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Ty mitt i bondens jord 
har Ale gått ombord 

på dödens skepp, det sista som han äger.

Sjökungens skepp, som sitter fast i mullen, 
gör här sin långfärd intill tidens ände.

Det har blott sten till stäv 
och moln till segelväv, 

men är trots allt de fria skeppens frände

I detta skådespel 
vet ingen, vilken del 

som just förflyter eller är förfluten

Kring skepp och gravskepp glittrar böljeskummet 
mångtusenårigt och mångtusenmila 

och tiden byter hälsningar med rummet 
i seglens rörelse och blockens vila, 

och marken strör sin blom 
kring stentung ålderdom, 

och lärkan slår, och Skånes somrar ila.

Utdrag ur “Ales stenar” av Anders Österling, 1933 
“Tonen från havet”.



‘Förord

A
nders Österlings dikt bibringar oss på 
L ett mästerligt vis insikten om att avlägsna och 
ytterligt komplexa världsföreställningar ännu kan 

förnimmas i vårt möte med förhistoriens gravmo
nument. Dessa sammansatta föreställningar har i 
det förflutna regisserats av en än mer komplex 
mänsklighet. I stroferna sammanfattas märkligt 
nog de olika tolkningar som historiker och arkeo
loger tillämpat för att förklara den religiösa sym
bolik som en gång förmedlades genom dessa skepp 
av sten. Här finns den gudomliga närvaron och här 
avseglar skeppet med de bortgångna mot dödsri
kets okända kuster. Skeppet är helgat åt "Sjökung
en” Ale. Vi hör ekot av sociala förklaringsmodel
ler som också åberopats för att förklara byggandet 
av förhistoriens monument. Kring skeppet föds 
och dör också årstider och epoker. Med dessa fär
das också alla markens grödor och invånare i en 
evig cykel. Skeppet är för Österling symbolen för 
världens, växtlighetens och människosläktets frukt
barhet och fortlevnad. Symboliken blir för dikta
ren synonym med en evig transcendens och trans
formation, solens, naturens och människans död 
och ständiga återkomst till livet. Som genom ett 
trollslag tecknar orden också hur dåtid och nutid 
smälter samman i betraktelsen av stenskeppet. 
Skeppsarkitekternas föreställningsvärld upplevs 
ännu och tolkas och omtolkas ständigt från egen- 
upplevda och närmast ögonblicksartade tidvatten
horisonter. Forskarna har också påpekat att vår 
övertygelse om att skeppet verkligen var en religiös 
symbol i förhistorien är något som vi griper med

intuitiv förståelse. Det är inget som kan klarläggas 
statistiskt eller genom utvecklingen av raffinerade 
arkeologiska metoder. Kanske är det därför inte 
alls märkligt att just diktaren omsluter hela forsk
ningstraditionen i sin ”analys”. För en sådan intu
itiv intelligens framstod säkert alla dåtiders och 
nutidshorisonters sammanvävda komplexitet som 
glasklar.

Uppsatsen kunde i huvudsak förfärdigas kring 
årsskiftet tack vare att jag av Riksantikvarieämbe
tet erhållit tjänstledighet med bibehållen lön under 
två månader. För detta vill jag tacka mina chefer 
Kristina Lamm, Eva Weiler och Lars G. Johansson. 
Jag vill också tacka Lars G. för att han hjälpt till 
med att skapa utrymme för uppsatsarbetet mitt i 
alla andra omfattande uppgifter som åvilat oss un
der det gångna året. Jag vill också rikta ett varmt 
tack till min handledare Jarl Nordbladh för givan
de diskussioner och ett gott samarbete. Några av 
mina arbetskamrater vid Raä:s regionkontor i Kungs
backa har läst och kommenterat textens innehåll 
och utformning. För detta är jag skyldig Anna- 
Lena Gerdin och Gundela Lindman ett mycket 
stort och särskilt tack. Jag vill också tacka Karin 
Äijä, Monica Wennersten, Gisela Ängeby, Carina 
Bramstång, Lennart Lundborg och Robert Heniek 
som bidragit med litteraturhänvisningar, kom
mentarer, bilder och beskrivningar av undersök
ningar och resultat. Ett stort tack också till Lena 
Troedson och Anders Andersson som med gott hu
mör nu även lyckats producera denna bok tillsam
mans med mig.

