165 sylfynd som toalettredskap (se tabell). Syl och 
andra toalettredskap är den vanligaste fyndkombinationen under period IV. 
Ovanliga föremålskombinationer med syl utgör syl tillsammans med avsats
yxa under samtliga perioder, syl tillsammans med bältekrok, som är van
ligast under period II, syl tillsammans med bälteplatta, som har lika många 
föremål under period II som under period III samt syl tillsammans med 
halssmycke, en föremålskombination, som saknas under period I och II 
(se tabell).

Av tabellen kan man sluta sig till att sylen som tatueringsnål och som toalett
redskap är den vanligast förekommande fyndkombinationen under samtliga 
bronsåldersperioder i Danmark.

Den frekventa fyndkombinationen med syl kan knappast indikera att 
tatueringsnålen utgjordes av en överklassens kännemärke, som tidigare 
framförts, när den är ovanlig tillsammans med smycke- och vapenföremålen 
(se tabell). Fyndkombinationer och olika föremålskombinationer med syl 
indikerar snarare att det kan röra sig om en familjestruktur (jfr Jørgensen 
1987 s 75 ff).

Kronologiskt och korologiskt analysresultat
Sylen som toalettredskap och tatueringsnål är långt vanligare på Jylland än 
på Själland, Fyn, Langeland, Lolland och Falster samt på Bornholm (se dia
gram 2).

Under period IV har Jylland 148 sylfynd gentemot 45 på Själland. Övriga 
områden i Danmark har endast sporadiska fyndförekomster med syl (se dia
gram 1).

Konstateras kan att det var vanligast att tatuera sig på Jylland (se diagram 2). 
Takteringen utgjorde ett av människans livsvillkor under period IV på 
Jylland. Detta antyder att sylen som tatueringsnål och takteringen som livs
villkor fanns spridd inom en begränsad grupp människor, vilka enligt fynd- 
kombinationstabellen hade olika såväl som samma sociala struktur. Man kan 
i detta sammanhang tala om att sylen som tatueringsnål utgör ett relativt van
ligt livsmönster inom en familjegrupp inom vilken social gruppering är på
taglig i förekomsten av syl och statusföremål, dvs som syl av guld under 
period IV, och i förekomsten av syl som stickverktyg i slutna fyndsamman
hang tillsammans med arbetsredskap och verktygsföremål.

Syl tillsammans med enbart benföremål, vilket kan indikera ensamrätten att 
arbeta och/eller handla med benmaterial, som tidigare nämnts, kan indikera 47



en ensam persons förehavande inom en familj eller grupp. På samma sätt 
kan tolkningen av syl tillsammans med andra fynd- och föremålskombina- 
tioner ge uttryck åt vad olika personer inom en familj sysslade med under sin 
levnad.

Different social struktur kan återspeglas i enklare och rikare gravgåvoutstyr- 
sel under period IV på Jylland. Den rikaste gravgåvan utgörs av en guldsyl 
och en familjestruktur kan vara iakttagbar inom detta område i förekomsten 
av syl som arbetsredskap och syl tillsammans med arbetsreskap, vilket indi- 
kerar arbetsfördelningen inom familjestrukturen i området (Broholm 
1943, 1945).

Sammanfattning
Sylarna i gravmaterialet antas ha använts som toalettredskap dvs som 
tatueringsnål och som arbetsredskap. Punsen har använts som verktygsföre- 
mål och kan i gravmaterialet indikera en förmodad punshantverkare.

Syl som arbetsredskap och som verktygsföremål och syl i fynd- och före- 
målskombinationer med arbetsredskap respektive med verktygsföremål 
återspeglar människans livsvillkor. Syl som tatueringsnål i fyndkombinatio
ner med statusföremål och syl tillsammans med enklare fynduppsättningar 
innehållande toalett- och arbetsredskap, t ex ersättning för rakkniv respek
tive kniv, kan indikera differentiering i den sociala strukturen, vilken är som 
tydligast i det jylländska materialet. Syl tillsammans med fynd- och föremåls- 
kombinationer av olika arbetskaraktär tolkas som exempel på en familje
struktur, som återfinns under period IV på Jylland.
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Föremål Tidig Period
metall
kultur I II III IV V VI Tot

Armband, armring 9 4 5 4 22
Avsatsyxa 1 3 1 5
Benfragment, benknapp 12 2 14
Bennål, benpryl 1 28 4 33
Benring, benskiva 7 7
Bronsbleck 11 1 4 16
Bronsfragm., runt huvud m.
knoppar, bronsstycke 3 22 6 2 33
Bronskam, pannband silver-guld 1 1 2 4
Bronsring, bronsrör,
bronssöm, bronstråd 2 3 17 13 10 45
Bronsstift, bronsskiva 1 1 2
Bältekrok, fästeknapp, brons 4 1 1 6
skaft m. korsform. knapp
Bälteplatta, tutulus 1 5 5 11
Bärnsten, bämstens- o.
glaspärla 4 2 13 6 6 31
Bärnstensring, bärnstensnål 1 1 2
Dolk, kniv, ersättn. för kniv,
kniv av sågblad 9 11 51 19 3 93
Dosa, skål av brons 1 1 2
Dubbelknapp, stångknapp 1 5 46 29 2 83
Fibula, fibulanål 1 8 1 1? 11
Finger-, spiral- o. öronring 1 2 6 12 3 5 29
Guldsyl, guldring, guldtråd,
nål m. guldbeläggning 1 1 3 1 3 9
Halsband, -ring, -krage, häng-
smycket av skiffer 2 2 2 1 1 8
Hängkärl, bronsskål 3 1 4
Järnnål, tränål 1 1 2
Mejsel 2? 2
Metallkrok 2 2
Nål av brons, nål m. hyska, nål
av bronstång enl. Broholm 5 3 19 17 9 53
Pincett, rakkniv, etsättn. för
rakkniv enl. Broholm 6 13 165 46 12 242
Skära, sågblad 1 1 1 22 7 32
Synål av brons 5 2 7
Svärd, miniatyrsvärd, doppsko 2 11 6 19
Tenn vikt 1 1
Träkäpp, trästol 2 2
Träsked, träskål 1 1 2
Eldsten, svavelkis 5 1 6
Flat sten, glättesten 1 1 2
Flinta 1 1
Harpix 5 1 1 7
Lerkopp, lerkärl 2 1 2 5
Totalt 6 2 63 89 461 172 62 855

Fyndkombinationstabell 
utifrån registrerade syl- 
fynd i danskt bronsälders- 
material (efter Broholm 
1943, 1945).
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Antal 80

Period Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Period 6

Diagram 1. Gravfynd med 
syl i Danmark under brons
åldern.

B Själland 
E3 Jylland 
0 Fyn

Ü Langeland 
□ Lollando Falster 

0 Bornholm

Antal
fynd

Diagram 2. Gravfynd med 
syl i Danmark under brons
åldern.

■ Period 1

§3 Period 2 

S Period 3 
ED Period 4

□ Period 5 
0 Period 6

Själland Jylland Fyn Langeland Lolland Bornholm 
Falster
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Jagets och gemenskapens närvaro
Om nyttan av att återvända till redan 
framgrävda basmaterial
av Anna-Lena Gerdin

Abstract: Gotland, one of Sweden's archaeologically rich regions, has a large 
quantity of source material from excavated graves from the prehistoric times. 
Parts of this material have been used in this first attemt to answer questions 
based on the ideas of Marce Mauss, when he deals with "la notion de per
sonne, celles de' moi"'. He regards the concept of "a self" as something 
growing in peoples mind through time. Here, an attemt has been made to 
find some answers from a period in time paraleli to the one when Mauss 
regards "persona" recognizable as being one step on the road towards the 
concept of being an individual. No final answers are given, but hopefully 
some stimulating questions are presented.

Till en av regionen Gotlands många tilltalande kvaliteter hör de många och 
varierade fomlämningarna, de flesta gravar, dels ensamliggande och dels 
samlade till gravfält. Fornlämningstätheten och ett kontinuerligt behov att 
nyttja mark för bostadsbyggande, vägdragningar, grustäkter och upptagning 
av mark för jordbruksändamål innebär både problem och glädjeämnen. Ett 
av glädjeämnena är att 150-års arkeologisk verksamhet och 2 omgångar 
fornminnesinventeringar har resulterat i ett mycket varierat arkeologiskt 
källmaterial.

På Gotland finns flera stora järnåldersgravfält, som arkeologer gång på gång 
har måst använda till för fortsatta undersökningar. Ett exempel är Barshal- 
dershed i Grötlingbo socken, där sandstensbrytning varit orsaken till under
sökningar från 1860-talet och framåt, Bjärges i Lau socken är ett annat, där 
finns grus med bra kvalitet och där grävdes första gången systematiskt 1925. 
Vid det välkända gravfältet Broa i Halla uppkommer då och då frågan om 
nybyggnation av bostadshus.

Var finns inte religionen?
Detta seminarium har kallats samman kring temat "Gravmaterialet som källa 
för kunskap om människans livsvillkor, religiösa och sociala värderingar". 
Till det rika gotländska materialet och den omfattande basdokumentationen, 
som ständigt ökar i omfång, kan nya frågor ställas.
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tegier, människors religion och kult, utgör gravarna ett viktigt bas
material.

Rumsliga analyser av gravar och gravfält har använts för att besvara frågor i 
bebyggelsearkeologisk forskning, och den viktiga roll gravar fått spela för att 
åskådliggöra sociala förhållanden under förhistorisk tid har under en tid 
skymt deras potential som källa till kunskap om religion och kult. För forsk
ning om gravar och samhälle är det grundläggande att ha kunskap om de fil
ter de har passerat på sin väg till fornlämning, allra helst om man avser att 
använda dem som återspeglingar av ett levande samfund.

Några forskare menar att religionen styr och har styrt inte bara hur helgedo
mar har utformats utan också hur människors bostäder, byar, städer har 
byggts. Rummet, boplatser och byggnader är inte homogena för den reli
giösa människan utan anläggs och organiseras efter principer som föreskrivs 
i myter för att efterbilda gudarnas verk (Eliade 1957). Religion, ritual och tra
dition är inte lika urskiljbart på boplatserna som i gravarna. Därför kan kun
skaper om religion vunna med gravar som källmaterial också användas i 
bebyggelsearkeologiska sammanhang.

Frågor om individ och kollektiv
Vid arkeologiska undersökningar av gravar hittar vi lämningarna av de döda 
som vi uppfattar som individer och spåren av efterlevandes handlingar. 
Dessa handlingar har utförts på olika nivåer av förväntat och spontant delta
gande. Deltagandet innefattade både gudar och människor i samband med 
döende, död och omhändertagande av de döda. "Produkten", gravar, med 
sina innehåll av ben och föremål är resultatet av mycket medvetna hand
lingar. Till skillnad från t ex kulturlager på boplatser finns det mycket färre 
slumpmässiga variabler i gravarna och deras innehåll. Det slumpmässiga lig
ger i vad som bevarats. De materiella lämningarna (både de en gång exi
sterande och nu bevarade) är mångfaldigare från vissa perioder än från 
andra. Detta beror på omständigheter, som hänför sig till gravskick/ 
gravseder, det faktiska antal föremål av både organiska och oorganiska 
material som fanns i graven från början och bevaringsförhållanden.

Gravar från gotländsk järnålder är ofta fyndrika och föremål och ben välbe- 
varade. Begravningarna föregicks av handlingar som direkt inbegrep de 
döda — de brändes eller omhändertogs på annat sätt. De efterlevande 
utförde också handlingar som omfattade både det levande samhället och de 
döda. Det kan vara minnesdrickande där dryckesservisen av glas, horn eller 
trä efter ceremonin lades med på gravbålet och fragment hamnade i graven. 
En exakt och sann förklaring till varje föremåls närvaro i en förhistorisk grav 
är omöjlig att nå, däremot kan vi söka förstå vad som bidragit till att upprätt
hålla ordningen i samhällen som föregått våra och vad som händer när 
denna ordning rubbas eller råkar i obalans.

Gravar från yngre romersk järnålder/folkvandringstid och äldsta vendetid, 
men med tyngdpunkt i folkvandringstid i Lau socken på sydöstra Gotland 53



får tjäna som utgångspunkt för några frågeställningar, som berör gravskick, 
gravgåvor samt begreppen individ-kollektiv.

Ett gravfält på Gotland
Vid Bjärges/Mattsarve i Lau har sedan 1925 ungefär 120 gravar tagits bort. 
De ytor som undersökts i samband med grustäkter utgör delar av ett ca 4,5 
km långt och 200 m brett område innehåller (idag) ensamliggande stensätt- 
ningar och högar, samt gravfält med stensättningar och gravar utan mer- 
kering ovan jord. Det rör sig enligt den på 1970-talet reviderade 
fornminnesinventeringen om 445 anläggningar (gravar) fördelade på 35 
fornlämningsnummer.

De folkvandringstida gravar och gravfält som kortfattat skall behandlas här 
hör till den tid då de stora husen av "kämpgravstyp" överges. Närmaste hus- 
grundslokal finns idag ca 1.5 km nordväst om de undersökta gravarna, som 
ligger i den nordöstra delen av det ca 4,5 km långa stråket med gravar. De lig
ger till övervägande delen på impedimentmark. På skattläggningskartan från 
ca 1700 anges t ex för det stora gravfältet vid Gannor "Odugelig Gatumark 
och Attebacka" och marken precis väster om de undersökta gravarna kalla 
"Odugelig Backe". Ytterligare husgrunder finns i gravstråkets närhet. Ca 1,5 
km SO om Gannorgravfältet ligger två andra husgrundslokaler. I närheten 
av de bevarade husgrunderna finns inga gravfält som kan uppfattas som 
gårdsgravfält. Snarare har den för odling oanvändbara marken använts av en 
större befolkning, en bygd, för att gravlägga sina döda.

Vid den senaste arkeologiska undersökningen vid Bjärges grävdes och 
dokumenterades 31 gravar, 1 bålplats och 6 anläggningar med skörbränd 
sten och kolblandad jord. Gravfältet uppvisar ett blandat gravskick vad avser 
bränning och jordande. 28 av gravarna innehöll hopsamlade rester från 
gravbål och 2 var skelettgravar. Dateringarna av de undersökta gravarna 
visar att de är tillkomna under några århundraden i äldre järnålder. Med den 
indelning som tillämpas i "Die Völkerwandrungszeit Gotlands" och "Die 
Vendelzeit Gotlands" har personerna levat, dött och begravts vid över
gången från romersk järnålder till folkvandringstid och fram i vendeltid 
enligt arkeologisk terminologi. Den tidsmässiga spridningen är ungefär 250 
år från slutet av 300-talet till en bit in på 600-talet.

Varför bränns de döda?
Det blandade gravskick, som Bjärgesgravfältet visar exempel på, reser frågan 
vilken grund skillnaden att under samma tid gravsätta de döda på olika sätt 
inom det avgränsade område vi kallar gravfält har? Betyder de avläsbara 
skillnaderna i gravskick olika sociala förhållanden såsom olika/ändrade 
matkförhållanden, olika/ändrade försörjningsförhållanden? Finns det en 
konflikt/konkurrens, som beror på sociala förhållanden, återspeglad i de två 
sätten att begrava?54



Övergång från ett gravskick till ett annat (med begreppet avses här de två 
varianterna att gravsätta de döda antingen brända eller obrända) har i många 
fall uppfattats som tecken på att genomgripande förändringar ägt rum, t ex 
ett religionsskifte.

Vi konfronterades med döden som en hotfull, hemlighetsfull, förintande 
företeelse. Att dödsskräcken har genomsyrat alla samhällen lika starkt och 
därmed bidragit till ett artikulerat behov av tron på en existens efter döden 
kan vi inte a priori utgå ifrån. I de samhällen där det förhåller sig så är män
niskors föreställningar om hur denna tillvaro gestaltade sig oerhört 
varierade.

När jag söker mig tillbaka och stannar upp i övergångstiden romersk järnål
der — folkvandringstid och frågar om gravskicket har haft någon betydelse 
för hur en död skall lämna den här världen och förflytta sig eller förflyttas till 
nästa tillvaro, har många generationer dessförinnan dött och begravts. Att 
jorda de döda obrända var det gravskick som ursprungligen tillämpades. 
Från äldsta paleolitikum till mellersta bronsålder, dvs under en tidsrymd av 
ca 500 000 år, begravs de döda obrända, även om det finns exempel på 
brandgravar eller åtminstone brända människoben redan under mesolitisk 
tid här i Norden. På Skateholmsgravfätet har man hittat tre brandgravar från 
jägarstenåldern (Larsson 1988). Att kremera, bränna de döda börjar man 
med här i Norden vid bronsålderns mitt. Båda begravningssätten förekom
mer sedan växelvis och ibland parallellt under resten av förhistorisk tid.

Vilka eskatologiska föreställningar som är knutna till respektive gravskick 
när de förekommer samtidigt på samma plats och till de två gravskicken när 
de förekommer var för sig har naturligtvis varierat under denna oerhört 
långa tidsrymd. Knutna till likbränning finns föreställningar om att de döda 
kommer till en himmel, men de är mycket ovanligare än samma föreställ
ningar knutna till begravning av de döda obrända.

När är en människa död och var vistas hennes själ (ar), när hjärtat slutat slå? 
Föreställningar om förhållandet mellan en förgänglig kropp och en (evig) 
själ spelar en viktig roll för bedömningen av kremeringen som gravskick. Att 
begrava människor obrända skulle kunna vara uttryck för en mer materia
listisk uppfattning av odödligheten. En frigörelse av anden genom för
störande av kroppen i eld skulle kunna vara en grund för kremering.

Det finns olika hypoteser om likbränningens "mål". Rädslan att det döda 
skulle uppträda som gengångare har av många forskare ansetts spela en 
avgörande roll för uppkomsten av bruket att bränna de döda. Bruket skulle i 
detta fall innebära en "förstörelse" som är väsentlig för att förhindra de döda 
att återvända och ställa till förtret för de efterlevande. Detta är en aspekt av 
bränningens ursprung som refereras av F. Ström. Han menar att den kan ha 
ett visst fog för sig, men att den inte räcker som enda förklaring. De isländska 
sagorna berättar om många tillfällen där "den andra döden" använts mot de 
döda, som inte lämnar de efterlevande ifred. De döda har då först varit be
gravda obrända. 55
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F. Ström pekar på att Snorre i sin Ynglinga saga visar hur Odens lagar påbju
der att alla döda skulle brännas tillsammans med sina ägodelar och att askan 
skulle tas ut till havet eller begravas i jorden. Dödsaspekten av Odens väsen 
illustreras av sambandet mellan honom och de döda som tillhör andarnas 
rike. "Odin's magic power is directly connected with the aspect of death that 
is the most essential feature in his being." (Ström 1942, s 148).

Några rader ur Den poetiska Eddan, Sangen om Harbard, pekar på ytter
ligare tokning.

Harbard kvad:
"Jag färdades i Valland och följde striderna, 
jag eggade kungarna, rådde dem aldrig till sämja.
Odin får stormän som stupa i stńd, 
men Tor får trälarnas ätt."

Översättning 
Björn Collinder

I detta kväde framträder de två asarna Odens och Tors stora skillnader i 
karaktär, och även om man inte kan hårddra Harbards, dvs Odens påstående 
om vem som får vem, speglar hans ord en funktionskillnad dem emellan. 
Oden kan ha varit "överklassens" gud, medan Tor kan ha varit viktig för hela 
folket (Therman 1938, Baeksted 1970). Detta har haft betydelse för den slut
liga destinationen och har påverkat gravskicket. Ett antagande formuleras 
som gör gällande att personer med en så bestämd uppgift som att t ex ingå i 
den skara Oden ständigt samlade i Valhall för Ragnarök begravdes obrända 
med tecknen på sin ställning och funktion. Livet i Valhall framlevdes med 
kamper, idrott och dryckeslag för de i strid fallna, som vid sin ankomst möt
tes av valkyrior med välfyllda dryckeshorn.

De två skelettgravarna från den senaste undersökningen i Lau utgörs av 
mansgravar, där båda männen begravts med vapen. Detta ingår i ett mönster 
som är tydligt för folkvandringstidens begravningsskick på Gotland, där 
vapen enbart förekommer i skelettgravar.

Aven om nedtecknandet av gudmyterna och hjältesagorna är av mycket 
yngre datum än gravarna och det sannolikt förekommit förskjutningar i reli
gionen åskådliggör de nordbornas religion även under folkvandringstid. 
Brandgravskicket representerar då ett förhållande som jag återkommer 
till.

Denna hypotes, att de två sätten att gravsätta de döda i avseendet bränning- 
icke bränning vilar på social grund, genererar följdfrågor, varav några hand
lar om urskiljbara rumsliga organisationsprinciper. Gravarnas rumsliga 
belägenhet kan vara åstadkommen efter flera huvudprinciper. Belägenheten 
kan ha sin grund i ett samhälle där det finns statusskillnader mellan männi
skor och där det är möjligt att urskilja släktindelningar på gravfältet. Efter 
bestämda regler läggs de döda ur samma släkt/hushåll ganska samlat runt en 
man som gravsatts obränd med sin vapenutrustning eller med vapen ned-
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lagda som gravgåvor. Den kan likaledes ha sin grund i ett "klassamhälle", 
men det som styr gravarnas belägenhet är strikt tidsmässigt avhängiga 
variabler. Inga andra hänsyn behövde tas än att gravsätta de döda i "rätt 
ände" av den yta som stod till buds. Andra principer kan återspeglas genom 
att fria, halvfria och ofria återfinns på olika ställen, eller att män, kvinnor och 
barn gör det.