Fjärås den tionde maj 1996 
Tore Artelius
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Figur 1 Bilden visar Folke Flansen i sambatid med undersökningen av 
den överhöljda skeppssättningen i Lugnarohögen vid Hallandsåsen 1926. 
Foto Hallands länsmuseer.



I

Inledning

”Funerals are the occasion for avoiding people or 
holding parties, for fighting or having sexual orgi
es, for weeping or laughing, in a thousand different 
combinations... We can but recount the collective 
wisdoms of many cultures, the wisdoms that have 
been acted, sung, wailed and danced at funerals 
through the ages” (Huntington & Metcalf 1979, 
s.l).

1:1

Bakgrund

Att skeppet brukades som en symbol i den förhis
toriska skandinaviska mytologin är allmän kun
skap. Som en av flera symboler hade skeppet vik
tiga funktioner i det förhistoriska skandinayiska 
samhällets religiösa och sociala traditioner. Sym
boliken framträder på ett varierat vis i bl.a. brons
ålderns gravar. Skeppet fungerar som en symbol 
inom den religiösa ritualen, och symboliken fram
träder i begravningar i egenskap av en verklig båt, 
i form av ett skepp byggt i sten, som en skeppsav- 
bildning på en rakkkniv eller en inristning på en 
häll i en grav.

I arbeten som bl.a. diskuterar skeppets symbol
funktioner beskrivs dessa som förmedlande ett in
nehåll av arketypisk1 karaktär, även om termen 
sällan brukas (jfr bl.a. Montelius 1886, Ebert 1920, 
Andrén 1993, Kobyliński 1995). I en nyligen pub 1

licerad artikel konstaterar Zbigniew Kobyliński att 
det faktum att skeppet fungerat som en symbol i 
det förhistoriska skandinaviska samhället är något 
som vi i första hand upplever och begriper med en 
intuitivt förvärvad förståelse (Kobyliński 1995, s. 9). 
På något annat sätt än intuitivt kan ett symboliskt 
återgivet idéinnehåll aldrig upplevas eftersom ett 
definierande drag hos symbolen är att formen är 
väsensskild från det innehåll som förmedlas (Elia- 
de 1952 och 1968, Jaffé 1964, Turner 1967, Hod- 
der 1986 och 1987). För den betraktare som inte är 
invigd i symbolens religiösa idéinnehåll och sociala 
sammanhang framträder inte ett definierbart inne
håll och ritualens funktion blir inte begriplig. Sym
bolen får på så vis en lika uttalad roll av socialt alie- 
nerande och begränsande karaktär (Bloch 1982, 
1986, Baumann 1992 ). Symbolikens återkommande 
upprepning i en ritual bibringar oss förståelsen av det 
förmedlade värdets innehåll. Genom en analys av de 
begravnings- och gravkontexter som skeppsssymbo- 
len och dess förmenta meningsinnehåll återfinns 
inom kan vi belysa dess religiösa och sociala funktio
ner. I vetenskapstraditioner där arketypiska värden 
är av intresse finner vi att denna inte omfattas av en 
enhetlig innehållslig definition. I psykologin och reli
gionsvetenskapen har arketypbegreppet tillskrivits 
olikartade innehåll (Skogemann 1986, s. 20 ff, 
s. 145).