Förutom eldens kraft och verkan i gravbålet finns elden närvarande i andra 
anläggningar på gravfält och kultplatser. På många gravfält finns mellan gra
varna gropar med skörbränd sten, kol och sot. Många gånger kan de inte tol
kas som boplatslämningar, eftersom inga övriga boplatsfynd finns. På 
gravfälten kan de istället t ex ses som spår av brandofferkult. H. Hingst ger 
exempel på detta i uppsatsen "Ein Brandplatz der älteren Eisenzeit aus 
Braak, Kr Eutin". Hingst menar att iakttagelser från urnegravfält i Schleswig- 
Holstein gör att man kan anta att det måste ha funnits ett samband mellan 
brandofferkult och förfädersdyrkan. Hingst nämner som exempel ett ume- 
gravfält från järnåldern där det bland gravarna fanns flera brandgropar med 
skörbränd sten och härdar med kol, bl a förkolnade hasselnötskal och skör
brända stenar. Vilka samband finns mellan brandgravar, skelettgravar och 
förekomst av andra anläggningar som tyder på eldens närvaro på gravfälten? 
Är de lika vanliga/ovanliga i närheten av båda eller kan de knytas närmare 
något av gravskicken?

Gravlagda fynd och social ställning
Bevarade föremål i gravar har ofta fått utgöra grund för bedömningar av de 
gravlagdas ställning. Av de fynd som gjordes i gravarna vill jag bara nämna 
några ord om glasfragmenten. Glasbägare och skålar från romersk tid, folk- 
vandringstid och tidig vendeltid, som hittats i Norden har i den arkeologiska 
forskningen huvudsakligen använts för analyser av produktionsområden 
och fj ärrhandelns innehåll, riktningar och intensitet. Vidare har glasfynd i 
gravar både nära och långt från kända produktionscentra/områden fått 
utgöra ett viktigt kriterium vid urskiljandet av grupper eller personer med 
hög status.

I gravarna i Lau är förekomsten av glas inte avhängig gravskicket. Av de 
senast undersökta gravarna innehöll 5 av de 28 brandgravarna samt en bål
plats glas. En studie av glaskärl i gotländska brandgravar (som presenteras i 
annat sammanhang) prövar ett antagande som utgår ifrån att innehav av säll
synta varor, t ex glas, kan vara tecken på hög status, men nedläggande av glas i 
gravar är uttryck för något mer än att manifestera rang, makt och rikedom. 
Intakta bägare, skärvor och smältklumpar utgör de materiella lämningarna 
av de två sammanhang där dryck, dryckesbehållare och bägare kan före
komma. Dels att de döda kände hunger och törst och utrustades för att stilla 
detta och dels att de efterlevande drack minnesskålar.

Ett samtida, "skrivet" nordiskt dokument, som ger exempel på kulthand- 
lingar i samband med en begravning på Østfold i Norge under folkvand- 57



ringstid, är inskriptionen på stenen från Tune. Runtexten skildrar i Grønviks 
tolkning kulthandlingar i samband med den döde Odriks begravning.

ek WiwaR after Wöäuri^e jeg Vi diktet etter

witanda-halaifian wórahto Odrid, den som skaffet brød, (drev 
gården godt, skaffet gode avlinger, 
mat og velstand for sine)

(falh) Wó(furi(Je ståina (og) bestemte (denne) stein for Odrid 
(reserverte og viet steinen som grav
eller kultstein for Odrid)

|) rijoR döhtriR tre døtre

dåliäun åréija no gjorde gravølet hyggelig, (lagde til et 
hyggelig, trivelig gravøl)

åsijösteR åifojano de elskeligste av arvinger (meget els
kelige gravølsarrangører)

Tunestenen Grønvikslasning Grønviks tolkning som 
den formuleras i Resi.

58

Bålplatser
Från förhistorisk tid är få bålplatser kända här i Norden. Vid de tillfällen då 
man med säkerhet kan konstatera, att bålplats och gravplats är densamma, är 
det möjligt att bättre ta ställning till hur representativa lämningarna i graven 
är för vad som en gång fanns på gravbålet. En komplikation är dock att delar 
av innehållet från en bålplats/gravplats kan ha tagits till något annat ställe för 
att också begravas där.

För att frågor om bålplatser och bränning överhuvudtaget skall vara möjliga 
att hantera måste det finnas kriterier på vad som utmärker en bålplats. Nedan 
ges några exempel på vad som kan vara förhanden.

1 Spridningen av ben och fynd visar en rumslig fördelning möjlig att tolka 
som ett eller flera nedbrunna bål.

2 Artefakterna har förbränningsspår. Det är dock inte nödvändigt att alla 
har det, ty saker kan ligga så att de inte blir eldpåverkade, t ex glaset i Lau- 
gravarna. Det kan vara religiösa eller andra skäl som gör att de inte är med 
gravbålet. Detta kan gälla keramiken i brandgravarna på Bjärgesgravfältet 
i Lau. Men när det gäller keramiken måste det till en metod att kontrollera 
om den är sekundärt bränd.

3 Man skall kunna utesluta att bålresterna spritts ut på marken till storlek 
och utseende av en bålplats.
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4 Fosfatvärden som visar förbränningsakti viteter.

5 Kol och sot.

Sedan gravbålet är nedbrunnet; vad måste ovillkorligen följa med till gra
ven? Vad måste vara kvar? Och vad blir kvar?

Finns det bland föremålen i gravarna något som inte finns på bålplatsen 
och tvärtom?

Att återfinna bålplatser, som går att sätta i rumsligt och tidsmässigt samband 
med omgivande gravar, hör som ovan sagts till sällsyntheterna. Förekoms
ten av en sådan i Lau med ca 5 kg brända ben, mängder av eldpåverkade 
metallföremål och flera eldpåverkade glaskärl spelar en väsentlig roll för 
bedömningen av representativiteten i brandgravsmaterialet. Vid den osteo
logiska analysen, som påbörjats av Arne Hallström, skall en bedömning för
söka göras om delar av individer återfinns både på bålplatsen och i enskilda 
anläggningar eller om vissa människor aldrig gravsatts i den meningen att 
deras aska flyttades från bålplatsen till en kista av trä eller kalksten. Om alla 
deras kvarlevor lämnades kvar på bålplatsen, skiljer dig då de "bålbegravna" 
från de andra med avseende på föremål, och vilken grupp representerar de? 
Viktiga frågor om individ och kollektiv kan få sin startpunkt här. Vad innebar 
begreppet individ för människor som levde på Gotland för 1500 år sedan? Ett 
förhistoriskt gravfält innehåller ett antal gravsatta människor (och djur), som 
oreklekterat sorteras efter vår västerländska uppfattning om begreppet indi
vid. Hur begreppet jag utvecklas och vad det innehåller behandlas av Marcel 
Mauss i uppsatsen "Une categorie de l'esprit humain: la notion de personne, 
celle de moi". Mauss utgår ifrån att människor under alla tider uppfattat sig 
som individer i fysisk bemärkelse och att det aldrig funnits något folk som 
saknar ordet "jag". Däremot hör inte idén om en "person", ett "själv", till de 
ursprungliga utan har vuxit fram och fått den form i vilken vi känner igen oss. 
Var i förloppet, av förvandlingen av människan i sin kollektiva aspekt till en 
hel och odelbar individ, de gravlagda i Lau skulle känna igen sig under ett 
samtal är en stimulerande och provocerande fråga att sysselsätta sig med.
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Hur gravar kan spegla 
relationer mellan etniska grupper
En studie av vikingatida arkeologiskt 
material från norra Sverige
av Inger Zachrisson

Abstract: There was a rich variation in grave custom in northern Sweden 
during the Viking Age (c. 800-1100 A.D.) according to the preserved 
archaeological material. The area was without doubt Saarni during this time. 
The question is put if the variation was due to the graves being of different 
ethnic affiliation, or to that the members of the Saarni culture here had close 
contacts with other ethnic groups, Nordic/Germanic or Finnish. The latter 
seems to be the answer, after a study of graves with Nordic or Finnish-East 
Baltic bronze and silver objects from the actual time, plus the corresponding 
stray finds, most of which probably derive from graves.

Till Ångermanlands kustland och Storsjöbygden i Jämtland i norr finns nor
diska ortnamn som går tillbaka till järnåldern. Man talar här om "den skandi
naviska kulturgränsen" (markerad på fig 1-3). Men den har också av vissa 
forskare uppfattats som en statisk, etnisk sydgräns för den samiska kulturen 
under åtminstone två tusen år, från bronsålder till medeltid (Baudou 
1988).

Det arkeologiska materialet pekar dock på att kulturgränsen ifråga inte var 
en gräns åt söder för den samiska kulturen. Forntida samiska gravar — och 
boplatser — finns i inlandet längre söderut, tydligast på Vivallen i nordvästra 
Härjedalen med hittills 21 skelettgravar under flat mark, från åtminstone 
1000- och 1100-talen. De döda här har svepts i näver. Gravgåvorna uppvisar 
en karakteristisk blandning av vissa samiska, östliga och nordväst
europeiska föremål.

Andra gravar söder om kulturgränsen har tolkats som samiska eller tillhö
riga fångstkulturen. Det är sk insjögravar, brandgravar från första årtusendet 
av vår tideräkning. Några hundra är nu kända i norra Sveriges inland, främst 
mellan Ångermanälven och Dalälven. De är vanligen oansenliga stensätt- 
ningar, oftast strandbundna och belägna på eller vid boplatser av stenålders
karaktär. De har sannolikt samma etniska bakgrund som dessa, och 
representerar då en i fångstmiljön införd gravsed (jfr Selinge 1979).

Etnicitet uppstår och vidmakthålls som en följd av kontakt med andra grup
per, oftast i en process av ekonomisk specialisering och differentiering. Vid 
tider av goda relationer mellan två etniska grupper kan såväl artefakter som
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seder och bruk ha övertagits, främst från den dominerande gruppen. Etno
grafiska paralleller visar att t o m gravseder på så sätt kan "lånas in". Vid en 
stressituation däremot förstärks istället de egna etniska signalerna 
(Odner 1983).

Men också inom det vedertaget samiska området norr om kulturgränsen 
fanns under vikingatid en rik variation i gravformer och gravskick. Frågan är 
då, om det är ett uttryck för olika etnisk tillhörighet, eller om det visar på att 
den samiska kulturen här haft nära kontakter med andra etniska grupper, 
nordisk/germanska (väst- resp. östskandinaviska) eller finska.

För att söka underlag för en hypotes härom har jag gått igenom gravar ifrån 
området med tydligt skandinaviska eller östliga brons- och silverföremål 
från 8-, 9- respektive 1000-talet (se främst Serning 1960). Det aktuella 
materialet är litet, och få av gravarna vetenskapligt undersökta. Bilden kan 
göras fylligare med hjälp av jämförbara lösfynd, som förmodligen till stor del 
härrör från gravar.

Först till gravar med 800-to/sföremål. Två var skelettgravar (fyrkanter på fig 
1), med ett respektive fyra (trol.) ovala spännen. Den ena, ett röse på kalfjäl
let (Vardofjäll, Vilhelmina sn), har tolkats som samisk pga läge och fynd
kombination (Hvarfner 1957). Den andra (Gargnäs, Sorsele sn) låg i "en 
liten kulle" vid en bäck, på platsen för ett gammalt lappviste.

De övriga fynden av skandinaviska typer är lösfynd mm (punktcirklarna på
fig ll-

Kartan fig 2 visar gravar med 900-ta/sföremål. Rundlarna betecknar gravhö
gar med brandgravar, i regel belägna på näs eller öar. De flesta har gett skan
dinaviska bronsföremål, ett ovalt eller runt spänne (Kallsnäset i Ham- 
merdalssjön, Hammerdal sn; Jormlitangen i Jormsjön, Frostvikens sn, där 
det också fanns minst en skelettgrav; Strömsund, Ströms sn; Sörånäs i Ram
sele sn).

I två av brandgravarna på gravfältet på Långön i Hotingsjön (Tåsjö sn) fanns 
östliga föremål, bl a ett ringspänne. Gravfältets tolv låga högar dateras till 
900-1100-tal. Sex innehöll brandgravar, med brandlager, sex skelettgravar i 
mer eller mindre "självkolade" träkistor, eller i ett fall med en mängd näver 
mellan två lager trä. Näver är också belagd från ytterligare en grav.

Gravfältet är beläget på en boplats av stenålderskaraktär. Det har av vissa tol
kats som samiskt — pga dels läget, dels den karakteristiska kombinationen 
av föremål (jämförbar med Vivallens, vilket påpekats redan av Arne 1926 
och Hvarfner 1957) — av andra som nordiskt/germanskt.

Fyrkanterna markerar skelettgravar. I samtliga fanns ett eller två ovala eller 
runda skandinaviska spännen, dock ej i par. Fyra tycks ha varit flatmarksgra- 
var, varav en i klapperstensvall (Obbola i Holmsund sn, Aistjakkberget och 
Björkliden i Arjeplog sn, Rörträsk i Norsjö sn). I de två sistnämnda låg också
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Fig 1. Gravar med skandinaviska 800-talsföremål av silver eller brons 

■ Skelettgravar
G Övriga fynd av sådana föremål
/// Den s k skandinaviska kulturgränsen, dvs nordgränsen för 

sammanhängande nordiska bygder ca år 1000 e Kr
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STORSJÖN

Fig 2. Gravar med skandinaviska 900-talsföremål av silver eller brons 
• Gravhögar med brandgravar 
■ Skelettgravar
© Övriga fynd av sådana föremål
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två ringspännen av östliga typer, likaså från 900-talet. — En har tolkats som 
en efterbegravning i ett äldre röse (Tåme, Byske sn).

Punktcirklarna på fig 2 betecknar övriga fynd med typiskt skandinaviska 
bronsföremål från 900-talet. Den streckade linjen på samma fig visar den 
västliga begränsningen för samtida fynd av bronsföremål av östliga — främst 
finska — typer.

De enda kända tydligt skandinaviska 1000-talsföremålen (se fig 3) härrör 
från en av skelettgravarna på Långön. Det var två norska silvermynt, genom
borrade, på samma sätt som alla mynten i de samiska metalldepåerna. I hela 
Norrland är norska 1000-talsmynt enbart funna på fem platser, varav tre är 
samiska metalldepåer och två är gravfält, Långön och Vivallen (se ovan). 
Inga sådana mynt är funna i Svealand, få i Götaland.

I två av de andra skelettgravarna på Långön fanns vardera ett östligt, troligen 
finskt ringspänne från 1000-talet. Samma proveniens har bältena med orien
taliska beslag i två skelettgravar i Lule älvdal, den ena i en kulle under ett 
lager med skörbränd sten och kol på Storholmen i Vajkijaure (Jokkmokk sn), 
den andra under flat mark vid Brotjärn (Överluleå sn). De har tolkats som 
samiska eller finska. En liknande grav har funnits på en holme i Varris (Vil
helmina sn).

Skandinaviska brons- och silverföremål från 1000-talet i övriga fynd är 
utmärkta med punktcirklar på fig 3. De många östliga bronsföremålen från 
1000-talet är funna nästan ända till vattendelaren i väster (se den streckade 
linjen på fig 3).

Materialet är inte stort, men några huvuddrag kan skönjas. Det är påfallande 
att gravformer och gravskick varierat så (fig 4).

1. I större delen av norra Jämtland, främst vid sjöar tillhöriga Indalsälvens 
vattensystem finns insjögravar, dvs stensättningar med brandgravar (rutigt 
på kartan). De ligger genomgående på näs och uddar, belägna på eller vid 
boplatser av stenålderskaraktär. De är tidfästa till ca 4/500-1050/1100, men 
innehåller sällan några daterande föremål.

2. I nordöstra Jämtland och nordvästra Ångermanland, dvs Faxälvens och 
Fjällsjöälvens vattensystem, finns gravhögar med brandgravar från 900-talet, 
ca år 1000 övergående till skelettgravar (smalrandigt). Det är alltså samma 
gravform och gravskick som i bygden, men lägena här i fångstmarken är in
sjögravarnas, med karakteristiska placeringar på uddar och öar.

3. Till Arjeplogsområdet i södra Lappland är de få kända gravarna skelettgra
var, oftast under flat mark (snedrandigt). Skelettgravskicket är också känt från 
området under århundradena närmast före vikingatid.

4. Större delen av området (omarkerat) saknar nästan helt kända gravar. 65



Fig 3. Gravar med skandinaviska 1000-tals)öremål av silver eller brons 
■ Skelettgravar
® Övriga fynd av sådana föremål
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Fig 4. Gravformer och gravskick

[ I ( I I S k insjögravar, stensättningar med brandgravar 

Gravhögar, frän 900-tal med brandgravar, från 
ca 1000 e Kr med skelettgravar 

1111 Skelettgravar, oftast under flat mark 
omarkerat Saknar nästan helt kända gravar
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Likbränning var under hela det första årtusendet efter Kr f utmärkande för 
östskandinaviskt område. Seden förknippas med Odenkulten. Ca år 1000 
skedde, under inflytande från kristendomen, en övergång till att begrava de 
döda obrända. Icke-kristna flatmarksgravar från äldre vikingatid är inte 
vanliga.

I norra Norge, den del som gränsar till det aktuella undersökningsområdet, 
var istället under tiden ca 600-1100 jordande det förhärskande. Det har tolkats 
som ett tidigt kristet inflytande.

Att kända äldre gravar saknas i större delen av Lappland kan bero på att de 
inte längre är bevarade. Har här funnits skelettgravar under flat mark utan 
metallgåvor torde idag ingenting återstå. Men förklaringen kan också vara 
den att gravar inte har grävts. Det är ovisst om samerna i äldre tid j ordat sina 
döda. De kan istället ha följt bruket i arktiska områden och lagt dem 
ovan mark.

De skandinaviska bronsföremål från 8- och 900-talen som behandlats här 
visar sig inte möjliga att bestämma till nuvarande Sverige eller Norge. 
Dateringen kan dock vara en indikation: rikedom på 800-talsföremål utmär
ker gravar i västskandinaviska bygder, medan 900-talets dominerar i de öst
skandinaviska. Orsaken är inte känd.

800-to/sbronserna är funna vid Ångermanälvens huvudfåra och dess källom- 
råde. Skelettgravar är kända, däremot inte brandgravar — eller gravhögar. 
Härifrån och norrut, tom Arjeplogsområdet, skulle det därför kunna röra sig 
om ett västskandinaviskt inflytande. Det tycks för Arjeplogsområdets del gälla 
också 900-talet.

De kända skandinaviska bronsföremålen från 900-talet är istället alla påträf
fade i västra delen av Ångermanälvens källområde, vid Faxälven och Fjäll
sjöälven samt Ammerån, i gravhögar, i regel med brandgravar. Dessa tre 
älvars vattensystem tycks därmed vara den nordligaste fångstmark i Sverige 
som under vikingatid mera intensivt drogs in i det östskandinaviska 
intresseområdet.

Den agrara bygden vid Ångermanälvens nedre lopp upplevde samtidigt en 
högkonjunktur, i det arkeologiska materialet synlig i de många silverskatter 
som då lades ner där. Detta överskott skulle bl a kunna förklaras av att inlan
dets resurser nu började utnyttjas mer intensivt och att samerna och deras 
produkter blev väsentliga för bygdens ekonomi.

Min arbetshypotes är alltså att gravarna som behandlats här, från Sverige 
norr om den skandinaviska kulturgränsen, är samiska, och att de olika grav
skick de speglar, liksom gravgåvorna, är vittnesbörd om nära kontakter med 
andra etniska grupper.

Dräktprydnader av metall är i sig alltså inte etniskt "betingade". Det har på 
senare år framhållits just vad gäller de skandinaviska ovala spännena. De som



påträffats på vissa håll utanför det nordiska kulturområdet, t ex i Ryssland, 
har kunnat användas som etniska indikatorer. För andra områden, som 
södra Finland (utom Åland) och Lettland, stämmer det däremot inte. Enligt 
Ingmar Jansson måste de ovala spännena där ha lagts ner av den lokala 
befolkningen. Han grundar det på att gravskick och gravgåvor i allt övrigt föl
jer äldre inhemsk tradition. De skandinaviska bronserna från Lappland anser 
han inte heller ha lagts ner av nordbor (Jansson 1987; jfr Selinge 1982).

De många ringspännena av östliga typer, i regel finsk-östbaltiska, funna i norra 
Skandinavien, genomgående i samiska sammanhang, kan användas som 
etniska indikatorer här på samisk tillhörighet. De bör ses som en följd av att 
kontakterna med västra Finland främst har gällt den samiska, inte den nor
diska befolkningen.

Skulle man däremot finna gravar med vad vi av analogislut med de samiska 
depåfynden vet är typiskt samiska prydnader, som t ex trapetsformiga häng- 
bleck av brons, kan de tas som indikation på samisk tillhörighet. Det tycks 
vara så att föremål från de dominanta kulturerna — den nordiska (germanska) och 
den ßnska — är att vänta i samiska sammanhang, däremot inte tvärtom, samiska 
föremål i nordiska eller finska.

Vissa redskap, som pilspetsar av järn och benhorn, tycks likaså representera 
samiska typer, och därmed kunna nyttjas som indikationer på samisk 
tillhörighet.

Ett annorlunda bruk av "importerade” föremål tycks vara en viktig ledtråd när det 
gäller att urskilja samiska fornlämningar. Ett exempel är det ena sena ring
spännet från Långön, som har haft nålspetsen fastlindad med ullgarn, på 
samma sätt som de flesta av de östliga ringspännena från den samiska offer
platsen vid Unna Saiva i Lappland.

Gravformer och gravskick (eller yttre resp. inre gravskick) tycks däremot sällan 
kunna användas för tolkningar av etnisk tillhörighet (jfr Jansson 1987). Ovan 
har framhållits hur olika gravsederna tett sig i olika delar av det samiska 
område som behandlats. Detsamma gäller samiska gravar i norra Norge och 
norra Finland från tiden före ca 1500.

Ett undantag är dock bruket att svepa de döda i delvis sydda näversvepningar, 
belagt i samiska gravar från järnålder och framåt i östra Finnmark, från 
vikingatid troligen i Härjedalen, från medeltid i svenska Lappland, och 
utmärkande för samiska förkristna gravar från nyare tid över hela det 
samiska området.