När vi i bohuslänska Blomsholm iakttar en 
skeppsättning i monumental och spektakulär fram

1) Arketyp: Enligt Jungs psykologi kan arketyper karaktäriseras som grundläggande tankemönster. Dessa mönster och 
gestaltningar gör att vi uppfattar människor, händelser och situationer i enlighet med så urgamla föreställningar om 
tillvaron att de blivit en del av vår mänskliga natur (Egidius 1994, s. 47). Arketypen har en dubbel karaktär. Den är 
dels en oåskådlig grundform eller mönsterstruktur för upplevelser och föreställningar och dels en numinös (gudomlig
översinnlig) kraft som människan i sina upplevelser uppfattar som närvarande och är gripen av (Liibcke 1988, s. 44).
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I. INLEDNING

ställning, vad är det då för arketypiskt meningsin- 
nehåll av religiös och social karaktär som symbo
liskt förmedlas? Enligt Victor Turner lösgörs den 
sociala kommunikationen främst i ritualens hand
lingar. Dessa handlingssstadier måste passeras för 
att nå en kaosliknande situation i ritualen ur vilken 
en kreativ och socialt konstruktiv ordning kan be
kräftas, återskapas eller nyskapas. Antropologer
nas kunskap om ritualers religiösa och sociala 
komplexitet innebär att det är naturligt att ställa 
sig frågan om det överhuvudtaget är möjligt att 
förstå en djupare sakral/profan innebörd utifrån 
ett sedan tusentals år övergivet arkeologiskt mate
rial (jfr Turner 1969 och 1977, Huntington & 
Metcalf 1979, Levy 1982, Fader 1982, Barrett 
1991).

Inom religionsvetenskapen betraktas arketypen 
som en komponent i en aktiv historisk och religiös 
process. Varje återgivning av religiösa fenomen bär 
arketypens mening i sig, eller för att uttrycka det 
med Mircea Eliades ord ”Varje historisk form ten
derar att närma sig sin arketyp så mycket som möj
ligt” (Skogemann 1986, s. 145 [Eliade 1952, s. 62]). 
Samtidigt som skeppet är byggt för resor i den fy
siska världen blir det ett naturligt val som transi
tionssymbol2 för de avlidnas passage mellan olika 
världar, färden över dödens flod, till dödsriket, 
mot det eviga livet eller lycksalighetens öar. Valet 
av symbol grundar sig på att det funnits en konkret 
uppfattning om att färden till dödsriket krävde ett 
fortskaffningsmedel. Dessutom är skeppet symbo
len för arketypisk och transcendent närvaro3 i ritu
alen. Symbolen har också sin naturliga roll i den 
världsordnande mytologin som ”det skepp i hvil
ket solen tänktes fara öfver himlavalvet”, en funk

tion i symbolikens innebörd som underströks re
dan för 150 år sedan av J.J.A. Worsaae (Montelius 
1886, s. 189).

I psykologin, speciellt då inom den gren som 
präglats av C.G. Jung, framstår arketypen som en 
abstraktion som måste erhålla form för att förstås. 
Genom formens närvaro i ritualen blir arketypen 
identifierad och erhåller kommunikativa egenska
per (von Franz 1964, Jung 1977). Enligt Jung be
höver inte deltagare i en ritual vara medvetna om 
innehållets arketypiskt-religiösa signifikans. Istäl
let har själva ritualen, dess utformning, och ge
nomförandet av traditionen i sig själv en kommu- 
nikationsskapande och strukturerande förmåga 
som kännetecknas av att den exponerade symbo
len identifieras kollektivt. Vi kan exemplifiera med 
att många i vårt land idag inte känner till varför 
man firar midsommar. Ändå är firandet av tydligt 
kulturellt identifierande karaktär. När den japans
ke turisten efterfrågar ritualens innebörd svarar 
deltagarna oftast att traditionen genomförs för att 
den är just tradition, och därmed viktig. För att bi
dra till en förståelse av symbolikens innebörd mås
te identifikations-, transformations4- och transi
tions-processer hela tiden upprepas inom ritualen 
eftersom dess svagaste länk, den medvetet eller 
omedvetet upplevda förståelsen av symbolikens 
meningsinnehåll är mycket bräcklig (jfr von Franz 
1964, Bloch & Parry 1982).