Seden med brandgravar under hög i Fax- och Fjällsjöälvarnas vattensystem 
kan ha lånats in av samerna där under vikingatid. Men den skulle också 
kunna utgöra belägg för den assimilationsprocess som fortlöpande tycks ha 
utmärkt den samiska kulturen i förhållande till den nordiska, eller vara indi
kationer på att samer på sina håll blivit bofasta. 69



(De ovan är till största 
delen ett sammandrag av 
]. Zachrissons artikel 
1988b, se nedan.)

Gravlägena förefaller däremot i norra Sverige att ha större utslagskraft än 
gravformer och gravskick vad gäller etniska bestämningar. Näs, holmar och 
öar har ovan visats vara karakteristiska för de antagna samiska gravarna från 
vikingatid. Det gäller i lika hög grad samiska gravar från senare tid.

Det visar sig att man hela tiden måste arbeta med flera av de ovan 
angivna indikationerna.
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Helgedom, hus och hög
av Evert Baudou

Abstract: The first part of this paper deals with ancient monuments in Häl
singland and Norway and was presented at the symposium in 1988. The text 
was expanded and published in 1989. Here a compromised version is pre
sented. The perspective has been widened by including examples from the 
Stone and Bronze Age, which moves towards an attempt to an increased 
understandning of the general process which has resulted in the types of 
remains we call ancient monuments.

Den förromerska järnåldern i Mellannorrland är mycket litet känd. Från 
romersk järnålder är däremot flera husgrundskomplex undersökta under 
senare år. En mycket stor del av de ca 100 kända husgrundskomplexen i Häl
singland torde tillhöra romersk järnålder och folkvandringstid. Intill hus
grunderna ligger ofta ett litet gravfält eller enstaka gravhögar som i de 
undersökta fallen kunnat dateras till romersk järnålder och/eller folkvand- 
ringstid. I Hälsingland har husgrunder och gravar undersökts vid Trogsta i 
Forsa socken (Liedgren 1984,1988), i Ångermanland vid Gene i Örnskölds
vik (Ramqvist 1983, Lindqvist 1985,1989). Förvånansvärt få gravar har kun
nat räknas in i förhållande till antalet gårdar.

Det är redan tidigare känt att antalet registrerade järnåldersgravar i Mellan
norrland under den äldre järnåldern är alldeles för lågt för den tidsrymd som 
gravarna sträcker sig över. Selinge (1977:338 ff) som diskuterat problemet 
kommer fram till befolkningssiffror om 2-5 per bebyggelseenhet, vilket 
naturligtvis är alldeles för låg siffra för fungerande gårdar. Siffrorna bör 
enligt Selinge tolkas som beroende av gravseden. I varje generation begrav
des kanske bara en eller två vuxna och då efter sociala kriterier. Inga säkra 
flatmarksgravar är kända.

Tabell 1 visar att av tio undersökta gravar vid Trogsta och Gene har fem kun
nat dateras och alla till folkvandringstid. På båda platserna ligger gravarna i 
gravfält. Tabell 2 visar att antalet gravar som dateras till romersk järnålder i 
Västernorrlands län är mycket lägre än de folkvandringstida. Detta stärker 
intrycket att man inte får räkna antalet gravar i ett gravfält i medeltal över 
flera århundraden.

Registrerade Undersökta Daterade Datering

Trogsta 12 5 3 folkv.tid
Gene 13 5 2 folkv.tid

Uppsatsens första del om 
fornlämningar i Hälsing
land och Norge hölls som 
föredrag vid symposiet 
1988. Eftersom föredraget 
redan är publicerat i 
utvidgad form (Baudou 
1989), så lämnas ett sam
mandrag här. I stället vid
gas perspektivet genom 
de nyskrivna partierna 
med exempel från brons
åldern och stenåldern, 
som leder till ett försök att 
förstå en generell process 
som resulterat i typer av 
vad vi kallar fasta fom- 
lämningar.

Tabell 1. Gravar vid Trogsta och Gene. 71



Rom.
jäå

Folkv.
tid

Äldre jäå 
ej spec.

Yngre
jäå

Jäå
ej spec.

Medelpad:
Totala antalet 
gravplatser 22 67 25 60 63

Gravfält 
(minst 4 gravar)

4
18,2 %

22
32,8 %

13 32
53,3 %

29

Ångermanland: 
Totala antalet 
gravplatser 0 6 3 45 9

Gravfält 
(minst 4 gravar)

0 3 2 26
57,8 %

6

Tabell 2. Gravplatser och gravfält i Medelpad och Ångermanland fördelade 
över tid, (tabellen bygger på Selinges tabell 1977:229).

Flertalet tillhör folkvandringstid. Det betyder att befolkningssiffran 2-5 per 
bebyggelseenhet är alldeles för hög för romersk järnålder. Det är helt möjligt 
att inte någon enda grav vid Trogsta och Gene tillhör gårdens äldre tid, dvs 
romersk järnålder. I varje fall kan endast enstaka gravar tillhöra romersk 
järnålder, gravseden måste ha varit en annan än under folkvandringstid. 
Seden att anlägga enstaka gravar lever dock kvar genom hela järnåldern 
såsom tabell 2 visar. Under hela järnåldern är högen den vanligaste 
gravformen.

Det finns alltså förändringar i gravseden under den äldre järnåldern. Det 
finns också en påtaglig skillnad mellan Medelpad och Ångermanland enligt 
tabell 2.1 Ångermanland har inga gravar alls daterats till romersk järnålder. 
Motsvarande uppgifter finns inte tillgängliga för Hälsingland och Jämtland. 
Att döma av den översiktliga kunskap som finns om dessa två landskap, så 
överensstämmer troligen Hälsingland med Medelpad och Jämtland med 
Ångermanland med avseende på gravseden.

Av ett hundratal kända fossila gårdar i Hälsingland har enligt Liedgren 
(1986:27) ca 10% ingen synlig gravanläggning, ca 20 % har en grav, ca 40 % 
har två-tre och ca 30 % har minst fyra gravar, dvs gravfält. Det lokala och kro
nologiska sambandet mellan gårdarna och de enstaka gravhögarna är 
uppenbart. Men det är enligt min åsikt inte tillräckligt att enbart betrakta 
dessa gravhögar såsom gravar. Att anlägga gravhögar har inte varit det nor
mala sättet att behandla de döda.

I sydvästra Norge förekommer gårdar och enstaka gravhögar på ett likartat 
sätt. Magnus och Myhre har lagt fram tolkningen att utvalda personer har fått 
sådana minnesmärken. De främsta i ätten skulle tillföra gården styrka och



välstånd och dem dyrkade man och offrade till (Magnus & Myhre 1976:267). 
Högen hör således samman med förfäderskulten och är inte enbart en 
grav.

Vid undersökningarna av höggravarna vid gårdarna har man hittills inte fun
nit säkra spår som hör samman med kultutövningen, såvitt jag vet. Sådana 
spår skulle vara rester av ben eller lerkärl i eller nära ytan. Vid en utgrävning 
skulle nog fynden tolkas som avfall från bebyggelsen. Så är det ju på sätt och 
vis men tolkningen är alltför enkel. Det kunde också finnas spår av sten- eller 
träkonstruktioner, något som man brukar anta hör samman med 
gravläggningen.

I detta sammanhang bör man också ta upp de rätt vanliga tomma högarna, 
ofta stora högar som helt saknar gravanläggning. Ett intressant exempel är 
den stora högen vid Signhildsberg (Fornsigtuna) vid Håtunaviken i Mäla
ren. 14C-datering av kol från högens botten anger att högen troligen uppförts 
under första århundradet e Kr. Damell, som undersökt högen, antar att plat
sen redan under den äldre järnåldern "fungerat som samlingsplats invid sjö
leden för kult, ting och marknad inom en större bygd" (Damell 1987). Högen 
tolkas här som kultplats i ett annat sammanhang än som kultplats för 
förfäderskulten.

Både i Mellannorrland och Sydvästnorge finns en intressant förbindelse 
mellan hög och hus under den äldre järnåldern. På Ullandhaug i Rogaland 
ligger hög 9 centralt över hus 6 (fig 1). Vid en äldre utgrävning hittades en 
spjutspets från den äldre järnåldern i högen, medan en ny utgrävning visade 
att huslämningarna saknade fynd och kulturlager (Myhre 1980:87f). Myhre 
anser dock att huset tillhör de övriga gårdshusen.

Det är mycket vanligt att gravfält ligger på resterna av en äldre bebyggelse. 
Men det brukar inte vara förbindelse i tid mellan bebyggelsen och gravfältet 
och därmed saknas ett kulturellt samband. På Ullandhaug täckte två avlånga, 
låga högar osymmetriskt hus 1 (fig 2). Huset är från folkvandringstid, medan 
högarnas konstruktion och form daterar dem till yngre järnålder (Myhre 
1980:43ff). Vid hus 3 (fig 2) med två byggnadsperioder, från yngre romersk 
järnålder till folkvandringstid, täckte en vikingatidsgrav en liten del av ena 
långväggen (Myhre 1980:77).

Exemplen från Ullandhaug visar att det går att skilja mellan en i detta fall 
ointressant och tillfällig överlagring från en senare tid och en medveten pla
cering av en gravhög centralt över ett hus från samma tid. Samma avsedda 
placering av en gravhög över ett hus under romersk järnålder eller folkvand- 
ringstid finns också vid:

Espeland i Sandnæs, Rogaland (Myhre 1980:310, fig 168).
Lucksta, Attmar socken, Medelpad (Broadbent 1985).
Högom, Sundsvall, Medelpad (Ramqvist 1983:10, fig 2:2 och 1988). 
Trogsta, Forsa socken, Hälsingland (Liedgren 1984:100ff och 1989:75f). 
Kungshögen och Tegelhögen vid Högs kyrka, Högs socken, Hälsingland 

(Liedgren 1988:87ff).



Fig 1. Gravhög 9 över
lagrade hus 6 på Ulland
haug i Rogaland. (Myhre 
1980:84, fig 49).
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Exemplen blir av självklara skäl inte så många, eftersom de förutsätter ut
grävning. Alla exempel ovan är inte likvärdiga, eftersom undersöknings
uppgifterna inte är lika fullständiga överallt.

Den norske religionshistorikern Emil Birkeli (1938, 1943, 1944) har i flera 
arbeten behandlat förfäderskulten i Norge i hednisk och kristen tid. Han 
utgår från att religionsvetenskapen världen över har kunnat fastslå, att gra
ven var och är den första och viktigaste kultplatsen i förfäderskulten och att 
en rest sten eller en trästolpe på eller vid graven är ett altare för fortsatt tjänst 
för de döda (Birkeli 1938:56). Av järnåldersgravskicket i Norge att döma 
betraktades högen som de dödas hem och bostad. Den förste bebyggaren 
kan bli bosättningens skyddsande som blir föremål för kult. En husets 
skyddsande som stammar från de första bosatta återfinnes överallt i de euro
peiska folkreligionerna (Birkeli 1938:189).

Förfäderskulten knyts alltså både till gravhögen och boningshuset. Inne i 
74 själva huset skall huskulten ha haft sitt centrum, vid högsätet som därav fick



Fig 2. Det centrala tunet 
på jämåldersgården på 
Ullandhaug. Gravhög 11 
och 12 ligger osymmet
riskt över hus 1 och en 
grav ligger på en långvägg 
i hus 3. De tre gravarna 
har givits kraftigare mar
kering. (Myhre 1980:27,
fig 6.)

sin sociala karaktär och rättshelighet (Birkeli 1944:27). Sammankopplingen 
mellan gravhög och hus i sydvästra Norge och Mellannorrland under 
romersk järnålder och folkvandringstid kan ses i belysning av Birkelis resul
tat. Här kan finnas ett samband mellan den utvalde personen och hans 
bostad i livet och döden som lättast förklaras med att förfäderskultens före
ställningsvärld ligger bakom.

I en intressant uppsats har Thorsten Andersson (1986) behandlat det ger
manska hof, som har grundbetydelserna "Hög, gård, helgedom", och disku
terat hur betydelserna uppstått. Det norska Tiov' skulle syfta på gårdens läge 
på lämplig höjd. Man skulle få betydelsutvecklingen Ttöjd') 'gård' (Anders
son 1986:3). Den kultiska betydelsen skulle ha uppstått genom en inhemsk 
utveckling av betydelseförskjutningen 'gård' ) 'gård' där offerfester hålles ) 
Tielgedom, tempel'. Genom att den kultiska betydelsekomponenten betona
des allt starkare, så undanträngdes den allmänna betydelsen 'gård', 'hus', och 
på liknande sätt har grundbegreppet 'hög, höjd' dött ut i nästan alla ger
manska språk (Andersson 1986:8).

Den norske filologen Magnus Olsen hävdade redan 1926 i sitt märkliga verk 
"Ættegård och Helligdom" sambandet mellan gård och namn med kultisk 
innebörd. Han kände något mer än 600 norska ortamn, de allra flesta gårds
namn, som vittnar om hedniska heliga platser (Olsen 1926:226ff). Han ansåg 
att hof med betydelsen 'tempel' kommit fullt utvecklad söderifrån (Olsen 
1926:240). 75



Sett ur arkeologisk synpunkt får man en direkt koppling mellan grundbety
delserna 'hög, gård, helgedom', i de anförda exemplen från sydvästra Norge 
och Mellannorrland. Betydelserna förekommer samtidigt på samma lokaler 
under romersk järnålder och folkvandringstid. Sammankopplingen kan ur 
arkeologisk synpunkt ha förekommit söderut redan tidigare (se nedan).

Förändringen i gravseden från romersk järnålder till folkvandringstid bety
der att vid sidan om högarna för den kollektiva förfäderskulten anlades grav
fält där individerna får egna synliga gravanläggningar. Markeringen av 
individen i gravseden i sydvästra Norge och Mellannorrland bör ha sin 
motsvarighet i de levandes värld. Makten och det stratifierade samhället som 
det återspeglas i Högom-graven (Ramqvist & Müller-Wille 1988) och Evebø- 
graven (Hagen 1983:363f) motsvaras i de levandes värld av fornborgarna i 
Mellannorrland och Norge, i Norge möjligen även av den organiserade 
bebyggelsen i de ringformade tunen.

Flera forskare har framhållit att gravarna är lika mycket monument över 
levande som döda. Hyenstrand (1980) har betonat vissa problemställningar 
som är viktiga om man skall gå från ett studium av gravarna till en tolkning av 
samhället. Han formulerar två generella frågor som har nära samband 
med varandra:

— vilka regler styr förändringar i gravarnas utforming?
— varierar gravarnas utformning synkront med variationer 

i samhällssystemen? (Hyenstrand 1980:242).

Antropologer har ofta framhållit att man inte kan göra indelningar som eko
nomi, politik, religion vid studiet av skriftlösa folk (t ex Gerholm 1971:6). Det 
är riskabelt att tala om "subsystem". Mot Hyenstrands två grundläggande 
frågor kan man invända att de egentligen enbart riktas mot förhållanden i de 
levandes värld, det gäller gravarnas utformning och samhällssystemen. Det 
är möjligt att Hyenstrand här liksom våra dagars arkeologer i allmänhet 
präglas av vår tids rationella inriktning mot det alltid iakttagbara. Hyen
strands första fråga kan dock ha en vidare innebörd. Om ett av den arkeolo
giska forskningens mål är att försöka lära känna och förstå den forntida 
människan, så måste forskningen också innefatta den forntida människans 
tankevärld. Tankevärlden står naturligtvis i nära samband med samhällsor
ganisation, näringar och ekologiska förutsättningar, såsom antropologerna 
säger. Men om man studerar de forntida gravarna skulle man också fråga sig i 
vilken grad de är beroende av föreställningar om en tillvaro utanför det 
levande livet.

Den religionshistoriska forskningen om nordgermanerna brukar utgå från 
de västnordiska källskrifterna från sen vikingatid och tidig medeltid. Emel
lertid blir bilden av nordgermanernas religion på så sätt statisk och mycket 
ofullständig. Ett tidsperspektiv kan man inte få genom källskrifterna och inte 
heller är källorna tillräckliga för att studera den geografiska variationen. I ett 
avsnitt om järnålderns nordgermanska religion säger Å.V. Ström om "Tod 
und Jenseits"76



Weil die Nordmänner die griechische Einteilung des 
Menschen nicht kannten, konnten sie den Tod nicht als 
Trennung der Seele vom Körper auffassen. Deshalb sahen sie 
auch nicht das Grab nur als Ruhestätte der Körpers an, 
während die Seele oder der "wahre Mensch" sich in irgend
einem Totenreich aufhielt. Der tote Mensch war für sie tot und 
doch nicht tot. Er war in der einen oder anderen Weise leben
dig. (Ström 1975:181).

De skriftliga källorna från 1000-1200-talet e Kr kan dock inte utsäga någon
ting om hur nordgermanerna såg på kropp och själ tusen år tidigare, ännu 
mindre säga något om variationerna i tro inom olika delar av det vidsträckta 
nordgermanska området. Med denna koncentration till enbart de skriftliga 
källorna blir det inte heller möjligt att studera de religiösa föreställningarnas 
förändringar över lång tid i Norden.

I sin stora avhandling om Danmarks järnålder har Lotte Hedeager nyligen 
bl a visat på växlingarna mellan rikedomen i gravarna under vissa perioder 
och rikedomen i depåerna under andra perioder, särskilt i ett avsnitt om 
ideologi och rituell kommunikation (Hedeager 1990:73ff). Så kan man se 
gravarna i ett större sammanhang som tillhör både den religiösa och den 
sociala sfären och nå andra aspekter än dem man får i de mycket sena skrift
liga religionshistoriska källorna.

Forfaderskulten i Norden kan ses i ett ännu längre perspektiv. Från Jylland 
känner jag två exempel på gravhög från den äldre bronsåldern som placerats 
över ett hus från den äldre bronsåldern. Vid Trappendal, Vejle amt, påträffa
des ett hus med datering Montelius p. II (Boysen & Andersen 1983) (fig 3). 
Ett likadant hus låg under en hög vid Handewitt, Altkreis Flensburg (Aner & 
Kersten 1978:38ff, Abb 40-41), med två I4C-dateringar: 3070+50 BP (GrN- 
7212) och 3090+40 BP (GrN-7213), ej kalibrerade värden (fig 4). Även 
under en hög på västra Själland låg ett hus från p. II (Pedersen 1987).

Tre exempel är inte mycket men man måste beakta att de flesta gravhögar 
från den äldre bronsåldern är utgrävda på ett sådant sätt att man inte ofta haft 
tillfälle att verkligen granska högens botten. Även om många eller de flesta 
av högarna har mer än en grav, så är antalet litet i förhållande till antalet män
niskor som bott på boplatsen nära högen. I högarnas fyllning har man däre
mot vid utgrävningar ofta funnit många brandgravar från den yngre 
bronsåldern. Det sker en förändring från enstaka gravmonument till icke 
särskilt markerade gravfält. Brandgravarna i högarnas yttre del motsvarar 
urnegravfälten under flat mark. I den yngre bronsålderns husurnegravar 
skulle man kunna se ett fortsatt samband mellan hus och grav.

Det går inte att koppla samman höggrav, hus och kultplats lika väl som under 
järnåldern i Norge då man får starkt stöd för det arkeologiska sambandet 
mellan gård och helgedom i ortnamnsskicket och i etnologiska studier. De 
tre exemplen från Danmark med hög rakt över hus kan dock tolkas så att en 77
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Fig 3. Hus från bronsål
derns p. 11-111 under hög 
med gravar från p. Ill 
(Boysen & Andersen 
1983:119, fig 1).

SM

en förfäderskult med koppling till hus och grav förekommit under den äldre 
bronsåldern i delar av Norden.

Jag känner inte fyndplatser från stenåldern i Norden motsvarande de 
nämnda från den äldre järnåldern och den äldre bronsåldern. Men det finns 
dock ett delvis parallellt förhållande. De äldsta dösarna i Danmark och Nord
tyskland från tidigneolitikum har en liten kammare för en person. Flertalet 
har gravlagts på ett annat sätt som vi inte känner till. De yngre formerna av 
dösar och framför allt gånggrifterna från mellanneolitikum är gravar för flera 
eller många. Gravläggningen av en person i en mycket framträdande grav
byggnad kan ses som en kollektiv angelägenhet, medan de senare gravlägg- 

78 ningarna gäller många individer och ett individualistiskt synsätt.



I tre komplex från olika tider kan man således följa samma förlopp. Först sker 
en gravläggning av en person i en väl synlig anläggning, medan övriga sam
tida gravlägges på ett sätt som är okänt för oss, med all sannolikhet utan mar
keringar. Efter en tid blir gravläggningarna allmänna och inte lika 
framträdande som de enstaka gravläggningarna under det första skedet. De 
enstaka och markerade gravläggningarna måste då ha en annan innebörd än 
som grav. Med utgångspunkt från järnåldersexemplet kan man ställa hypo
tesen att de enstaka och markerade gravläggningarna tillhör förfäderskulten 
och är en kollektiv angelägenhet.

Fig 4. Hus från den äldre 
bronsåldern under brons
åldershög vid Handewitt, 
Schleswig-Holstein (efter 
Aner & Kersten 1978:39, 
Abb. 40-41).

De senare talrika gravläggningarna är individuella gravar. Föreställningarna 
om livet och döden har ändrats i vart och ett av de tre fallen. För att belysa 79



dessa svåråtkomliga förhållanden tar jag ett exempel från ett annat forsk
ningsområde (Albrektson 1980; Knibb 1989). För israeliterna i Gamla testa
mentet var döden slutgiltig, i synen på döden saknades evighetshoppet. De 
döda var dock inte helt försvunna, de bodde i graven och i ett dödsrike, men i 
en skuggtillvaro utan verkligt liv. För de gamla hebreerna utgjorde kropps
ligt och andligt en enhet, hela människan går under i döden. I den kollekti
vistiska livssynen levde människan vidare i släkten. I senare judisk och 
kristen syn blev däremot individen viktigare, kropp och själ skildes åt och 
vid döden kunde själen lämna kroppen och återförenas med Gud.

Den bild som Ström ger av nordgermanernas föreställning om döden som 
citerades ovan överensstämmer påfallande väl med israeliternas syn på 
döden i Gamla testamentet. Emellertid säger citatet ingenting om nordger
manerna under den äldre järnåldern. Förändringen under den äldre järnål
dern från en kollektivistisk syn till en starkare individuell skulle kunna ses i 
belysning av den typ av förändring som finns från Gamla testamentets kol- 
lektivism till den senare judiska och kristna individualismen. Frånvaron av 
gravar i det första skedet och förekomsten av förfäderstron överensstämmer 
väl med den kollektivistiska synen att hela människan går under i döden. 
Gravfälten med de individuella gravarna under folkvandringstid kan vara ett 
resultat av en individualistisk syn som skilde mellan kropp och själ.

Welinder (1977:133ff) har diskuterat gravarnas spridning över tid på det 
långvariga gravfältet vid Löderup i Skåne och särskilt tagit upp förhållan
dena under bronsålderns period II. Ett större antal gravar fördelas på två ske
den, dels senneolitikum och period I av bronsåldern, dels bronsålderns 
period IV-VI och den tidigaste järnåldern. Welinder antar att det finns konti
nuitet och ställer frågan, vilka processer som ligger bakom den mellanlig
gande tidens fattigdom på gravar. Under den kritiska perioden har 
gravläggning skett med 50-100 års mellanrum. Han påpekar att i början av 
period II introducerades bronskrävande kultiska depånedläggnings- och 
begravningssed vänj or. Dessa skulle vara förknippade med en ny religion 
som manifesteras i en hällristningstradition med skepp och yxor (We
linder 1977:142f).

Det är sannolikt att det sker förändringar i religionen i början av bronsåldern, 
kanske under period II. Men för skiftningen från ett litet antal väl markerade 
gravar till ett stort antal mindre framträdande behöver man inte söka en för
klaring ad hoc. Den här framställda hypotesen om växlingen från en kollekti
vistisk syn till en individualistisk är generell, inte bunden till en tid och ett 
geografiskt område. Processen kan ha upprepats alltifrån stenåldern till 
nutid och utan geografisk begränsning.
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Gravmaterialet som källa till 
kunskap om religiösa förhållanden
av Anne-Sofie Gräslund

Abstract: As an example of how grave finds may be used as a source of know
ledge on religious circumstances, an analysis of Viking Age graves is carried 
out in order to follow the process of Christianization.

Temat för seminariet — gravmaterialet som källa för kunskap om männi
skans livsvillkor, religiösa och sociala värderingar är mycket stort. Det kan 
kanske tyckas vara alltför omfattande, faktum är emellertid att väldigt mycket 
av vår kunskap om förhistorien grundar sig på just gravmaterial.

En fråga som många har ställt sig inför användandet av gravmaterialet är vad 
en grav egentligen är. Hur skall den uppfattas och hur skall eventuella grav
gåvor tolkas? Skall de ses som en mängd symboler eller kanske mer konkret? 
Att vi vet att det är en grav vi har framför oss hänger samman med att ingen 
kan förneka att det är resultatet av en serie handlingar som, om de skedde 
idag, skulle innebära en begravning (Berschend 1988:50 f).

Om man alltså i de flesta fall kan konstatera att det verkligen är gravar — hur 
kan de bidraga till vår förståelse av forntiden? Många exempel kan ges på hur 
gravmaterialet använts i den bebyggelsearkeologiska forskningen som indi
kationer på bebyggelse eller som underlag för befolkningsberäkningar. 
Likaså har man på grundval av gravmaterialet dragit slutsatser om samhällets 
ekonomiska och/eller sociala struktur. Så har man t ex ansett sig kunna strati- 
fiera bronsåldersgravarna socialt genom att väga den nerlagda metallmäng
den, brons och guld (Randsborg 1973:565 ff). På samma sätt har för mer eller 
mindre fyndtomma vikingatida kistgravar i Danmark föreslagits att dessa 
skulle kunna graderas socialt med hjälp av antalet spikar i kistan — fler spi
kar, dvs mer järn, skulle vara tecken på större rikedom (Roesdahl 1977:130). 
Det senare exemplet förefaller mig dock föga sannolikt, eftersom byggandet 
av en kista med tränaglar troligen var minst lika arbetskrävande och byggan
det av en med intappade gavlar t o m mer än en som spikats ihop med järn
spikar. Därför kan de två senare typerna lika väl ses som resultat av en större 
omsorg och kanske vara tecken på minst lika stor rikedom.

Rent allmänt kan sägas att innan gravmaterialet kan utnyttjas som källa till 
kunskap krävs — precis som för allt annat källmaterial — en noggrann analys 
av hela materialet, dvs i det här fallet såväl gravformer som begravningsseder 
och föremålsfynd ur aspekter som kronologi, korologi, proveniens osv. Vi 
kan ta Birkamaterialet som exempel: när nu en bearbetning av både före- 
målsfynden (Arwidsson 1984, 1986 och 1989) och gravskicket (Gräslund 83



1980) föreligger, kan man få en mer välgrundad uppfattning om likheter och 
olikheter mellan de olika gravfälten på Björkö men också mellan Birkagra- 
varna och samtida gravar på andra håll, både geografiskt näraliggande och på 
längre avstånd. Nu kan man med relativt stor sannolikhet fastställa vilka 
gravfältsområden i Birka som hänger ihop och åt vilka håll deras kontaker 
huvudsakligen har gått (Gräslund 1989).

Jag skall här något beröra gravmaterialet som källa till kunskap om religiösa 
förhållanden. Termen gravskick använder jag som en samlande beteckning 
för gravseden i sin helhet, inkluderande yttre och inre gravform, begrav- 
ningsmetod, gravgåvor, spår av gravritual (speciella ceremonier) etc. Grav
skicket måste betraktas som ett till stor del religiöst betingat fenomen, 
eftersom det i alla kända samhällen har funnits en tro på att mäniskan (möj
ligen med undantag av riktigt små barn) har en själ som vid döden förpassas 
till en annan tillvaro, ett liv efter detta. Hur sedan begravningen utformades 
har sannolikt både religiösa och sociala orsaker; så tänkar man sig t ex att ju 
större möda som lagts ner på byggandet av graven, desto betydelsefullare 
var den döde i livstiden.

När man sysslar med vikingatiden som ju utgör tiden för trosskiftet är det 
intressant att försöka urskilja vad som bör tolkas som hedniskt och vad som 
är tecken på kristen influens. Ett problem med detta är att man enligt min 
uppfattning måste räkna med att trosskiftet var en långvarig process och att 
det fanns olika stadier av kristnande och därigenom många möjligheter för 
ömsesidig påverkan, dvs att man i det hedniska gravskicket kan ha tagit upp 
kristna element liksom att hedniska inslag kan ha givits en kristen innebörd. 
Under övergångstiden får man sannolikt räkna med en halvkristen/ 
halvhednisk miljö, där det rimligen har rått en osäkerhet vad gäller begrav
ningar, och element av det gamla förkristna gravskicket kan mycket väl ha 
dröjt sig kvar.

Man kan sannolikt inte vara alltför rigorös vid indelandet av gravar i hed
niska och kristna pga denna glidande övergång och ömsesidiga påverkan. 
Två källkritiska aspekter bör man särskilt ha i åtanke när man försöker spåra 
kristendomens gradvisa inträngande just i gravmaterialet. För det första 
måste man fråga sig om inte begravningsseder är ett område där människan 
av naturen är konservativ, dvs innovationer tar god tid på sig, vilket skulle 
innebära en fördröjning i förhållande till det faktiska skeendet (jfr Hagen 
1984:10). För det andra är frågan om de efterlevandes religion viktig, efter
som det ju var de som ombesörjde begravningen. När man ibland ser tydliga 
både kristna och hedniska element i en grav — t ex i en kvinnograv i 
Thumby-Bienebek med såväl hängkors som torshammare (Müller-Wille 
1976:54 f), så kan orsaken vara att den döda hade en tro och de efterlevande 
en annan. Samma sak ligger förmodligen bakom de runstenar som har in
skriften Gud hjälpe hans själ bättre än han förtjänade, dvs då var de efterle
vande kristna men inte den döde, åtminstone inte helt. I det sam
manhanget bör man också räkna med primsigningen, en företeelse som 
innebar att man mottog korstecknet, en sorts förberedelse för upptagandet i 
den kristna församlingen, något som levde kvar under hela medeltiden, om84



än i lätt förändrad form. Under övergångstiden var primsigningen en själv
ständig akt och sågs inte som senare som en del av dopet. I Ansgarsbiografin 
berättas att många i Hedeby lät primsigna sig men sedan väntade med dopet 
tills de låg på dödsbädden (Rimbert, kap 24). Det uppges där vara av reli
giösa skäl, för att det vore bättre att dö nydöpt. Men primsigningen kunde 
också vara en rent taktisk åtgärd för att man t ex skulle kunna idka handel 
med de kristna och ändå umgås med hedningarna; exempel på detta finns i 
Egil Skallagrimssons saga kap 50.

I tidigare sammanhang (Gräslund 1985:291 ff samt 1991) har jag analyserat 
följande element i gravskicket med avseende på deras religionsskiljande 
innebörd:

1. Begravningsmetoden, dvs likbränning eller jordande, för skelettgravar också 
orienteringen. Varken jordande eller väst-östlig orientering kan användas 
som kriterium på att en bestämd grav är kristen, även om de som företeelser 
(under vikingatiden) säkert är tecken på kristen influens, direkt eller 
indirekt.

2. Den yttre gravformen. Högen kan sannolikt ses som ett hedniskt drag; hög
byggandet upphör under sen vikingatid, istället uppträder i Östsverige de 
rektangulära ofyllda stensättningarna. Högen kommer också senare att stå 
som en symbol för hedendomen. Men under övergångstiden är det fullt möj
ligt att en till största delen kristen grav trots allt täcks av en hög.

3. Lokaliseringen av gravarna. De tidigaste kristna begravningarna kan mycket 
väl ha skett på de gamla gravfälten. Rimligen uppstod emellertid snart ett 
behov av verkliga invigda kristna begravningsplatser. Konkreta arkeologiska 
möjligheter att spåra sådana — även när det inte är fråga om en riktig kyrko
gård med kyrkobyggnad — är dels gravarnas mycket täta placering, dels 
återfinnandet av någon from av begränsning, ett dike eller en inhägnad av 
den typ som förekommer i t ex Såntorp och Löddeköpinge (Gräslund 
1987a:86 och där anf litt).

4. Utrustningen i gravarna. I princip är verkliga gravgåvor i form av vapen
utrustningar, skrin, kärl osv inte förenliga med det kristna gravskicket. Dock 
kan man genom jämförelser med kontinentalt material räkna med en viss 
fördröjning, så att tidigkristna gravar ändå kan uppvisa en ganska stor utrust
ning. Specifikt hedniska resp kristna föremål finns också, fr fa torshammare 
och hängkors och dessutom olika andra typer av amuletter, eventuellt brod
dar, frisiska kannor. Djur i graven tycks vara hedniskt.

5. Själva begravningsceremonierna, som tyvärr är mycket svåra att spåra. Kanske 
de ovan nämnda broddarna är ett resultat av en sådan ceremoni, nämligen 
att binda helskor på den döde (jfr Strömbäck 1961:411 f). Spår av en hednisk 
ritual är säkert också de vapen som ibland påträffas nerstuckna genom 
brandlagret. I åtskilliga skelettgravar finns brandspår, här kan man argumen
tera för att det är hedniskt, men också för motsatsen. Elden som renande 
symbol finns både i den förkristna religionen och i kristendomen. 85



De vaxljus som påträffades i de jylländska praktgravarna i Mammen och Jel
ling har sannolikt placerats tända på taken till kamrarna innan högarna skot
tades igen. Trots att det är frågan om högar fins det anledning att tro att 
gravarna till största delen är kristna (Gräslund 1991). Ceremonin med ljus 
kan tolkas som en vigning av själva gravplatsen, något som enligt kyrkorätts- 
liga bestämmelser från medeltiden kunde ske om man inte hade tillgång till 
en kyrkogård. På samma sätt har jag velat se de korsmärkta runstenar som 
stått på vikingatida gravfält som en vigning av en grav eller en del av det 
gamla gravfältet, så att kristna begravningar kunde ske där (Gräslund 
1987b:250 ff).

En genomgång av de gravfält med senvikingatida skelettgravar som grävts i 
Mälarlandskapen under de senaste 25 åren visar att så mycket som 38 av 56 
gravfält innehåller både brand- och skelettgravar. De senare är vanligen mer 
eller mindre fyndtomma och orienterade i NV-SO, vilket sammantaget ger 
dem en kristen prägel (jfr Modin & Damell 1987:455 f, som förtecknar 70 
gravfält med 532 skelett- och 816 brandgravar; dock redovisas inte hur 
många av gravfälten som har båda kategorierna). Sannolikheten för en kor
rekt bedömning av gravar som kristna är större i grupp än i enskilda fall. Att 
en så stor andel av gravfälten (68 %) uppvisar en kontinuitet från brandgra
var till skelettgravar är intressant och talar enligt min åsikt klart för att de 
kristna till en början i allmänhet fortsatte att begrava på de gamla gravfälten. 
Detta kan ses som ytterligare argument för att trosskiftet i själva verket var en 
glidande övergång, en långvarig process.
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Människan i medeltid
— och hennes kvarlevor i nutid
av Lars Redin

Abstract: In this paper, the theoretical and methodological implications of a 
cross-disciplinary study, involving both archaeology and anthropology, on 
the living conditions in the Middle Ages in Sweden are put forward. The 
study is intended to be carried out on excavated skeletons from medieval 
cemeteries in Sweden.

Följande synpunkter utformades som en del av programmet för forsknings
projektet Människor i Medeltid (MIM) inför en framstöt till Riksbankens 
Jubileumsfond, i avsikt att skapa en ekonomi för detta projekt. Försöket miss
lyckades, det blev inga pengar, men projektet kan kanske ändå få en framtid 
så småningom. Dess målsättning är att pröva möjligheterna till 
kunskap om medeltidsmänniskornas livsbetingelser med utgångspunkt i det 
bevarade skelettmaterialet. I och med detta framgår det klart att det är fråga 
om en undersökning med dubblad metodik: en arkeologisk-kulturhistorisk 
och en antropologisk.osteologisk. Det är den första av dessa två infalls
vinklar, som utgör grunden för denna framställning.

En fråga för samvetenskap
Projektet MIM bygger på en rad antaganden, vilka åtminstone i någon ut
sträckning har kontakt med empiriska iakttagelser. För det första antas att 
människors materiella betingelser ger förutsättningar för deras fysiska sta
tus; vidare antas att iakttagelser kan göras på det mänskliga skelettet av sådan 
art att slutsatser kan dras om de materiella villkor den aktuella individen exi
sterade under i sin livstid. Välutvecklad fysik, låg barnadödlighet, hög me
delålder, låg frekvens förslitningsskador kan t ex ses som spegling av gynn
samma betingelser; dessa karaktäriseringars motsatser kan då anses avspeg
la dåliga betingelser. Detta må kunna kallas en kvalitativ värdering; den blir 
meningsfull och intressant om den kan relateras till samhälleliga realiteter: 
god datering, avgränsad social gruppering, definierade ekologiska zoner...



En meningsfull förståelse av Medeltidsmänniskan kan inte nås via summan 
av ett antal medelvärden. Målsättningen måste i stället vara att åstadkomma 
individualiserade beskrivningar av fall med preciserad representativitet. 
Förvisso måste de uppnådda karaktäriseringarna vila på en relativ värde
skala, vilken upprättas med hjälp av jämförelser.

Det är en viktig poäng med MIM att det empiriska materialet behandlas med 
två olika metodiska utgångspunkter. Antropologin karaktäriserar indivi
derna och arkeologin redovisar den samhälleliga kontexten så som denna 
speglas i gravläggningens organisation (gravtypologier, korologiska möns
ter, kronologiska skikt), befintligt bebyggelsemönster och topografiska sam
manhang. Detta skapar förutsättningar för korsvis testning; den antro
pologiska utsagan kan ställas mot den arkeologiska bilden och tvärtom. Upp
visar en på arkeologisk väg avgränsad gruppering antropologiska särdrag, 
som stöder avgränsningens meningsfullhet kan denna karaktäriseras. Kan, å 
andra sidan, enheter med antropologiskt konstaterade särdrag genom 
arkeologisk analys uppfattas ha gemensamma drag (enhetlig datering, likar
tade gravformer, särpräglad placering...), blir grunden för förståelsen av de 
observerade fenomenen annorlunda, än om sådana samband inte kan iakt
tas. Man kan en smula förenklat säga att konfrontationen mellan de olika 
metodiska infallsvinklarna avgör, om ett iakttaget fenomen ska uppfattas 
vara renodlat medicinskt-biologiskt till sin natur, en spegling av samhälleliga 
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Vi kan alltså här se en möjlighet till samvetenskap i verkligt renodlad bety
delse. Om någon av de skilda metodiska infallsvinklarna inte tillämpas, bort- 89



faller möjligheten för ett projekt av detta slag att förverkliga sin målsättning. 
Även om denna samlade syn är nödvändig, kan det vara meningsfullt att be
skriva den metodiska och teoretiska bakgrunden till arkeologins bidrag.

Den arkeologiska bakgrunden
Grundläggande för all arkeologisk materialbehandling är ambitionen att 
upprätta kronologier; helst bör dessa vara förankrade i absoluta dateringar, 
men oftast är de kronologiska ramarna tämligen vida och tidfästningen rela
tiv. En annan arkeologisk grundambition är att etablera insikter i kultursam
band, liksom att genomföra funktionella och ideologiska tolkningar av 
kulturlämningar. Dessa grundambitioner genomförs med i stort sett samma 
metodiska grepp: likartad utformning uttrycker samtidighet och/eller nära 
kontakt, funktion, avsikter ... Arkeologiska objekt analyseras av arkeologer 
dels med avseende på deras egenskaper: funktionella, tekniska och formgiv- 
ningsmässig;a dels med utgångspunkt i deras rumsliga placering i horison
talplan och vertikalplan. Tillsammantaget ger detta utgångspunkter för att 
organisera arkeologiskt givna data i typologier, stratigrafier och funktionella 
eller kronologiska relationer.

Den förhistoriska nordiska arkeologin har tillämpat dessa tekniker på grav
material under lång tid. I själva verket vilar mycket av vår nuvarande kun
skap om det förhistoriska samhället på studier av gravar — gravformer, 
gravfynd, gravfältsstrukturer. Medeltidsarkeologin har varit mycket mindre 
aktiv på detta område. I viss mån beror detta på att det medeltida gravma
terialet har varit mycket mera svårtillgängligt än det förhistoriska; man hittar 
i allmänhet inte de medeltida gravanläggningarna i öppen terräng, utan på 
kyrkogårdar, som fortfarande är i bruk eller under kyrkgolv. I första hand 
beor nog denna medeltidsarkeologiska återhållsamhet på att det medeltida 
gravskicket har uppfattas vara så ensartat och enkelt att det inte har mycket 
att erbjuda den strukturerande arkeologen. Fyndmaterialet är obetydligt; 
endast i undantagsfall förekommer gravgåvor eller föremål, som av tillfällig
het följt den döde i graven. På detta område har den kristna normkulturen 
haft ett kraftigt genomslag.

Vid närmare analys har dock de kristna gravformerna trots allt inte varit så 
helt utan variationer. Denna insikt växte fram som en följd av många års sys
tematisk grävningsverksamhet i Lunds stadslager, vilket dels gav samlade 
erfarenheter, dels kvanitativt och kvalitativt analyserbart material från kyr
kogårdar med skilda kronologiska skikt inom staden. Exempel på hur det 
varit möjligt att stratigrafiskt och morfologiskt gruppera gravmaterial, finns 
från dominikanklostrets kyrkogård i Lund, utgrävt år 1927/se Forssander 
1928); än mer betydelsefullt var en analys av kistmaterialets variation och 
utveckling i Lund (se Blomqvist-Mårtensson 1963). En betydelsefull under
sökning genomfördes år 1946 av S:t Jörgenshospitalet i Åhus; betydelsen i 
detta fall var kanske mindre kopplat till förhållandet att gravläggningar 
berördes än till att en systematisk analys av hela den arkeologiska kontexten 
gjorde det möjligt att uppnå en samlad förståelse av hur det undersökta kyr-90



De erfarenheter, som undersökningarna i Lund givit, har bildat utgångs
punkter för studier i medeltida gravskick, framför allt med inriktning på kist- 
konstruktioner. Sådana studier har utförts av Anders W. Mårtensson på 
lundamaterial och av Margareta Weidhagen (-Hallerdt) på undersökta gra
var från Helsingborg (opublicerade licentiatavhandlingar). En totalunder- 
sökt kyrkogård från Skanör blev underlaget för en genomgång av medeltida 
gravskick (Redin 1976), där speciellt ordningen för hur den döde placerats i 
graven undersöktes. Det faktum att den berörda kyrkogården var totalun- 
dersökt gav möjligheten att genomföra en korologisk analys. Detta i kombi
nation med stratigrafiska bestämningar och typologiska drag, låg till grund 
för en tolkning av hur gravskicket förändrades under medeltiden. Likaså for
mulerades förslag till hur drag i förändringen kunde kopplas till föränd
ringar i det bakomliggande samhället — föreslaget av social art.