Hans Hildebrand vidgade 1874 synen på det 
redan i slutet av 1600-talet belagda bruket av verk
liga båtar i den skandinaviska vikingatidens be
gravningar. I ”Folkens tro om sina döda" analyse
rade Hildebrand båtgravar utifrån religionshisto- 
riska och etnologiska paralleller och analogier på

2) Transition: I förhållande till begreppen transcendens och transformation, som också gestaltar föreställningar kring över
gångar från det sinnliga till det översinnliga, beskriver transitionssymboliken ett förhållande i vilket övergångsriten 
betraktas som en konkret förflyttning, en "resa” som till sin form är helt likartad med de som företages i den sinnliga 
världen (jfr Egidius 1994, s. 550).

3) Transcendens: Vanligen avses inom psykologin och religionsvetenskapen symbolik kring övergången från det sinnliga till 
det översinnliga (Egidius 1994, s. 548). I uppsatsen betraktas transcendent närvaro som förekomsten av gudomlig närvaro 
och gudomliga egenskaper (jfr Lübcke 1988, s. 256). Flera andra filosofiska innehållsförklaringar av termen finns, bl.a. 
hos Leibniz, Kant, Husserl och Heidegger.

4) Transformation: Radikal förändring till innehåll och form (Egidius 1994, s. 549).

-8-



. INLEDNING

ett tvärvetenskapligt sätt som tidigare inte gjorts. 
Båten som placerats i graven var enligt Hildebrand 
symbolen för de dödas överfart till dödsriket. Fär
den fanns återgiven i den skandinaviska sagolitte
raturen och traditionen kunde också spåras i anti
kens mytologier samt i en mängd etnografiska ex
empel (Hildebrand 1874, s. 50 ff.). Hildebrands 
sätt att bearbeta historiskt material gav inte bara 
ny kunskap utan den då kontroversiella metodi
ken och viljan att spegla människans inre som kul
turvarelse vidgade också historievetenskapens roll 
i samtiden. Tolv år senare sammanställde Oscar 
Montelius de då kända fynden av gravar med båt
fynd i 1886 års volym av ”Svenska Fornminnesfö
reningens Tidskrift”. Där påstod han att även 
skeppssättningar bör ha omfattats av ett symbol
värde i begravningssammanhang. Montelius påpe
kade också att skeppet förekom som bild i begrav
ningar i helt andra kronologiska sammanhang. 
Det fanns återgivet på föremål, främst rakknivar, 
som hittats i yngre bronsålderns högbegravningar. 
1 sitt påpekande av det kronologiska djup i vilket 
symbolen påträffats gjorde han en central distink
tion. Han skiljde ut bronsålderns skeppsbilder och 
järnålderns båtgravar som tillhörande två helt skil
da kosmologier (Montelius 1886).

Sedan dess har skeppet behandlats och avhand
lats som en av de centrala ”Rite de Passage”-sym- 
bolerna i skandinavisk förhistoria, när den före
kommer som ristad bild, som verklig båt, som 
symbolisk sådan byggd i sten eller beskriven med 
ord. Forskningsdebatten är livlig och så sent som 
1994 hölls ett internationellt symposium med 115 
deltagare i Köpenhamn över ämnet ”The Ship as 
Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia” 
(Crumlin-Pedersen &c Munch Thye 1995). Att 
skeppet i skandinavisk förhistoria brukats som en 
symbol kan därför betraktas som en sanning. Man 
kan påstå att detta förhållande bildat själva ramen 
för vidare studier. Skeppsymbolen finns belagd i 
samtliga perioder av den skandinaviska förhistori
en sedan senmesolitikum. Som idé är symboliken 
kring skeppet under alla tider också närmast glo

balt förekommande och närvarande i människans 
medvetande.