Senare har de grepp, som utvecklats i dessa undersökningar prövats och 
kompletterats i en rad kyrkogårdsundersökningar; i första hand gäller detta 
några undersökningar i Helsingborg (Wihlborg 1981), undersökningen på 
Helgeandsholmens kyrkogråd i Stockhom (Dahlbäck 1982), senare under
sökningar av kyrkogårdar i Lund (Mårtensson 1976 s och 1981, Kriig 1987) 
och fr a den tidigmedeltida kyrkogården 300 m norr om Löddeköpinge 
kyrka i Skåne (Cinthio 1980). Exempelsamlingen kan utökas att omfatta vik
tiga resultat från fr a de nordiska grannländerna. Dock torde det inte vara 
felaktigt att påstå att detta är ett forskningsområde, som företrädesvis odlats 
på svensk botten; detta hänger — återigen — samman med det särskilda 
läge, som uppstått i Sverige med anledning av Fornminnes-(numera 
Kulturminnes-) lagens tillämpning.

I och med detta förfogar vi över metodiska hjälpmedel att i varje fall i grova 
drag karaktärisera medeltida gravläggningar med avseende på dateringar, 
social prestige och gruppsamband. Erfarenheterna ger också möjligheten att 
inse situationens begränsningar om dessa metodiska grepp tillämpas iso
lerat; det är i själva verket dags att utnyttja den grund som skapats för att nå 
ett steg längre; om inte, kommer man med allt större kvantitativt underlag få 
bekräftelse på redan vunna resultat.

korummet fungerat. I denna analys ingick också gravläggningar (Petersson -
(Malmer) - 1948).

Kyrkogårdar som objekt för 
antropologisk-arkeologisk samvetenskap
Den del av svensk arkeologi, som inriktat sig på medeltid, måste sägas ha 
intagit en tvekande hållning till problemkomplexet kyrkogårdsutgrävningar. 
Detta gäller såväl perspektivet på en osteologisk forskning, som en i strikt 
mening arkeologisk analys. Den tvekande hållningen kan märkas i skiftande 
praxis vad beträffar den fältarkeologiska dokumentationen liksom i princi
per för tillvaratagande av osteologiskt användbart skelettmaterial. 91
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Med vissa undantag kan sägas att kyrkogårdar och kristna gravfält inte har 
varit eftersträvade objekt för svenska medeltidsarkeologer. När sådant ändå 
blir utgrävt, oftast delvis, någon gång mer eller mindre totalt, har det skett 
pliktskyldigt; någon klar uppfattning om det utgrävda materialets forsk
ningspotential har inte funnits (se dock föregående avsnitt i denna framställ
ning). Under det senaste decenniet har man kunnat se en begynnande 
förändring på denna punkt, men fortfarande saknas det i Sverige en samlad 
forskningsstrategi på detta område. Det har redan framgått att Lund på 
denna punkt intar en särställning; dels gäller det mera specifikt staden Lund 
och Kulturens lundaarkeologi, dels arkeologisk aktivitet i Skåne med bas i 
Institutionen för medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. I staden Lund 
har de flesta av de många kyrkogårdarna berörts av arkeologiska undersök
ningar av något slag, ofta på kvalificerad nivå. En omfattande och ingående 
arkeologisk dokumentation som ger möjlighet till stratigrafiska och morfolo
giska analyser redovisar detta material. En systematisk insamling av skelett
material med inriktning på framtida antropologiska bestämningar har skett 
från 1960-talets början; här markerar den s k Thuleundersökningen en upp
takt. Det kan beräknas att lundarkeologin från 1800-talets slut till våra dagar 
har dokumenterat ca 8000 kristna gravläggningar inom medeltidsstadens yta 
(källa: muntligen Claes Wahlöö). Några av dessa undersökningar har inne
fattat en osteologisk analys, som redovisats i anslutning till den arkeologiska 
publiceringen (Mårtensson 1980). Det betydelsfulla materialet från S:t Drot
tens kyrkogård är föremål för en ännu inte slutförd antropologisk analys.

Systematisk insamling av skelettmaterial, som möjliggör antropologiska 
insatser har i övriga Skåne genomförts vid undersökningar av kyrkogårdar i 
Helsingborg och vid undersökningar av den tidigmedeltida kyrkogården i 
Löddeköpinge. Den senare utgör f ö det mest kvalificerade exemplet i 
Sverige på en samlad arkeologisk-antropologisk analys; resultatet är delvis 
redovisat, men analysarbetet pågår fortfarande (Persson O. och E. 1984, 
Cinthio 1980, Cinthio/Boldsen 1983/84).

I övriga Sverige finns några remarkabla exempel på ambitiösa arkeologiska 
satsningar på medeltida gravläggningar. Ett tidigt sådant exempel är Bengt 
Thordemans utgrävning och vetenskapliga bearbetning av massgraven från 
slaget vid Visby år 1361; i detta projekt fanns tidigt en medvetenhet om den 
antropologiska möjligheten. De iakttagelser som kunde göras om typ av ska
dor, på de fallna krigarna samt dessas fysiska status och ålder har onekligen 
givit en blixtbelysning av medeltidens mera brutala sidor (Thordeman 
1939). Tyvärr är möjligheten att i dag återkomma till detta material liten, 
eftersom en sådan oordning i skelettmaterialet åstadkoms vid den antropo
logiska analysen att det i praktiken i dag har begränsad användbarhet. Ut
grävningen av Västerhus kyrkogård i Jämtland demonstrerade vilken 
betydelse en samlad arkeologisk-antropologisk analys och publicering kan 
ha (Gejvall 1960). I detta fall var osteologen arkeologiskt tränad; osteologin 
stod i förgrunden, men det arkeologiska perspektivet fanns med. Utveck
lingen har därefter gått mot att osteologin har tilldelats rollen som hjälp ve
tenskap till arkeologin. Redovisningen av grävningen på Helgeandsholmen i 
Stockholm skulle kunna anföras som ett exempel på detta (Dahlbäck 1982),92



liksom motsvarande från Leksands kyrka (Dandanell 1982). Två ytterligare 
exempel på antropologiska projekt kan nämnas, ännu under arbete: Vivallen 
i Hälsingland, som speglar en liten samepopultaion samt Dominikanklostret 
i Västerås, arkeologiskt mindre tillfredsställlande grävt, men med skelettma
terialet tillvarataget.

I och med detta är den svenska situationen i stort sett summerad, vad gäller 
antropologisk-arkeologiska projekt. En enkel uppställning av samma 
material ges i fig 1.
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Fig 1. Arkeologiskt ut
grävda kyrkogårdar/be
gravningsplatser med 
osteologiskt analyserade 
skelett.

Det arkeologiska källäget
Det hittills redovisade utgör givetvis inte det totala antalet arekologiskt 
undersökta medeltida gravläggningar inte heller hela det osteologiskt 
behandlade materialet. Vid ett stort antal arkeologiska undersökningar har 
man påträffat och undersökt gravar, som indikerat eller kunnat knytas till 
kristna kyrkogårdar. Oftast handlar det dock om enstaka gravar eller del av 
kyrkogård. I många fall är de påträffade skeletten tillvaratagna och finns till
gängliga för antropologisk forskning; i vissa fall har sådan också redan 
genomförts. Det ska inte uteslutas att detta material kan få ett betydande 
värde som forskningsobjekt; dock måste sägas att detta värde i dag är svårut- 
nyttjat p ga problem med bristande representativitet och problematiska kro
nologiska och stratigrafiska förhållanden. Omedelbart säger oss detta 
material endast det vi redan förut vet, nämligen att på en känd medeltida kyr
kogård det också finns medeltida gravläggningar. Materialet är dock en pro
dukt av betydande arkeologiska insatser, varför vi gärna vill tänka oss att det 
också skulle ha en intressant forskningspotential. I fig 2 illustreras omfatt
ningen av detta genom en sammanställning av den grävningsverksamhet i 
Sverige under åttårsperioden 1976-84, som berört medeltida gravlägg
ningar. Källa: Arkeologi i Sverige (AIS).

I sammanställningen (fig 2) visas att det under den berörda tidsperioden på
träffats kristna gravar vid 127 arkeologiska undersökningar — det är alltså 93
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fråga om gravläggningar från medeltid och senare. Tar man sin utgångs
punkt i de föreslagna dateringarna, kan det noteras att hela perioden från 
tidig medeltid (slutet av 900-talet) till tidigt 1800-tal finns representerad. I 
vissa fall täcks hela perioden in på en lokal, i andra handlar det om av
gränsade tidssnitt. Diagrammet belyser tydligt att reformationen har givit ett 
tämligen gott terminus ante quem för många gravmaterial i och med de 
många kyrkonedläggningarna under 1500-talets första hälft. Diagrammet 
synes visa att vi förfogar över dokumentation över gravläggningar med 
representativ spridning över hela den historiska perioden från vikingatidens 
slut till nutid.

Detta sakernas tillstånd är ju synnerligen uppmuntrande för den som vill 
studera förändringar i människors villkor över tid. Så alldeles utan kompli
kationer är det dock inte. Enklast påvisas detta genom redovisning av antal 
dokumenterade gravar/utgrävningslokal (fig 3a). Det framgår då att den 
övervägande delen av det i fig 2 redovisade materialet i själva verket består 
av enstaka eller ett fåtal gravar. Denna bild kan förstärkas med att underlaget 
för stapeln "ej känt antal" i fig 3a torde utgöras av enstaka gravar (AIS uppger 
i dessa fall ej antal).

(55)
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redovisade
gravar
Fig 3a. Medeltida och eßermedeltida gravfält berörda av arkeo
logiska undersökningar 1976-84.

Vi bör hålla i minnet att det till övervägande delen handlar om exploate- 
ringsundersökningar som en konsekvens av fornminneslagens tillämpning. 
Detta kan ses både negativt och positivt. A ena sidan kan man i enskilda fall 
ha invändningar mot det vetenskapliga värdet i att arkeologiska grävningar 
utförts, gravar registrerats och skelett tillvaratagits på det mekaniska sätt det i 
många fall är fråga om. Å andra sidan innehåller den samlade bilden unika 
kvaliteter. Ingenstans utanför Sverige torde det vara möjligt att avgränsa ett 
källmaterial av motsvarande slag med dess omfattning och kvalitet. Särskilt 
betydelsefullt är att den fältarkeologiska verksamheten har haft sin uppfölj
ning i museal registrering och magasinering av det osteologiska materialet. 
Härigenom har möjligheten säkrats till fördjupade forskningsinsatser. Efter
hand borde denna kunna aktiveras redan på primärreistreringsstadiet. 95
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Fig 3b. Underlaget för fig 2 och fig 3a fördelade på landsbygd 
och stad samt typ av institution.

Det redovisade materialets mångsidighet kan illustreras av fig 3b. Medelti
dens hela varierade spektrum av möjliga begravningsmiljöer finns fak
tiskt representerad.

Detta handlar ändå om ett tillfälligt och begränsat utsnitt. Det är naturligtvis 
önskvärt att allt i Sverige utgrävt gravmaterial kan utvärderas i fråga om sina 
möjligheter. Vissa enkla genvägar finns. Här har prövats att med hjälp av 
projektet Medeltidsstaden rapporter få en överblick över kyrkogårdar i med
eltida stadsmiljöer.

Genomgången (fig 4) täcker alltså samtliga medeltidsstäder, som finns inom 
nuvarande Sveriges gränser. Ett undantag har gjorts för Lund, där underla
get är så omfattande och komplicerat att det uteslutits på detta stadium.

Sammanställningen i fig 4 har två poänger. Dels redovisar den ett material, 
som härrör ur en definierbar social miljö: den urbana (att värderas mot den 
agrara). Dels omfattar inventeringen både på arkeologisk väg dokumenterat 
material — i vissa fall arkivaliskt identifierat — dels kunskap, som enbart 
vilar på arkivaliska källor. Materialets fördelning på olika typer av institutio
ner framgår av fig 4b och dess omfattning till viss del av fig 4c.

Man kan faktiskt säga att ur denna synpunkt är utgångspunkterna vad beträf
far medeltida städer i Sverige klargjorda (undantag Lund). Självklart krävs 
en närmare granskning av enskildheterna, men utgångspunkterna för en 
sådan granskning kan överblickas.96



Fig 4a Arkivaliskt och arkeo
logiskt registrerade kyrkliga 
institutioner i städer med 
gravar (datering och deposi- 
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De anförda exemplen påvisar i första hand två ting: dels att studier, som tar 
sin utgångspunkt i medeltida gravskick, kan drivas på underlag av ett omfat
tande material; dels att detta material, i varje fall på ett övergripande plan, är 
relativt tillgängligt. Dock har sammanställningarna vissa omedelbart lätt iakt
tagbara brister. Det framgår t ex inte i vad mån de registreade exemplen är 
tillgängliga för fortsatta arkeologiska insatser. Inte heller redovisas i vilken 
mån det utgrävda materialet tillvaratagits så att det kan utnyttjas för antropo
logisk analys. Båda dessa brister är relativt lätta av avhjälpa, genom kontroll 
av det arkeologiska fältdokumentationsmaterialet, respektive genomgång av 
den osteologiska katalogiseringen på Statens Historiska Museum och vissa 
andra viktiga museer. Ett större problem är materialets ensidighet. Den 
agrara miljön är dåligt representerad, vilket måste beklagas, eftersom ju den 
är den i sammanhanget mest betydelsefulla. Att bo på landet och existera 
inom ramarna för en självförsörjande jordbruksekonomi var det normala för 
den stora majoriteten under medeltiden.

Betingelserna för kyrkogårdar som meningsfulla arkeologiska projekt är fak
tiskt olika vad beträffar stad i förhållande till land. Dels medförde reformatio
nen en omfattande nedläggning av kyrkostiftelser i städerna, vilket inte 
inträffade på landsbyggden. Dels innebar nygrundande och nedläggning av 
städer under fr a senmedeltid att det finns relativt gott om kyrkogårdar, som 
på en gång är väldaterade och har utnyttjats under tämligen kort tid. Mot 
detta kan ställas att det uppenbarligen har skett en omfattande nedläggning 
av kyrkogårdar på landsbygden under fr a tidigmedeltid, vilket hör ihop med 
kyrkoförflyttningar i samband med stenkyrkobyggande och sockenorgani
sering under sent 1100-tal och tidigt 1200-tal. Två exempel finns på detta 
från Skåne: den utgrävda tidigmedeltida kyrkogården i Löddeköpinge och 
en arkeologiskt påträffad kyrkogård 400 m norr om N Åsums kyrka. Overe
tablering av kyrkor under tidig medeltid (i t ex Västergötland) kan ge 
samma effekt.

Det finns indikationer på motsvarande fenomen i Mellansverige, fast från 
något senare tid. Den av några antagna och av andra förnekade befolknings
krisen under senmedeltiden skulle också kunna ha orsakat nedläggning av 
kyrkogårdar; så har man velat se den utgrävda kyrkogården Västerhus i 
Jämtland. Andra faktorer att beakta är sociala förändringar t ex frälsets upp
komst under högmedeltid och kris under senmedeltid. Möjligen kan före
komst av kapell och icke-sockenkyrkor, så som iakttagits i Kumla i Närke ses i 
ett sådant pespektiv (se Zachrisson 1984).

De exempel, som givits här, är få och — det måste sägas — tillfälliga. De syftar 
dock till att ge en grund för i första hand två synpunkter: 1. Det finns dels ett 
ordentligt behov av en inventering av tillgängligt underlag på detta område, 
dels kan en sådan inventering förmodas ge ett meningsfullt resultat; den bör 
inriktas på Fornlämningsregistret, på dokumentationsmaterialet i 
Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA), Sverige Kyrkors publikationer 
samt antikvariskt-topografiska publikatikoner, i första hand hembygdsför
bundens skrifter. 2. Inventeringen kommer inte bara att ge en utgångspunkt 
för MIM:s fortsatta arbete, utan också omedelbart belysa viktiga aspekter av 
det medeltida samhället.98



Det medeltida samhället och frågan om kategorier
Det har påpekats här att ett viktigt element i projektet MIM är att åstakomma 
kategoriseringar. Detta bör genomföras med hjälp av strukturanalyser på 
grundval av arkeologiska och antropologiska indelningar. Utgångspunkten 
är dock ett socialhistoriskt perspektiv, som sätter individen och de sociala 
grupperingarna i centrum. En avgörande kategorisering tillhandahålls dock 
faktiskt direkt genom förhållandet att den historiska epoken medeltiden på 
många sätt tydligt markerade och urskilde sociala kategorier. Detta gäller 
också för kyrkogårdar, som i hög grad var kategoriserade. I och för sig kan 
man se ett första steg i denna riktning, när gravläggningen avskildes från 
privat/familjesfären (det vikingatida by/gårdsgravfältet) och övertogs av 
samhället att handhas av professionella specialister. På kyrkogården gravla- 
des man kategorivis: kategorin män, kategorin kvinnor, barn, stormän, 
prästerskap ... Sockenkyrkogården på landet var i sig ett uttryck för en spe
ciell samhällskategori, den jordbrukande befolkningen. En rad andra grup
per fanns, som var för sig gravlades på speciella kyrkogårdar: jordbrukande 
kloster med könssegregering, stadsbaserade ordenskonvent, hospital, hel- 
geandshus, leprahospital, gårdskyrkor med kyrkogårdar, handelsplatskapell 
med tilliggande kyrkogårdar, stadssockenkyrkor . . . Dessa institutionali
serade kategorier har för en intresserad eftervärld skapat populationer med 
specialiserade sammansättningar: överrepresentation eller underrepresen
tation av män, kvinnor, barn, ungdom, åldringar, sjuka, aristrokrater, krigare, 
kroppsarbetande, odöpta spädbarn, utländska köpmän . . . Sammansätt
ningen var inte tillfällig utan logisk och konsekvent; den speglade medeltids- 
samhällets förmåga att skapa tillhörigheter av i viss mån annan karaktär än 
den som bestämdes av familj, släkt och ursprung. Den utgick från de 
sociala rollerna.

För studier i den medeltida människans livsvillkor är detta på en gång en 
hävstång och ett problem. Det innebär att man måste ha sammanhang och 
helhet klara för sig innan man kan bedöma vad ett analysresultat står för. Det 
innebär samtidigt att det material vi arbetar med inte alls behöver vara ano
nymt. Man ska inte förvänta sig att ett skelettmaterial från ett dominikankon- 
vents kyrkogård ska ha en "normal" sammansättning. Det kan å andra sidan 
vara av ett speciellt intresse att majoritetert av de som gravlagts på en sådan 
kyrkogård bör ha varit socialt väl etablerade.

Materialinventering, metodbeskrivning och utvärdering är nyttiga ting —för 
en antikvarisk praxis är det avgörande nyttigheter. På det område vi här dis
kuterar skapar det förutsättningar för att registrering, dokumentation och 
tillvaratagande av utgrävda medeltida skelett kan ske på bästa och mest 
meningsfulla sätt. En målsättning av det slaget är otvivelaktigt högst anstän
dig. Man avverkar dock samtidigt transportsträckan, som gör det möjligt att 
börja diskutera medeltida människors livsvillkor. Man ska inte föreställa sig 
att detta är det samma som Den Medeltida Människans villkor. Dock — till
räckligt väl avgränsade exempel kan ge insikter i möjliga alternativ och ökad 
representativitet gör generaliseringar mera respektabla. Det är ju inte så illa 
det heller . . . 99



Låt oss slutligen formulera vissa metodiska krav, som måste gälla om arkeo-
antropologiska studier av mera kvalificerat slag ska bli meningsfulla:

• den behandlade populationen måste härröra ur en klart avgränsad 
social miljö

• materialunderlaget för studien måste omfatta hela den berörda populatio
nen, dvs det krävs totalundersökta kyrkogårdar; detta är nödvändigt för 
att neutralisera effekterna av ojämn fördelning inom kyrkogårdsytan.

• materialet måste ha en avgränsad och klargjord depositionstid; detta av 
flera skäl. Om depositionstiden är för lång neutraliseras effekterna av kon
junkturell variationer inom samhällets ramar. Likaså sker en alltmer 
ökad störning av de äldre materialet genom senare gravläggningar.

• skelettmaterialets bevaringstillstånd måste vara gott, annars minskar möj
ligheten att genomföra en mångsidiga antropologisk analys.
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Problem och möjligheter
— ett osteologiskt perspektiv 
på analys av gravmaterial
av Elisabeth Iregren

Abstract: Problems concerning determination of human skeletons are dis
cussed. Analysis of cremated bones is ruled by many methodological limits.
It is adviced, however,
• that analyses of cremation graves should be perfomed by very ex

perienced osteologists
• that graves within a burial ground should by analyzed by the same scientist 

and sin a time sequence

As the methodological problems are so great the analysis should above all
deal with
• rites enlightening religion and cultural traditions
• social and economical status of idividuals, sexes and groups
• animal husbandry and the animals function of the rites performed

Regarding the cremated human bones
• efforts should be made to find more reliable methods for the age 

determination

Metodiska problem vid brandgravsbearbetning behandlades bl a under 
symposiet. Dessa frågor har också tagits upp av Evert Baudou i denna volym. 
Jag har fått ta del av hans synpunkter.

Problem vid bearbetning av brandgravar
Analyser av kremationer drabbas av samma metodiska osäkerhet som analy
ser av obränt skelettmaterial. Dessutom tillkommer en rad speciella svårig
heter vid bearbetning av brandgravar. Jag ska beröra dessa problem.

Ett av humanosteologins största problem är tillförlitligheten av åldersbe- 
dömningarna. Inom detta fält sker för närvarande ett betydande utveckling
sarbete liksom utarbetande av internationell standard i form av re
kommendationer (Ferembach & Schwidetzky & Stloukal 1979). Ett bild
kompendium över åldersförändringar i bäckenet (facies auricularis) har 
exempelvis framställts av Bedford et al (1989). Problemen kvarstår dock i 
stor utsträckning vid analyser av kremationer, eftersom t ex bäckenben 
(Lovejoy et al 1985, Meindl et al 1985, Bedford et al 1989) och revben (Isęan 
et al 1984, 1985), som numera används vid åldersbedömning mycket sällan102



är bevarade efter kremering. Vidare är tandkronorna söndersprängda i 
brandgravar. Kvar för studium, efter bränning och begravning, är vanligen 
endast skalltaksdelar samt några få tandrötter.

Kranietakets värde för åldersbedömning har starkt ifrågasatts, dels p g a att 
det föreligger stora individuella variationer och dels systematiska könsskill
nader (Hajnis & Novåk 1984). Även om detaljstudier rapporterats (Perizo- 
nius 1984, Meindl & Lovejoy 1985), så rekommenderas det inte 
internationellt att man enbart använder kraniet för åldersbedömning. Också 
för obrända skelett gäller att man bör kombinera flera alderskriterier 
(Ferembach & Schwidetzky & Stloukal 1979). Om man använder skalltakets 
sammanväxning för bedömning, bör man, enligt min mening, endast 
använda grupperna ung vuxen respektive äldre vuxen (under ca 25 respek
tive över ca 55 år). Man har då utnyttjat de, relativt tillförlitliga, biologiska 
gränser som satts av att sömmarnas sammanväxning inte är påbörjad/ 
respektive är avslutad.

Slipsnitt eller röntgenbilder av ledändar av lårben och överarmsben 
används också vid åldersbestämning (Nemeskeri & Harsånyi & Ascadi 
1960). Forskning har utförts för att utveckla metodiken för bedömning av 
benens inre struktur (t ex Walker & Lovejoy 1985). Att använda dessa meto
der vid analyser av brandgravar är problematiskt, eftersom sådana porösa 
delar av benen sällan är bevarade.

Mycket arbete koncentreras för närvarande hanteras på att söka använda his
tologiska metoder för åldersbedömning. Sådana metoder borde kunna bli 
användbara inom brandgravsforskningen. En optimistisk forskare är t ex 
Bärbel Heussner (1986). Mycket utvecklingsarbete återstår dessvärre inom 
detta fält innan metoderna kan appliceras (Bruchhaus 1987 med anf litt). 
Detta gäller också åldersbestämning av obrända skelett.

Det vore värdefullt om odontologer och osteologer försökte arbeta vidare 
med åldersbestämning av tandrötter. Rotkanalen minskar med ökande ålder, 
apposition sker på rotspetsen och transparensen av dentinet (tandbenet) 
förändras (Gustafson 1966, Bang & Ramm 1970, Johanson 1971, Vlcek & 
Mrklas 1975, Solheim & Sundnes 1980, Stott et al 1982). Dessa biologiska 
förändringar kan möjligen utnyttjas om ett större antal individer med känd 
dödsålder undersöks och resultaten systematiseras.

Könsbedömningar kan utföras på individer i en del av brandgravarna. Säker
heten i respektive bedömning är framför allt beroende på hur benen 
tillvaratagits/behandlats vid riter av den forntida människan. Vi vet alla, att 
stora delar av den döde brukar saknas i graven. Som nämnts ovan, är bäcke
net vanligen söndersprängt. Kraniedelar fr a från panna, tinningsregion och 
nacke brukar ibland kunna studeras liksom rörbenens robusticitet. Hela 
gravfält måste vidare analyseras, inte enstaka gravar, så att osteologen kan 
lära känna den morfologiska variationen inom den undersökta populatio
nen. Analyserna bör heller inte spridas på flera personer om resultaten ska 
bli jämförbara. För detta ligger ett ansvar hos arkeologen/uppdrags
givaren. 103



Alla landets arkeologer och osteologer vet att en del av populationen — sär
skilt de små barnen — saknas i brandgravar på gravfält. Detta gör att materia
let inte är lämpat för demografiska studier. De stora osäkerheterna vid 
åldersbedömningarna gör mitt påstående än mer giltigt. Vidare könsbedöms 
en så liten andel av människorna att man heller inte kan uttala sig om gravfäl
tets eller den levande populationens könsproportion.

På grund av krympning och söndersprängning kan brända ben inte heller 
studeras metriskt. Krympningsgraden är otillräckligt känd; den varierar 
nämligen både med skelettelement och individens ålder. Att beräkna t ex 
kropplängd är meningslöst; osäkerheten blir alldeles för stor.

Möjligheter vid brandgravsbearbetning
Av föregående avsnitt framgår att jag anser att den biologiska kunskap man 
kan utvinna från brandgravarna om den levande mänskliga populationen är 
minimal. Avsevärt större information kan nås om trosföreställningar, gravri
ter och individers sociala/ekonomiska status. Jag anser att ett studium av 
benmängder, depositionsnivåer, uppdelade depositioner, djurbenens sam
mansättning, djurens slaktålder m m är mycket mera givande.

Djurbensmaterial kan bestämmas med mycket hög tillförlitlighet också i 
brandgravar. Artbestämning utgör sällan något problem när benmängden 
inte är alltför liten och osteologen ges tillräcklig tid för analys. Också ålders- 
bestämning kan utföras med god säkerhet, eftersom djuren ofta slaktats rela
tivt unga. Trots att tandemaljen sprängts sönder vid kremeringen, kan därför 
åldersintervall läggas fast genom studier av epifyssammanväxningen och av 
icke frambrutna tänder.

Exempel på frågor inom brandgravsforskningen, som kräver systemati
serade undersökningar:
— Obrända djur(tänder) i brandgravar

* underliggande bosättning?
* djurben på ytan? Finns paralleller till Krankmårtenhögen, Smalnäset 

eller Grundsjöama i Härjedalen?
* andra gravritualer?
* obrända på grund av tillfälligheter?

— Flera samlingar av brända ben i en grav
* flera kremerade individer?
* rituella depositioner? orsaker?

— Ben både i och utanför urna etc
* vilka är orsakerna?

— Finns det avsiktliga dubbelbegravningar? Eller är de tillfälliga inbland
ningar på bålplatsen?

— Vad ligger bakom sederna att bränna djur på bålet respektive att inte lägga 
ned djurben i gravarna? Både i Mälarområdet och i Skåne är det vanligt 
med djur i gravar från yngre järnålder och ovanligt med djur i äldre gravar 
även om vissa variationer finns.104



— Vilka seder eller förhållanden kan förklara variationer i djurarters relativa 
frekvens på olika gravfält? Järvafältets gravar har en högre frekvens av 
häst och fågel medan ett gravfält på Helgö har högre andel svin än andra 
Mälardalsfält. Får/get brukar vara mycket vanligt förekommande i järnål
derns brandgravar men i Tuna i Badlunda är så inte fallet (Iregren 1983, 
manus). Finns det kronologiska orsaker eller familjeekonomiska? Kanske 
beror variationerna på lokal inriktning av produktionen? Resultat från 
brandgravsanalyser borde också i större utsträckning jämföras med analy
ser av boplatsmaterial från samma område.

— Studiet av riter eller andra sedvänjor, som medför att hela djurkroppar 
respektive delar av djur läggs i gravarna, måste fortsätta. Detta är inget 
särskilt svårt bestämningsarbete, frånsett att det tar tid och att frågeställ
ningarna måste vara aktuella för osteologen.

För många av ovanstående frågeställningar kan en ytterst noggrann analys 
av den funna bålplatsen på Gotland (se bidrag av Gerdin i denna volym) och 
de omkringliggande gravarna ge delsvar, som ger en god bas för mer pre- 
cierade frågor.

Utbildnings- och uppdragsfrågor
Min uppfattning är att man bör ha ålders- och könsbestämt ett mycket stort 
antal skelett innan man börjar arbeta med brandgravar. Man bör som bak
grund ha detaljstuderat olika populationers morfologiska variation och ha 
en mycket god insikt i den biologiska variationen hos exempelvis järnål
derns människor.

Evert Baudou har föreslagit att systematiska/jämförande bestämningar av 
samma material utförs parallellt av flera osteologer. Vad gäller djurbensma- 
terialet krävs detta knappast, enligt min mening. En utvärdering som t ex Stig 
Welinders (1989) bidrar självfallet till ökad kunskap om teoretiska och meto
diska problem i vårt arbete. Sådana jämförelser kräver en mycket detaljerad 
publicering av benmaterialet.

I detta sammanhang efterlyser jag också en större medvetenhet bland 
arkeologer/arbetsgivare. Arkeologer i allmänhet måste skaffa sig bättre 
kunskap om osteologens arbetsmetoder och känna till de metodiska pro
blem som är förenade med brandgravsanalyser. För bearbetning av brand- 
gravsmaterial bör uppdragsgivaren välja landets mest erfarna osteologer. 
Riksantikvarieämbetets/Undersökningsverksamhetens nuvarande anställ- 
ningspolitik med fast anställda osteologer ger numera god kontinuitet i 
arbetet.

Iron age people in Sweden eller 
Människor i Medeltid?
Agneta Lagerlöf och jag har vid ett par tillfällen diskuterat möjligheterna att 105



starta ett projekt i Sverige kring järnålderns människor. I Danmark har den 
tredje volymen i serien Prehistoric Man in Denmark publicerats (1984): Iron 
age man in Denmark (Jansen-Sellevold & Baslev-Jørgensen & Lund-Hansen 
1984). I Norge pågår forskningsprojektet: Iron age people in Norway, som 
drivs av Berit Sellevold och Jenny-Rita Næss. Projektet har stöd av Norges 
almenvitenskabelige forskningsråd. Visst borde det vara dags för ett paral
lellt svenskt projekt?

Man kan invända att vi i Sverige inte har översikt över det tillgängliga skelett
materialet. Det hade man inte i Norge heller, utan inventering och re
gistrering ingick som en inledande del av projektet. Vidare, resultaten från 
de andra nordiska projekten ger oss goda möjligheter för jämförelser. Osteo
logerna kan dra nytta av det utvecklingsarbete som sker inom projekten. 
Detta gäller framför allt systematisering av uppgifter för dataregistrering 
(Sellevold & Næss 1987a, 1987b, Sellevold 1988).

Jag tror emellertid att det skulle bli forskningsmässigt mer givande att börja 
med en bearbetning av medeltida skelettmaterial. Skelettmaterialet från 
medeltid är mycket större och mer representativt än järnåldersmaterialet. 
Det finns populationer från stad och landsbygd, från olika regioner och från 
medeltidens olika faser. I varje enskilt fall måste man klarlägga i vilket 
avseende som skelettmaterialet är representativt. En inventering av tillgäng
liga (dvs bevarade och arkeologiskt dokumenterade) material är likaså 
nödvändigt.

Vår kunskap om det medeltida samhället är mycket större än vår kunskap 
om järnåldern. Detta faktum ger oss avsevärt bättre möjlighet att utvärdera 
likheter eller skillnader mellan populationer. Eftersom vi har kontroll över 
en del av de samhälleliga förloppen och förhållandena kan vi följa och för
klara biologiska förändringar i populationerna.

Lars Redin och jag har utarbetat en detaljerad plan för hur ett sådant projekt 
bör läggas upp (se Redins artikel i denna volym, Iregren 1988a, 1988b). Det 
har också, glädjande nog, visat sig att många varit intresserade av att ingå i 
den mycket kvalificerade referensgrupp vi bildat till stöd för projektet. Vi 
sökte medel i Riksbankens Jubileumsfond 1988, vilket vi emellertid inte 
erhöll. Många av de idéer vi lyfter fram är inte unika för en bearbetning av 
just medeltida skelettmaterial utan kan appliceras också på järnålderns 
populationer.

Avslutande kommentar
Jag är ense med Evert Baudou, att man inte bör satsa på rwfinanalyser av 
brandgravar. Tvärtom ska man vara medveten om analysmetodernas svag
heter och ha mycket goda förkunskaper. Vidare är det viktigt att man stan
dardiserar både arbetet och publiceringen av resultaten. Vid Osteologiska 
föreningens årsmöte 1988 tillsattes en arbetsgrupp för just detta. Arbets
gruppen ska föreslå hur resultaten ska redovisas för att underlätta jämförel-106



ser mellan analyser och tillåta en bedömning av tillförlitligheten i resultaten. 
Ett syfte med en sådan rekommendation är också att kunna sätta press på den 
arkeologiske uppdragsgivaren att verkligen publicera analyserna i deras hel
het — inklusive omfattande förteckningar över identifierade fragment. En 
kort rapport från arbetsgruppen har publicerats i Benbiten 4/1989 (Sigval- 
lius & Sten 1989).

Vid symposiet Gravskick och gravdata i Lund i januari 1988 (Iregren & Jenn- 
bert & Larsson (red) 1988) fick Berit Sellevold i uppdrag att ta initiativ till en 
nordisk arbetsgrupp. Gruppen ska föreslå riktlinjer för humanosteologisk/- 
antropologisk registrering av skelett och deras fyndsammanhang. En rekom
mendation som följdes både vid analyser och presentation av resultat skulle 
avsevärt underlätta jämförelser mellan populationer i Norden.

Båda de nämnda initiativen är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vidare bör det 
osteologiska arbetet med gravmaterial ske enligt en långsiktig plan. Det 
behövs både kontinuitet i ett sådant arbete och gemensamma målsättningar 
dvs en vetenskaplig styrning. Jag anser också att forskningen måste vara tvär
vetenskaplig. Det är väsentligt att t ex läkares, tandläkares och demografers 
kunskaper och metoder utnyttjas inom humanosteologisk forskning. Vi 
måste också själva skaffa oss större genetiskt vetande t ex.

Jag vill också understryka att de svenska arkeologer och institutioner som 
låtit utföra osteologiska analyser snarast bör publicera dessa. Antalet analy
ser av brandgravar t ex i Mälardalen är så pass stort att en sammanfattande 
utvärdering enbart av dessa skulle föra forskningen framåt. En sammanställ
ning har utförts vid institutionen i Lund, där en student behandlat osteolo- 
giskt analyserade gravar i Skåne (Norha 1989). Antalet studerade gravar 
visade sig överstiga 400! En systematisering av kunskap visar även luckorna i 
vårt vetande. För Skånes del är t ex mycket få brandgravar från äldre järnål
der studerade.

Utomlands är det numera mycket få vetenskapsmän som arbetar med kre
mationer, beroende på de stora metodiska problem, som tidigare berörts. 
Vad vi emellertid kan dra nytta av i Sverige är det etablerade och nära samar
betet mellan arkeologi och osteologi. I detta förhållande ligger en annan möj
lighet att utveckla forskning kring brandgravar. Arbetet bör då, enligt min 
mening, inriktas på att försöka lösa frågor kring religion och riter, söka fast
ställa näringar, samhällets ekonomi och sociala grupperingar.
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Sammanfattande synpunkter

Gravar och visioner
av Kristina Jennbert

Abstract: The concepts of vital conditions, religious and social values and the 
archaeologists' way of attacking the archaeological material are discussed. 
The necessity of being aware of different approaches is stressed, as it is rather 
problematic to use these concepts and to find abstractions in the source 
material. In order to illustrate the abundance of variation in the study of 
graves, different visions, past and present, including my own and what to do 
jointly, are presented. In this rather provoking discussion, theoretical aware
ness and aspects of source criticism are of vital interest in whatever visions 
one may have in analysing burials.

Varje arkeolog har ambitioner att ta reda på ett eller annat, utifrån en medve
ten eller omedveten hållning till mer övergripande frågor. Visioner kan 
innebära att man har sådana målsättningar med sin verksamhet eller forsk
ning som står i rubriken till dessa seminariedagar: kunskap om människans 
livsvillkor, religiösa och sociala värderingar. Visioner kan också betyda att 
man har övergripande frågor om exempelvis mentalitetsförändringar över 
ett långt tidsperspektiv eller har övertygelsen om att förhistoriska människor 
levde ett 'lyckligt" liv. Ja, egentligen kan visioner innehålla vad som 
helst.

Jag kommer i detta diskussionsinlägg att beröra olika slags visioner. Vad gäl
ler forntida människors tankar i förbindelse med gravar och gravskick vill jag 
passa på att lägga fram några reflektioner kring begreppen människans vill
kor, religiösa uttryck och sociala värderingar. Därefter kommer jag att tala 
om olika tiders visioner, mina egna visioner och slutligen fråga om vi kan ha 
gemensamma visioner, om man kan samarbeta på något plan.

Beträffande människans livsvillkor undrar man vad som egentligen finns gömt 
i begreppet livsvillkor. Det är ett mångtydigt begrepp som kan betyda bl a 
hälsa, miljö, näringar, produktionsförhållande, arbetsvillkor och "väl
stånd".

110 Man frågar sig vilka abstraktioner som måste göras av gravmaterialet och



vilka element i gravens uppbyggnad som skall analyseras för att komma åt 
människans livsvillkor. Beroende på innebörden av det använda begreppet 
analyseras olika typer av källmaterial: gravens fyllning, människokroppen, 
skelett- eller brandgrav, topografiska lägen etc. Måste gravmaterialet komp
letteras med andra källor? Innebörden av begreppet påverkar dokumenta
tionen vid undersökningstillfället och styr valet av analysmaterial, vilket i sin 
tur ger ramar för den fortsatta bearbetningen och analysen.

I litteraturen är det främst osteologer och odontologer som tar upp männi
skans livsvillkor i betydelsen hälsa och miljö i studier av gravar (Iregren 
1988; Sellevold et al. 1984; Alexandersen 1988) medan övriga aspekter upp
träder mer sällan.

Beträffande de religiösa uttrycken undrar man hur vi bär oss åt när vi vill för
söka förstå vilka tankar kring gravläggning och död, de s k religiösa ut
trycken, som forntida människor kan ha haft.

Vilka element i gravskicket belyser religion? Borde annat arkeologiskt käll
material ex offerfynd, tecken och bilder också utnyttjas? Det är inte självklart 
vilka abstraktioner som man skall göra eller vilka element i det arkeologiska 
källmaterialet som skall analyseras för att kunna belysa och förstå 
religiösa uttryck.

Analogier med andra samhällen i den antropologiska litteraturen (ex Bloch 
& Parry 1986 (1982); Huntington & Metcalf 1979) utgör ofta betydelsefulla 
källor som ger inblickar i religion och religiösa uttryck. Religionshistorisk lit
teratur är också betydelsefulla källor för arkeologer. Här finns sådan som är 
starkt evolutionistiskt inriktad, ex Jan de Vries arbete från 1935 och sådan 
som menar sig inte vara det ex Mircea Eliade s arbete från 1958 (5:e upplagan 
1983). Dessvärre hamnar man ofta i sådan litteratur, som är mer eller mindre 
starkt färgad av kristen etik.

Men nu har ju inte alltid människor varit kristna. Hur bär man sig åt? Det är 
en övergripande källkritisk fråga — Hur kan man som 1900-tals människa 
sätta sig in i forntida uppfattningar kring liv, död och begravning. Vi är alla 
präglade av vår kulturhistoria (oavsett om man anser sig vara kristen eller 
ej). Det är lätt att hamna i problematiken kring val av analogier, eller om man 
kan frånsäga sig sin tids värderingar (vilket är en omöjlighet), eller att accep
tera sina möjligheter att i 1900-talets och välståndets land kunna komma 
fram till slutsatser om religion i svunnen tid.

Trots att exstensiella frågor och religiösa problem inte alltid varit centrala i 
den arkeologiska forskningen finns det en hel del arkeologisk litteratur som 
tar upp religion och religiösa uttryck under förhistorisk tid. Agneta Bennetts 
(1987) och Agne Furingstens (1985) avhandlingar är exempel på senare 
arkeologiska arbeten. Marianne Görmans avhandling (1987) är exempel på 
ett religionshistoriskt arbete.

Det finns således oerhörda teoretiska och metodiska problem att ta ställning 111



till. Inte minst beträffande vad som är betydelsefullt, vilka element, i ett 
arkeologiskt källmaterial som kan säga något om religiösa uttryck under för
historisk tid. Den vetenskapliga diskussionen om paradigm, vetenskapsideal 
och källmaterial kommer att tvinga fram nya tvärvetenskapliga kombinatio
ner. Kanske inte bara med religionshistoriker utan främst med religionsfeno- 
mologer, som Agneta Bennett talade om.

Beträffande de sociala värderingarna kan man göra liknande reflektioner som 
redan nämnts, dvs om begreppets innebörd och möjligheter att finna 
abstraktioner och element att analysera i ett arkeologiskt källmaterial.

Att påvisa sociala värderingar, sociala uttryck, status etc hos samhällen under 
olika tider och i olika miljöer har varit en vanlig forskningsinriktning de 
senaste årtiondena. Lewis Binford (1971) och A. Saxe (1970) introducerade 
denna inriktning, som fann gehör och avspeglades i antropologin och arkeo
login världen över.

Var det då viktigt för forntida människor att visa sin status i samband med 
gravläggningen? Detta har i alla fall blivit ett axiom. Statusen har visats vara 
mätbar ex genom antalet gravgåvor eller vikten av ex brons. Kan inte frånva
ron av materiell rikedom i gravarna också vara ett uttryck för status? — 
exempelvis i områden där makten blivit mer institutionaliserad. Rikedom 
och social rang är enligt min mening ett ypperligt exempel på att en tids (dvs 
vår tids) värderingar översätts att gälla forntidens.

Jag har velat peka på det problematiska i att använda begreppen människans 
livsvillkor, religiösa och sociala uttryck. Det är betydelsefullt att den enskilda 
arkeologen tar ställning till och bestämmer sig för vilka tiders värde
ringar man egentligen arbetar med och med vilka typer av analogier som 
man kan använda.

Olika tiders visioner
Gravar som källor till att belysa olika frågor har fascinerat arkeologer i 
århundraden. I många sammanhang har man talat om olika tiders forsk
ningsinriktningar (ex Chapman & Randsborg 1981). Gravmaterial används 
till bl a typologiska, kronologiska, kulturhistoriska och bebyggelsearkeolo
giska studier. Inriktningarna har varit tidsbundna. Det är därför fascinerande 
att vi exempelvis återigen börjar diskutera religiösa värderingar, något som 
präglade forskningen för omkring 100 år sedan.

Egna visioner
Jag ser gravar som källor till en förståelse för hur kulturella och religiösa tan
kesystem har förändrats genom århundradenas gång. Gravar kan dessutom 
vidga perspektivet på kulturbegrepp och periodindelningar, som många 
gånger ter sig obegripliga.