z: 2
Material, teori och hypoteser

Det behandlade materialet består av gravmonu
ment och begravningar från bronsålder i vilka 
skeppsymboler påträffats. Under några få år har 
flera gravar från brons- och järnålder med skepp 
byggda i sten undersökts i Västsverige (Westergaard 
1987, Lindman 1993, Ängeby 1994a, Hernek 
1994a, Artelius 1994a). Antalet skeppsformade 
gravar från period III har därmed fördubblats, nå
got som i och för sig kan verka lätt hänt med tanke 
på att vi tidigare endast kände enstaka exempel.

Gravarnas kontext har inte tidigare behandlats 
utifrån ett samlat och jämförande perspektiv. Inte 
heller har gravkontexterna redovisats i egenskap 
av föregångare till de betydligt mer vanliga skepps- 
sättningarna från yngre bronsålder (Müller-Wille 
1970, s. 14, Capelle 1986). De skeppsformade gra
varna har enligt min mening i hög grad behandlats 
som lösryckta ur sin kontext (jfr Capelle 1986). 
Som vi skall se återfinns exempelvis skeppssätt
ningar och skeppsformade stensättningar i syd
västskandinavisk bronsålder både i och under grav
monument av primärt helt annan utformning. Inte 
heller har monumentens stora formvariation, be
gravningarnas utformning och fynden alltid värde
rats i den arkeologiska analysen.

Utgångspunkten för hypoteser som framlagts 
under 1980- och -90-talet när det gäller skepps- 
symbolikens religiösa och sociala funktioner har 
koncentrerats kring själva symbolens närvaro i 
graven. De förklaringsmodeller som presenterats 
för traditionen att bygga skeppsformade gravar ter 
sig därför ställvis som alltför homogena och för
enklande. Framförallt blir förhållandet tydligt om 
förklaringsmodellerna ställs i kontrast till den 
komplexitet som framträder kring skeppssymboli- 
ken vid en genomgång av antropologiska studier,

~9-



. INLEDNING

etnologiska analogier, religionsvetenskapliga teo
rier och skriftligt historiskt källmaterial (jfr Lars
son 1994, 1995, Capelle 1986).

Skeppssymbolen förekommer i bronsålderns 
begravningar även i form av bildåtergivningar på 
gravgåvor, som redan nämnts i de flesta fall på 
rakknivar. Symbolen återfinns också avbildad på 
stenhällar i gravkistor. Skepp förekommer även i 
sällsynta fall som miniatyrer nedlagda i gravar 
(Montelius 1886 och 1898, Müller-Wille 1970, 
Wihlborg 1978, Randsborg 1993, Kaul 1995). I 
den mån material från den digra arkeologiska 
forskningsdiskussionen kring hällristningar in
hämtats är mitt syfte endast att relatera detta till 
periodens begravningar. Skeppsprydda rakknivar 
har exempelvis bidragit med viktig kronologisk in
formation för möjligheten att tidsfästa hällrist
ningarnas skeppsåtergivningar.

De frågor jag valt att belysa i uppsatsen kon
centreras kring skeppssymbolens religiösa menings- 
sinnehåll samt religiösa och sociala funktioner i 
bronsåldersamhället i vid mening och inom be- 
gravningstraditionen i synnerhet.

En målsättning är därför att utifrån en redovis
ning av skeppsformade gravar och dessas kontext 
belysa symbolikens sakrala idéinnehåll och dess re
ligiösa och sociala funktioner. Bruket av en religiös 
symbol med arketypiska karaktärsdrag kan också 
sättas i samband med frågor kring hur samhällets 
strukturer varit organiserade och hur dessa struk
turer nyttjat religiös symbolik i socio-politiskt hän
seende.