Dessa ansatser är onekligen av mycket visionärt slag. Jag tror att just gravar 
kan vara en av våra bättre källor att komma åt tiders mentalitet, eftersom de 
täcker de flesta arkeologiska perioderna. Jämsides finns naturligtvis annat 
arkeologiskt källmaterial såsom ex offerfynd, depåfynd, bilder, tecken och 
skrift. Man måste börja någonstans och då är gravarna ett lockande 
källmaterial.

Sedan någon tid tillbaka har jag arbetat med gravar i ett långt tidsperspektiv.
Jag kallar mitt arbete för Gravseder och kulturformer (Jennbert 1988). Grav
sederna har växlat genom de förhistoriska och historiska perioderna. Sättet 
att gravlägga de döda kan anses avspegla kulturformer som förändrats och 
som länkat samman individer och som varit tongivande för den sociala 
gemenskapen.

Genom att undersöka gravkonstruktioner och gravseders förändringar vill 
jag belysa perspektivförskjutningar, som ägt rum från stenålder till nutid, i 
syfte att undersöka det livssammanhang, i vilket den vanliga människan 
ingår. Detta är onekligen ett arbete av det mer visionära slaget, där flera 
andra frågor måste behandlas innan sådana övergripande frågeställningar 
kan besvaras.

Jag tänker mej att det arkeologiska källmaterialet kan delas in i fyra abstrak
tionsnivåer och därmed fyra sk tidslinjer, efter vilka förändringar antas ske 
under olika betingelser och med olika hastighet (Jennbert 1988).

1. ideologisk eller religiös föreställningsvärld
2. omhändertagande av den döde
3. ett s k kollektivt medvetande
4. en individuell variation, det s k individuella medvetandet

Eftersom gravar är minnen redan under forntiden bör olika aspekter av 
gravskicket analyseras. Det är då betydelsefullt att diskutera dessa aspekter 
och ställa perioder mot varandra för att komma fram till om det finns konti
nuitet i gravskicket över kortare eller längre tid.

Beträffande den yttre respektive den inre gravkonstruktionen kan olika 
typer av element i gravar belysa gravskicket under olika tider. Den yttre 
gravkonstruktionen under olika tider kan diskuteras utifrån monumentalite
ten, om det finns sekundärbegravningar, antalet individer, omsorgen om 
gravarna, om gravarna var synliga eller dolda för de efterlevande. Den inre 
gravkonstruktionen under olika tider kan diskuteras utifrån omhänder
tagande av de döda dvs om det är skelett- eller brandgrav, om graven har 
gravgåvor, om det finns bålrester eller inte, om gravgåvorna var obrända 
eller inte, om benen var rensade eller orensade eller om det fanns 
djurben i graven.

Det finns säkerligen flera aspekter som kan vara betydelsefulla och som visar 
på olikheter och likheter i gravskicket under skilda tider. Jag är övertygad om 
att man kan ställa tämligen enkla element mot varandra och att en stor 113



mängd av analyselement inte alltid förbättrar möjligheten att se 
mönster, utan snarare förvirrar.

Att diskutera i s k tidslinjer och med den typ av gravegenskaper som här 
nämnts vidgar perspektivet och möjliggör analyser av enstaka element och 
samspelet dem emellan. Det kan vara en väg att nå fram till gångna tiders 
livsuppfattningar och en förståelse för historiens förändring med 
existensiella förtecken.

Gemensamma visioner?
Föredragen under dessa seminariedagar visar att det finns en heterogen 
forskningsbild. Det finns många olika frågeställningar och det arkeologiska 
källmaterialet är olika i landets olika delar. Har vi något gemensamt? Gemen
samt är kunskapen om det specifika arkeologiska källmaterialet, bygderna, 
perioderna, föremålen, etc. Riksantikvarieämbetets undersökningsverksam
het har sedan 60-talet grävt fram ett kolossalt stort och varierat 
källmaterial.

Kan man komma fram till gemensamma nämnare för en framtida s k "grav
forskning"? Finns det något man kan göra gemensamt och dessutom tillåta 
att den enskilde arkeologens skaparsinne inte låses fast utan släpps loss? Ett 
forminnehåll styr ofta innehållet.

Som ett exempel på detta såg jag tidigare UV:s rapporter. Ja, de var dessutom 
utomordentligt trista att läsa och innehållet tycktes vara styrt av ett enormt 
blankettraseri. Så här efteråt kan man vara ödmjukare. — Det var kanske inte 
så dumt med dessa oformliga blanketter. Det visar ju dessutom en del av
handlingar och andra skrifter på.

Om man ser en gemensam önskan kan denna vara att viss basinformation 
om gravskick i Sverige skulle kunna sammanställas. Det har i andra samman
hang diskuterats ett sådant arbete. Risken är emellertid att man kan hamna i 
en riktig fyndpositivism och att man överdimensionerar antalet variabler för 
att gardera sig så att alla typer av önskemål skall kunna uppfyllas. Om man 
kan enas om metod och utförande skulle ett sådant arbete vara oerhört bety
delsefullt för svensk arkeologisk verksamhet.

Avslutning
Seminariedagama som riksantikvarieämbetet anordnar är onekligen en 
pulstagning av blodtrycket i den arkeologiska forskningen. Jag har därför 
valt att tala om dået, nuet och framtiden. Med denna exposé om gravar och 
visioner på kors och tvärs i tid vill jag poängtera att visioner är personliga, i 
synnerhet om man arbetar med gravar, som ju handlar om liv och död. Ställ
ningstaganden och källkritiska problem är komplicerade. Jag tror inte att 
eventuella gemensamma arbetsinsatser behöver stanna vid en sammanställ-114



ning av basinformation. Eftersom forskning kring gravar handlar om så 
mycket är också kontinuerliga diskussionsforum betydelsfulla. Ett sådant 
forum har just börjat.
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Gravar som källmaterial
Synpunkter på forskningsbehov
av Klas-Göran Selinge

Abstract: This paper concludes some of the discussions on grave archaeo
logy. The concept of 'grave' is discussed as a material message of an imma
terial reality. Grave monuments should be studied both as sources of 
prehistoric settlement and as evidence of social, religious and symbolic con
ditions in the prehistoric community. Questions of representativity on 
several levels and of priorities in the research situation are touched upon, 
likewise indications of change evidenced in the grave record along with 
problems of social and ethnic reconstructions. The need of generality in 
grave research is stressed. The relationship between archaeological sources 
and data and between formation processes and source criticism are discuss
ed, starting from a model (fig 1). Lastly, some special aspects on feedbacks in 
Swedish grave archaeology and the responsibility of preservation are 
stressed from a holistic point of view.

Ombedd att försöka sammanfatta den första seminariedagens diskussioner 
som utgångspunkt för det avslutande meningsutbytet försökte jag nysta upp 
några ledtrådar, som kunde urskiljas i och hämtas ur de ganska disparata 
inläggen, med ambitionen att välja återkommande synpunkter eller sådana 
som subjektivt upplevdes som väsentliga. Urvalet innebar medvetet vissa 
förenklingar och kanske tillspetsningar. När dessa reaktioner här ganska fritt 
nedtecknas sker det mera i anslutning till mina anteckningar om vad som 
sades vid seminariet än till de här publicerade bidragen, som jag har fått möj
lighet att ta del av. Efter noteringar på några relevanta punkter kompletteras 
diskussionen något på ett par principiella områden.

Gravbegreppet
Många efterlyste en definition av begreppet grav, trots att detta för en kon
ventionell, positivistisk uppfattning kan förefalla relativt självfallet. Det fram
kom också olika uppfattningar om vad man skall innefatta i begrepp som 
gravform, gravbyggnad, gravsed och gravskick. Bl a föreslogs att använda de 
övergripande termerna yttre och inre gravskick för att råda bot på den termi
nologiska förvirring, som finns beträffande framför allt den yttre gravbygg
nadens elementa. Förslaget förefaller rationellt och rekommendabelt.

Vad flera i huvudsak ville framhålla kanske kan sammanfattas i att graven är 
ett materiellt budskap om en immateriell verklighet. För att antyda innehållet i 
denna bakomliggande verklighet användes begrepp som social, ideell,
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rituell, symbolisk och religiös — kanske också memoriell borde ha använts. 
Men några klara gränser mellan dessa begrepp kan knappast definieras. I 
den sociala delen kan dock ingå både relativt gripbara nedslag ur en ekono
misk verklighet och mera svårgripbara, som rör frågan om relationerna mel
lan den döde och de efterlevande. Dessa relationer kan då i sin tur avse både 
sociala sammanhang från det förflutna livet såsom familje- och släktför
bindelser och mera magiskt/rituella, som har att göra med de efterlevandes 
syn på övergången till det hinsides. Bl a efterlystes en fördjupad, rituell/ 
processuell syn på hela den sociala kontext, som tar sig uttryck i begrav- 
ningsförfarandet och dess produkt — graven. En användbar definition av 
ritual gavs: samtliga handlingar mellan dödsfall och färdig grav (Welinder). 
Det kan sägas ligga i tiden att även behovet av en förnyelse av synen på gra
vens symboliska funktioner påtalades. Härmed måste avses andra funktio
ner än de rent memoriella och personligt familjära i de efterlevandes 
samhälle.

Med stor tydlighet framträdde även det antropologiska behovet av forskning 
om människan som fysisk individ (Redin), eftersom gravsed och gravritual ger 
oss tillgång till ett humanosteologiskt källmaterial av oskattbart värde för att 
nå kunskap om både biologiska, näringsmässiga, ekonomiska och sociala 
förhållanden. Samtidigt påpekades (Formisto, Iregren m fl) behovet av pro- 
blemorienterat samarbete kring användningen av benmaterialet från brand
gravarna. Det osteologiska källmaterialet har också en starkt kvantitativ, 
befolkningsmässig aspekt genom att det ger en ingång till forskning om 
större eller mindre delar av den förhistoriska och medeltida populationen. 
Synen på själva gravbeståndets egenskaper som källmaterial i demografiskt 
sammanhang berörs närmare nedan.
Man kanske kan sammanfatta dessa synpunkter så att ett vetenskapligt syn
sätt på gravbegreppet alltid utgår från gravens egenskap av arkeologisk källa. 
Metoder och aspekter på behandlingen av gravmaterialet måste i forsk
ningen anpassas till frågeställningar och målsättning för den aktuella under
sökningen. Vilken målsättning en bearbetning än har, måste dock 
gravbeståndet behandlas källkritiskt just med hänsyn till de irrationella och 
metafysiska begränsningar för våra vetenskapliga intrument, som själva be
greppet grav innebär. Till dessa källkritiska svårigheter återkommer jag 
nedan.

Bebyggelse/grav
Mot en bakgrund av erfarenheter från både Västsverige och östra Mellan
sverige förmärktes en viss otillfredsställdhet eller trötthet vid förment sche
matiska bebyggelsearkeologiska resonemang. Man framhöll — ur 
principiella synpunkter självfallet med rätta — att målet för gravfältsunder- 
sökningar inte bara kan vara att fastställa ålder och antal av de undersökta 
gravarna och att bebyggelsearkeologi aldrig kan vara fråga bara om tid, 
mängd och organisation. Uttryckt med en viss — möjligen onödigt personlig 
men just därför enkel och lättförståelig — tillspetsning kan man kanske säga 
att man efterlyste en "avambrosianisering" av bebyggelsearkeologien (jfr 117



främst Ambrosiani 1964 och 1973). Detta betyder att man önskade se en 
utveckling bort från ett demografiskt/statistiskt gravbegrepp med bebyggel
seenheten i centrum mot ett innehållsligt (socialt/symboliskt/religiöst etc) 
med människorna inom bebyggelseenheten i centrum. Annorlunda uttryckt 
kan det också sägas så att man förespråkade en övergång från kvantitativa till 
kvalitativa data vid bearbetning av förhistoriska gravar.

En sådan bild av den bebyggelsearkeologi, som fick sitt genombrott i Mälar
dalen på 1960-talet, är emellertid i hög grad förenklad, dels därför att den 
inte tar hänsyn till den valda bearbetningsnivån — som var medvetet över
siktlig — och dels därför att en bearbetning av kvantitativa data veterligen 
aldrig avsetts ersätta bearbetning av mera kvalitativa sådana. En av de goda, 
kvalitativa egenskaperna hos Mälardalens stora registrerade gravbestånd är i 
själva verket att det möjliggör tämligen tillförlitliga eller i varje fall rimliga, 
kvantitativa och demografiska bearbetningar. I ett större, internationellt 
sammanhang är en sådan egenskap mycket sällsynt — kanske tom helt unik 
— hos ett förhistoriskt gravbestånd av denna storlek. Det är däremot natur
ligtvis fel om den bebyggelsekvantitativa metoden uppfattats som den enda 
tillämpliga på gravbeståndet i denna centrala järnåldersbygd. Att bearbet
ningar av annan karaktär länge försummats torde också stå klart (jfr 
Bennett 1987).

Här gäller det därför i hög grad i dagsläget att "det ena göra och det andra 
icke underlåta". Svaret på frågan om ett val mellan kvantitativa och kvalita
tiva variabler i gravbeståndet måste alltså bli ett både — och. Förutom det 
stora behovet av fortsatta bearbetningar av kvalitativa (sociala etc) variabler 
föreligger i själva verket alltjämt väsentliga behov av fortsatta kvantitativa 
utvärderingar av det undersökta gravbeståndet. Ett sådant behov är att frå
gan om bebyggelseenhetens karaktär och organisation i Mälardalens yngre 
järnålder ännu inte kan anses löst utifrån områdets egna totalundersök
ningar (jfr Petré 1984, Bennett 1987b). En annan aspekt är att undersök
ningar på andra håll talar för att sociala variabler i det förhistoriska samhället 
också allmänt kan ha påverkat gravarnas kvantitativa källvärde (jfr Selinge 
1977 och 1986b). En tredje aspekt är att "Mälardals-modellen" av källkritiska 
skäl inte torde vara möjlig att applicera inom stora områden (jfr Klang 1984 
och 1986 samt Selinge 1985) och att gränserna för dess rumsliga tillämplig
het ännu inte ens är tillnärmelsevis fastställda.

Representativitetsfrågor
Ur källkritisk synpunkt hör frågor om representativiteten hos det under
sökta gravbeståndet vid många typer av bearbetningar till de viktigaste (jfr 
Selinge 1987). Det vittnar därför om en källkritisk medvetenhet att sådana 
synpunkter togs upp i flera anföranden. Flera olika typer av repre
sentativitet berördes.
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Ölands järnåldersgravfält har man ambitionen att såvitt möjligt redogöra för 
och utnyttja fynden ifrån alla äldre grävningar, trots att dessa måste vara 
utförda med högst växlande ambitions- och dokumentationsnivåer. Enligt 
min åsikt och erfarenhet (jfr Selinge 1977) är detta trots de källkritiska svå
righeterna en riktig och vetenskapligt värdefull utgångspunkt, inte minst 
därför att vi måste lära oss att utnyttja också de äldre fynden, bl a av antikva
riska hänsyn till det ännu bevarade fornlämningsbeståndet. Metoden väcker 
emellertid flera frågor om representativitet. En sådan är frågan hur punktvisa 
undersökningar eller delundersökningar inom större gravfält skall utvär
deras för att belysa helheten; det kan bl a fordra utvärderingar av det yttre 
gravskicket från väl dokumenterade undersökningar. En annan fråga är om 
hela det kända undersökta gravbeståndet i någon statistiskt giltig mening 
kan ses som ett stickprov ur den totala gravpopulationen, vilket kan fordra 
försök till både korologiska och kronologiska utvärderingar av hela 
gravbeståndet.

En annan representativitetsfråga kan benämnas "Mälardals-vinklingen". 
Frågan gäller här hur den antikvariska processen påverkat den undersökta 
populationen av gravlokaler. En både ur antikvariska synpunkter och med 
hänsyn till uppdragsgivarnas ekonomi "skonsam" planering och tillstånds- 
givning kan ha medfört en statistisk snedfördelning av de undersökta gravlo
kalerna med hänsyn till storlek, terrängläge, fornlämningsmorfologi etc i 
jämförelse med totalbeståndet. En annan dylik faktor är relationen mellan 
total- och delundersökningar, som bl a kan förväntas påverka den sociala 
utvärderingen av det undersökta gravbeståndet. För bebyggelsearkeolo
giska utvärderingar av större områden fordrar dylika förhållanden källkri
tiska undersökningar av tämligen omfattande slag (jfr Bennett 1987b).

En tredje representativitetsfråga kan i detta sammanhang kallas "Västkust- 
vinklingen", men analoga synpunkter är relevanta också för många andra 
områden. Denna fråga är också den svåraste att källkritiskt bearbeta. Den gäl
ler nämligen hur representativt det bevarade gravbeståndet egentligen är för 
det som rimligen en gång måste ha funnits. I många områden, främst i Syd- 
och Västsverige, kan nämligen det bevarade beståndet ge bestämda intryck 
av att endast utgöra rudera av det ursprungliga, och särskilt är det järnålders- 
gravfälten som synes vara underrepresenterade (jfr även Selinge 1985). 
Möjligen kan i vissa fall allsidiga undersökningar av det totala källmaterialet 
till det äldre kulturlandskapet — inklusive äldre kartmaterial — vara en del
vis framkomlig väg, men man måste tyvärr räkna med att frågan i många fall 
måste lämnas öppen. Tyvärr är det ofta också i dessa områden som den 
aktuella hotbilden mot de bevarade fornlämningarna är störst.

Sammanfattningsvis kan om representativitetsfrågorna sägas att de måste 
mötas med relevanta utvärderingar i kompatibla termer.
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Prioriteringsfrågor
Frågor om prioritering är givetvis aktuella i alla arkeologiska arbeten — inte 
minst i det praktiska fältarbetet — liksom i allt vetenskapligt arbete. Att all 
arkeologi i själva verket är en räcka av valsituationer — dvs av mer eller 
mindre medvetna prioriteringar — har ofta betonats. Här skall emellertid 
endast en aspekt i samband med bearbetningar av gravundersökningar 
beaktas.

Den kan i detta sammanhang kallas "Gotlands-vinklingen", men det betyder 
inte att den vid andra tillfällen inte uppträder lika tydligt inom andra områ
den; den är t ex högst plausibel i samband med det stora undersökta grav- 
fältsbeståndet i Mälardalen eller Östergötland. Prioriteringsbehovet kan i 
bearbetningsläget sägas uppstå ur ett överflöd av data, som ursprungligen 
naturligtvis kan gå tillbaka på de mest ambitiösa föresatser att inte låta 
vetenskapliga upplysningar förfaras utan förutsättningslöst ta tillvara så 
många data som möjligt vid fältundersökningarna (jfr Nylén 1971 och Wen- 
nersten & Pettersson 1979). Man kan förutsätta att detta ibland också gäller 
data, vars användning inte kan förutses vid insamlingen och som därför 
också i många fall blir svåra att finna en meningsfull användning för vid bear
betningen. Detta utesluter naturligtvis inte att oförutsedda kunskaper ibland 
kan komma ut av slumpmässigt samlade data. Alla data kan emellertid a 
priori inte vara lika intressanta eller relevanta, och det måste sägas höra till 
god forskningsekonomi att försöka att se vad som är väsentligt för den 
aktuella frågeställningen och åtminstone tills vidare lägga mindre relevanta 
eller ointressanta data åt sidan.

I samma goda forskningsekonomi ingår att också försöka urskilja väsentliga 
nyheter i dataflödet och försöka koncentrera bearbetningsinsatsema på 
utvinning av ny kunskap. Ett gott exempel på detta synes vara dokumenta
tionen av en bålplats på det stora och skadade gravområdet i Lau (A-L. Ger- 
din) och dennas förhållande till brandgravarna inom området. En 
intensivbearbetning av just detta inressanta delproblem skulle kanske här ge 
mera ny kunskap än ett försök till utvärdering av samtliga data från många 
disparata undersökningar.

Prioriteringsfrågorna kräver framför allt medvetenhet och blick för både 
styrka och svagheter i dokumenterade data. Litet slagordsmässigt kanske 
man kan säga att traditionell fyndpositivism behöver ersättas med eller 
kompletteras av modern problemorientering.

Forandringssyndromet
Det kan möjligen ses som en frukt av den processuella arkeologien att man 
ofta numera betonar nödvändigheten av att bearbeta och förklara föränd
ringar i den förhistoriska utvecklingen, medan mera statiska förhållanden 
lätt anses vara av mindre intresse. Det är osökt så att det synbarligen "hän
der" mera inom vissa perioder än inom andra, dvs att utvecklingen synes gå120



snabbare genom att källmaterialet är rikare, innehåller flera, mera föränder
liga och därigenom kronologiskt mera känsliga variabler än under andra 
tider. Sådana faktorer söker naturligtvis sina förklaringar, men det borde 
vara lika odiskutabelt att frånvaron av sådana indikationer också i lika hög 
grad söker sina förklaringar. Genom att det generellt sett "händer" mera i 
denna mening i källmaterialet ju närmare historisk tid man kommer, blir 
järnålderns kronologi mera finfördelad än äldre epokers, men det är inte en 
logisk följd härav, att det "hänt" mindre under en epok som t ex senneoliti- 
kum. Inte minst är det nödvändigt vid behandling av de ofta kronologiskt 
känsliga fyndkombinationerna från gravar under järnåldern att betänka, att 
förändringar inom dessa kan föranledas enbart av förändringar i gravsed och 
gravritual utan att det i yttre mening behöver ha hänt någonting i det bak
omliggande samhället.

Genomgången (Gräslund) av olika forandringsindikationer i gravdata från 
en tid (vikingatid/missionstid), då vi av historiska källor vet att det måste ha 
"hänt" mycket i gravbyggarnas samhälle, är mycket instruktiv i detta 
avseende. Här finns ett flertal variabler i yttre och inre gravskick, i gravlokali
sering, sannolikt i ritual och även i anknytning till andra källor som runste
nar, som alla rimligen kan tolkas ha samband med religionsskiftet. Trots 
detta kan själva "händelsen" — religionsskiftet — inte preciseras närmare än 
till en epok av avsevärd längd. Detta kan naturligtvis också vara fallet för epo
ker, då vi har tillgång till liknande gravdata men saknar motsvarande histo
riskt facit.

Mot denna bakgrund förefaller ett förslag (Damell i diskussionen) att särskilt 
studera "övergångsskeden" knappast motiverat utifrån gravmaterialets 
egenskaper som källa. Mot samma bakgrund framstår däremot ett förslag 
(Welinder) att betrakta ca 200 år som en tänkbar nedre gräns för mätbara för
ändringar av annan art än kronologiska i gravmaterial över huvud taget som 
realistiskt. Man har därför också anledning att fråga sig om det inte är mera 
motiverat att anlägga ett processuellt än ett stadialt synsätt på den utveckling 
och de förändringsmekanismer i samhället, som trots allt måste ligga bakom 
förändringarna i gravarnas källmaterial. Under alla omständigheter är en 
hög grad av flexibilitet nödvändig, när det gäller att använda gravmaterialet 
som mått på förändringar.

Rekonstruktionsproblemet
I anföranden och diskussioner berörde frågor om rekonstruktion av sam- 
hällsmönster utifrån gravarna som källmaterial i huvudsak två sektorer, dels 
den sociala och dels den etniska.

Flertalet kvalitativa bearbetningar av gravmaterial under senare år torde när
mast ha gällt den sociala strukturen. Särskilt kan man erinra sig flera analyser 
av sydskandinaviskt bronsåldersmaterial med socioekonomiska analysme
toder och resultat som pekar mot ett stratifierat samhälle. En presenterad 
bearbetning av ett visst redskapsmaterial (Herner) byggde uppenbart på



dessa förebilder men stod inte oemotsagd. Man måste bl a fråga sig hur 
många variabler i källmaterialet som har social innebörd och hur kravet på 
en sådan skall definieras. Man kan knappast ha frihet att urskillningslöst 
tolka alla variationer som sociala grupperingar; kan inte tillfälligheter ibland 
ha avgjort om man fick en syl i graven eller inte? Det framhölls också i diskus
sionen (Burström) att materiell kultur visserligen måste ha samhällsrelevans 
men att olika tolkningar måste prövas. En analys av ett tämligen ordinärt 
västmanländskt järnåldersgravfält (Welinder) påvisade hur också andra 
variabler som dräktskick och lokalkorologi inom gravfältet kan analyseras i 
sociala termer, förutsatt att man har en operativ idé om hur data skall 
hanteras.

Problemet om den etniska strukturen bakom ett gravmaterial behandlades uti
från ganska få, vitt spridda och sinsemellan delvis olikartade gravar från 
vikingatid i övre Norrland (Zachrisson). Personligen har jag svårt att undgå 
intrycket att dessa spridda gravlokaler har en avsevärd variation både i yttre 
och inre gravskick, i gravgåvor och till viss del också i lägen. Tolkningen av 
etnisk enhetlighet förefaller delvis uppnås genom att olika variabler ges olika 
relevans på skilda ställen och under inflytande av en (obestyrkt?) domi
nansteori. Man kan bl a ställa frågor om hur frånvaro av känd gravsed skall 
tolkas i etniska termer, om vilka krav som skall ställas på etnicitet respektive 
import i föremålsbeståndet, om vilken faktor som är mest etniskt giltig: 
materiella föremål eller gravskick och om huruvida gravarnas ekologi kan 
tolkas i etniska och inte enbart i rent subsistensiella termer. Frågor av denna 
art är självfallet allmängiltiga och inte bundna till frågeställningen samiskt/ 
skandinaviskt.

Man kan inte undgå intrycket att frågor om både social och etnisk struktur är 
beroende av den samhällsteori man mer eller mindre explicit tillämpar, och att 
man därför i utgångsläget bör klargöra sina teoretiska utgångspunkter i 
detta avseende.

Individuellt/kollektivt
Frågan om det personliga contra det kollektiva kan i bearbetningssituationen 
gälla dels det förhistoriska samhället och dels forskarsamhället. Båda frå
gorna tangerades utan att bli någon huvudsak i diskussionen, men de är båda 
viktiga.

Man kan naturligtvis fråga sig om gravar är individuella monument eller om 
de är uttryck för kollektiva värderingar — t ex inom grupper, klasser, skrån 
eller släkter. En viktig omständighet är härvid det självklara faktum att alla 
gravar är anlagda av de efterlevande; de är på detta sätt "monument över 
levande" (Hyenstrand 1980) — eller åtminstone över deras idéer och för
måga. Redan detta gör det utomordentligt osannolikt att varje grav skulle 
vara individuellt utformad, även om den i flertalet fall också får förutsättas ha 
en memoriell funktion, knuten till en individ. Men redan en tolkning av detta 
memoriella budskap förutsätter en kommunikativ konvention — ett122



materiellt "gravspråk". Än mer utpräglat blir kravet på ett sådant om gra
varna också — enligt numera vanlig uppfattning — skulle kunna ha varit 
symboler också med annan betydelse — "in action" i det samtida samhället, t 
ex i rituella, familje- eller äganderättsliga eller andra syften (jfr Baudou).

Man kan nog därför tämligen tryggt utgå ifrån att gravarna i första hand är 
uttryck för kollektiva idéer, att deras utformning och gravritual är styrd av 
sociala uppfattningar och att de fungerat i första hand i kollektiva samman
hang. De kan därför också databehandlas på olika sätt med förutsätt
ningar att komma åt åtminstone vissa generella aspekter i det bakom
liggande samhället. I bearbetningens natur ligger bl a att den söker efter 
generalitet bland alla tillgängliga gravdata. Detsamma måste gälla också mel
lan olika gravlokaler — t ex järnåldersgravfält. Det med viss emfas framförda 
påståendet att "varje gravfält fordrar sin egen variabellista" (Welinder) tror 
jag därför är generellt felaktigt. Även om hänsyn vid bearbetningen måste tas 
till varje gravlokals uppbyggnad, bör 'listorna" för olika gravlokaler ha så 
många begrepp som möjligt gemensamma. I den generella behandlingen av 
gravdata ligger ett element av deduktion och nomotes. Det allmängiltiga är 
väl ur historisk synpunkt genomgående av större intresse än det singulära 
eller unika?

Det borde därför inte heller vara så att alla arkeologer är sådana individua
lister att vi var och en måste skapa våra egna begrepp. Måste det inte i stället 
finnas så goda möjligheter för kommunikation som möjligt med gemen
samma nämnare i terminologi och begreppsbildning? Endast i mycket be
gränsad mening skulle det kunna sägas vara sant, att "inget arkeologiskt 
samhälle kan beskrivas annat än utifrån personliga utgångspunkter" (Welin
der) — nämligen att jag gör det som aktiv och personlig medlem i ett forskar
samhälle med användning av dess begreppsapparat. Även gravarkeologi i 
här avsedd betydelse är en arkeologi "als ob" i Mats Malmers mening (1984) 
— som om objektivitet vore möjlig och i varje fall eftersträvansvärd.

Källor och data
Diskussionen gav enligt min mening anledning att med särskild hänsyn till 
gravbeståndet som källmaterial och med användning av en nykonstruerad 
men innehållsmässigt gammal modell (fig 1) erinra om några i annat sam
manhang (Selinge 1987 med a.a.) presenterade synpunkter.

Arkeologiens källor i eminent mening är de fysiska lämningarna av gångna 
kulturförlopp. De utgör — uttryckt med historisk terminologi — alltid kvar
levor av dessa förlopp. Rent objektivt gäller detta oavsett om de är kända 
eller dokumenterade eller inte. Som arkeologiska data bör man däremot 
beteckna resultaten av dokumentation av källorna, som kan vara företagen 
med olika ambitionsnivå och i skilda syften. Som arkeologiska databanker 
kan betecknas resultaten av stora, samlade och såvitt möjligt enhetligt 
utförda dokumentationsinsatser, t ex RAÄs fornlämningsregister och 
rapport- och fyndmaterialet från uppdragsundersökningarna. Om original- 123



kallan gått förlorad — tex genom förstörelse eller arkeologisk undersökning 
— kan datamaterial på olika nivåer vara det enda som återstår.Vid bearbet
ning gäller då att detta får användas som källa — i princip på samma sätt som 
historiker kan få använda sekundärt källmaterial för sina undersökningar. I 
praktiken blir det ofta fråga om att använda ett dylikt selektivt datamaterial 
för en viss bearbetning, även om originalkällan skulle vara bevarad, därför 
att det skulle vara oekonomiskt eller i många fall ogörligt att vid varje tillfälle 
göra om dokumentationen från början.

Modellen (fig 1) är ett försök att illustrera förhållandet dels mellan data och 
källor och dels mellan ursprungligt och bevarat källmaterial, vartill också 
kommer frågan om källmaterialets förhållande till det förhistoriska samhäl
let i sin helhet. Innehållsligt likartade modeller har publicerats tidigare 
(Moberg 1969:65 och Welinder 1986:13); skillnaden är att min modell också 
innehåller ett försök att illustrera dynamiken i källmaterialets utveckling och 
hantering (jfr även Selinge 1979:202 med principiellt likartat innehåll).

Det arkeologiska källmaterialet har genom sitt läge i ett vanligen successivt 
och inte sällan efterhand också mera intensivt utnyttjat kulturlandskap 
genomgående varit utsatt för hot om decimering och/eller förintelse. Gente
mot en vanlig — och naturligtvis i många avseenden motiverad — stånd
punkt att dessa hotbilder blivit allvarligare under nyare tid förtjänar det 
påpekas att detta slitage på det arkeologiska källmaterialet alltid varit förhan
den, även under epoker för vilka ett antikvariskt källmaterial som kan belysa 
nedbrytningen helt saknas (Selinge 1986).

Påverkan på källmaterialet har i nyare metodisk/teoretisk litteratur be
nämnts "archaeological (alternativt "noncultural") formation processes" 
(Kristiansen 1985, Schiffer 1976). Denna process anges på modellen med 
fyllda pilar. Den har dels ett rent destruktivt, passivt moment, som medför att 
den ursprungliga kulturella kvarlåtenskapen successivt förminskas — på 
modellen schematiskt angivet genom att den bevarade delen utgör hälften 
av det ursprungliga beståndet. Processen har emellertid också ett mera aktivt 
moment genom att utifrån det bevarade beståndet ta fram ett dokumenterat 
källmaterial — dvs att skapa data av källorna. Datadelen anges lika schema
tiskt till en fjärdedel av det ursprungliga beståndet.

Det finns emellertid också en process i motsatt riktning, som utgår ifrån det 
arkeologiska datamaterialet för att utifrån detta försöka skaffa sig en bild av 
både de bevarade källorna och i andra hand såvitt möjligt också av den ur
sprungliga kvarlåtenskapen. Denna process är en mycket väsentlig del av 
den arkeologiska källkritiken, och den illustreras på modellen av öppna 
pilar. Det är här framför allt en fråga om representativitet; dels om databaser
nas representativitet för det bevarade källbeståndet och dels om det beva
rade källmaterialets representativitet för det ursprungliga.

Det arkeologiska källäget kompliceras emellertid ytterligare av att mycket 
hänt, som aldrig lämnat spår i det fysiska källmaterialet. I viss utsträckning 
beror detta på att det material, som använts eller ingått i den kulturhistoriska
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"Formation process"

Fig 1. Modell över det fysiska källmaterialet till förgångna 
kulturella förlopp, dess selektion genom den historiska utveck
lingen och dess principiella behandling genom en källkritisk 
forskning. Se vidare kommentar i texten.
Ritning: Annica Boklund.
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processen, är förgängligt under de rådande fysiska bevaringsförhållandena. 
När det gäller gravar är emellertid ett annat förhållande av större principiellt 
intresse. Av de rådande kvantitativa förhållandena beträffande bevarade 
gravanläggningar inom olika förhistoriska kulturer måste man nämligen — 
trots de ovannämnda felkällorna beträffande det bevarade materialets repre
sentativitet — dra slutsatsen att fullt avsiktliga "felkällor" kan förekomma 
genom den förhistoriska människans egna prioriteringar. I princip kan dessa 
vara av två slag: antingen har man — t ex på grund av religiösa eller sociala 
värderingar — underlåtit att utföra begravningsritualer eller motsvarande 
med större eller mindre delar av den avlidna populationen eller också har 
dessa ritualer eller ceremonier medvetet utförts på ett sådant sätt och med 
sådant material att de inte efterlämnat permanenta spår.

Gravarkeologien belastas därför, såsom framgår av modellen, med en obe
stämbar grå zon av "icke kvarlämnat" material, som är en följd av den förhis
toriska människans egna seder och värderingar. Det ligger i sakens natur att 
denna medvetna selektion i det kulturella mönstret kan ha en högst ojämn 
korologi och kronologi. I källkritisk mening kan detta uttryckas så att gra
varna är tendentiösa som historiska dokument — ett faktum som vi aldrig får 
glömma vid arkeologiska bearbetningar och tolkningar. Frågan om det ur
sprungliga gravbeståndets representativitet för de förhistoriska samhällena 
är alltså utomordentligt komplicerad och svår att besvara.

Två aspekter ur kulturminnesvårdssynpunkt
Den närmaste anledningen till seminariet var som bekant det stora bestånd 
av dokumenterade data från ca 13 000 undersökta fornlämningar, som fram- 
tagits genom uppdragsundersökningar för kulturminnesvården. Det finns 
därför anledning att något vidröra de erfarenheter för den fortsatta fornmin- 
nesvården, som bör kunna vinnas ur denna stora databank. De två aspekter 
som här tas upp kan benämnas erfarenhetsåterföring och bevarande
strategi.

En gammal diskussionspunkt är hur stor andel av de vid undersökning på
träffade gravarna som tidigare varit registrerade, erkannerligen vid fornmin
nesinventeringen. Detta problem rör alltså ERFARENHETSÅTERFÖRING 
mellan den översiktliga och den detaljerade dokumentationen. En sådan är 
självfallet av stor betydelse, om en tillförlitlig utvärdering av det stora inven
terade fornlämningsbeståndet för bebyggelsearkeologiska syften skall vara 
möjligt. Denna aspekt diskuterades i tämligen traditionella former (framför 
allt av C. Nilsson; jfr Nilsson 1977, där underlaget var hämtat). Det kan näm
nas att Nilssons jämförelsematerial är hämtat från 1940-talets inventering, 
medan nyinventeringen visar att antalet registrerade anläggningar per grav
fält i Östergötland ökat avsevärt (Selinge 1986b).

Tyvärr har bearbetningar av denna art ofta gått ut på att visa, hur få gravar 
som registrerats vid inventering i jämförelse med antalet dokumenterade 
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av en grävande arkeolog; om en inventerare har stått för den har målsätt
ningen gärna varit den motsatta. En annan rot till den bristande kompatibili
teten är undersökningsmetodisk: gravplaner redovisar i UV:s utförande i 
regel endast stenkonstruktioner men inte den täckande jordmanteln. Detta 
betyder att de redovisar anläggningar i olika stadier av nedbrytning, vilket 
kan ha skiljaktig såväl kronologisk som korologisk betydelse.

Det är angeläget att gravdokumentation ses som en enda, integrerad doku- 
mentationsprocess, för att generell utvärdering och erfarenhetsåterföring 
skall bli möjlig. I en sådan process bör man kunna urskilja minst fyra huvud
sakliga dokumentationsnivåer:

1. inventeringsnivån, dvs den dokumentation som är redovisad i den senast 
utförda fornminnesinventeringen. Det är ett allmänt känt faktum att denna 
dokumentation — förutom av resurser i tid och arbetskraft — numera är 
starkt beroende av pågående markanvändning och rådande besiktningsför- 
hållanden. Sådana omständigheter av betydelse bör finnas angivna i forn- 
lämningsregistret, bl a till ledning för bedömning vid antikvarisk utredning 
och besiktningar.

2. optimal observationsnivå på icke avtorvade anläggningar, vilket betyder att 
en dokumentation i inventeringens standard och med dess terminologi bör 
göras efter en så noggrann städning och röjning av gravfältet som möjligt. 
Denna dokumentation bör också innehålla en redovisning av i detta stadium 
synliga konstruktionsdetaljer — lämpligen enligt det förfarande, som tilläm
pas på s k specialkartor. En s k schaktplan i normalt utförande dvs med 
schematiskt angivna begränsningar — är alltså inte tillräcklig.

3. dokumentation under torv och jord, dvs den dokumentation av ingående sten- 
konstruktioner, som normalt företas genom lodfoto eller på annat sätt. Av en 
jämförelse mellan nivå 2 och 3 bör då bl a framgå, dels vilka anläggningar 
som verkligen varit avsedda att synas ovan jord och dels vilka konstruktions
detaljer som ursprungligen varit synliga. Sannolikt bör första indikationen 
på eventuella flatmarksgravar också synas på detta stadium.

4. dokumentation av inre gravskick i erforderligt antal nivåer efter dokumenta
tionskraven i varje särskild grav. Denna dokumentation skiljer sig självfallet 
inte från den nu tillämpade. Av den framgår ur statistisk synpunkt det slutligt 
konstaterade antalet begravningar.

Det framgår här att en jämförelse mellan nivå 1 och 4 inte är meningsfull utan 
beroende både på de fysiska kulturlandskapförhållandena och på gravskic
ket i varje särskilt fall. Vad vi behöver för en erfarenhetsåterföring till forn- 
lämningsregistret av undersökningsresultaten är dels en jämförelse mellan 
antalet ursprungliga synliga anläggningar enligt nivå 2 och antalet anlägg
ningar efter avtorvning enligt nivå 3 och dels en jämförelse mellan båda 
dessa var för sig och antalet gravlagda enligt nivå 4. Av sådana jämförelser 
bör framgå regionala och kronologiska skillnader dels mellan synliga och 
icke synliga anläggningar och dels mellan antalet gravlagda i förhållande till 127



antalet synliga respektive dolda anläggningar. Dessutom kommer motsva
rande skillnader i frekvens, utbredning och kronologi av konstruktionsdetal
jer att vara av värde för erfarenhetsåterföring till fornlämningsregistret.

Beträffande BEVARANDEFRÅGORNA kan några kortfattade kommentarer 
lämnas. Som ovan framgått framhölls särskilt från UV väst (Artelius) att ett 
redan hårt decimerat gravbestånd alltjämt är utsatt för successiv förstörelse, 
och detsamma har bl a i detta område kunnat iakttagas vid nyinventeringen. 
Det är självfallet att alla arkeologer, som rör sig i landskapet, måste ha upp
märksamheten riktad på detta förhållande — antingen fomlämningama är 
registrerade eller inte.

Under senare år har också givits exempel på att bevarandemålen kan komma 
i konflikt med uppdragsverksamhet för antikvarisk utredning eller motsva
rande. En överordnad bevarandefilosofi med särskild hänsyn till vetenskap
ligt värdefulla, arkeologiska landskapsavsnitt (bl a inom riksintressen) bör 
genomsyra hela organisationen. Bevarandemålet bör i sådana fall ur kultur
minnesvårdens synpunkt prioriteras högre än både motstående intressen 
och i och för sig vetenskapligt lovande undersökningsuppdrag. En detalj i 
detta sammanhang: varför ges fortfarande — av vad som framkom vid semi
nariet att döma — successiva undersökningstillstånd inom stora, samman
hängande gotländska fornlämningsområden?

Det kan slutligen konstateras, att det stora beståndet av överodlade fornläm- 
ningar — självfallet både gravar och boplatser — fordrar snara åtgärder, om 
ej avsevärda delar av den arkeologiska informationen i dessa områden skall 
gå förlorad. För åtgärder i detta syfte måste uppenbarligen särskilda projekt 
planeras och genomföras så snart som möjligt.

Det holistiska perspektiv, som avslutningsvis framhölls som angeläget gäller 
därför inte bara det rent vetenskapliga synsättet utan har också en stark 
bäring både mot dokumentationsverksamheten och den arkeologiska kul
turmiljövården i allmänhet.
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Omslagsbilden: Den äldsta kända rapporten över en gravundersökning som 
förvaras i AT A berättar om utgrävningen av en gravhög i Orkesta sn i Upp
land. Utgrävningen ägde rum i juni 1724. Gravhögen låg i närheten av riksrå
det friherre J. Cederhielms gård, Lindholm. Cederhielm var tydligen 
intresserad av fornforskning och på hans begäran beordrade Fredrik I fyrtio 
man från Upplands regemente att gräva ut högen. Rapporten, som är förfat
tad av L. von Schantz som också utfört profilritningen, börjar:

»Kort Berättelse om den Store Ättebacken i Upland, Sämming- 

hundra Härad och Arkesta Sochn, på Waksthuna Skatteägor belägen, 

och dess upgräfning, som effter Kongi. Maij:tz nådigste Ordres 

toog sin begynnelse åhr 1724 d. 8 Junii.

Anno 1724 d. 8 Junij woro 40 st. Soldater af Uplands Infanterie 

Regemente tilstades wid Kullen under Lieutnantens H:r Joh. Wil h. 

Elgensternas och 2:ne Under Officerares Commendo och upseende, 

hwilka kl. 4 om morgonen, sedan dhe huilit wanligit Chorum, be

gynte at giöra twenne öpningar på högen, den ena å wästra och den 

andre å södre sidan, hwardera ungefehr om 4 ell:r 5 al:rs bredd, så 

wäl som en stor öpning öfwerst uppå, och fans under den öfwerste 

gräswallen en blandning af allahanda slags mull hwarftals lagdt, 

såsom swartmylla, gröfre mull och fijn sand, jämwäl och gallmeya;

Ur Schück, H. 1935. Kungliga Vitterhets, Historic och Antikvitets Akade
mien dess förhistoria och historia. Band IV. Stockholm.
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