Genom att inledningsvis också nämna begrep
pen ritual, symbol och arketyp i anslutning till so
cialantropologi, religionsvetenskap och psykologi 
vill jag peka på en vilja att relatera dessa discipli
ners forskningstradition till den arkeologiska när 
det gäller frågor som är av intresse för vår syn på 
bruket av skeppet som symbol i förhistorien. Med 
stöd av det från psykologin inlånade begreppet

”projektion”5 vill jag visa hur den konkreta ut- 
formningsvariation som präglar bronsålderns skepps- 
sättningar kan tjäna som underlag för tolkningen 
av symbolikens idéinnehåll respektive sakrala och 
profana funktioner.

En annan målsättning är av materialkaraktär. 
En avsikt är att redovisa de sällsynt förekommande 
skeppssättningarna och skeppsformade stensätt- 
ningarna från period III i ett sammanhang.

Jag betraktar begravningen som en mycket cen
tral tradition för en befolknings kulturella identifi
kationmöjligheter. I begravningsritualen expone
ras och bekräftas identiteter och sociala strukturer, 
en ideologisk världsordning erhåller i ständig upp
repning sin nödvändiga konfirmation. Stabili
tet/instabilitet i begravningstraditioner och rituali- 
serat beteende speglar förhållanden i den sociala 
organisationens struktur. Stora diakrona variatio
ner i de materiella lämningarna är därför synony
ma med ideologisk och/eller social förändring i 
samhällets strukturer (Rappaport 1967 och 1971, 
Turner 1969, Firth 1970, Bloch 1971, 1989). En 
annan utgångspunkt är att jag anser att skepps
symbolen i den skandinaviska bronsålderns be
gravningar alltid kan tillskrivas ett likartat reli
giöst meningsinnehåll. Formen fungerar inom ritu
alen och kulten som en symbol för en transition- 
process med ett religiöst meningsinnehåll avspeg
lande döden/återfödelsen både på ett individuellt, 
kollektivt och mytologiskt världsordningsplan. 
Symbolen är en bärare av arketypiska värden som 
genom sin representation i ritualen kan likställas 
med en uppfattning av gudomliga krafters närvaro 
(Jung 1964, 1977, Eliade 1968, Moon 1987). In
nebörden av att forskningstraditionen velat identi
fiera en symbolisk roll för skeppet inom bronsål
derns mytologi i förhållande till en annan under 
järnålder innebär inte att dess funktioner som sym
bol för transition gått förlorad över tid (Montelius 
1886, Crumlin-Pedersen 1995, Schjødt 1995). Sam-

5) ”The psychological term projection simply points to the mode of appearance..., that is, the archetype does not exist as a 
projection, but rather it appears in projection” (Moon 1987, s. 381).
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tidigt som menings- och idéinnehållet präglas av en 
tidlös stabilitet så kännetecknas, enligt min me
ning, det religiösa och sociala bruket av symbolen 
av en ständig föränderlighet allt eftersom varieran
de behov av identifikation, konfirmation eller 
transformation uttrycks (Eliade 1958, 1968, van 
Gennep 1960, Bloch 1971, Lévi-Strauss 1977, de 
Coppett 1992, Baumann 1992). I ett ytterligare led 
är symbolen ett socialt redskap med obegränsade 
potentiella möjligheter och funktioner. Symbolen 
brukas inom ritualen hela tiden utifrån växlande 
sociala behov (Bloch 1986, Zuesse 1987, Barrett 
1991, Baumann 1992, Parkin 1992).
A) Symbolen är som religiös idé oföränderlig och 

genom att dess meningsinnehåll har generell 
signifikans kan symboliken repetitivt återiden- 
tifieras i rituella handlingar. Därmed skapas 
underlag och ramverk för kommunikation. 
Symbolen är en del av en allmänt och ständigt 
bekräftad världsordning.

B) Symbolen är som kulturell idé oföränderlig och 
i ritualen bekräftar, legitimerar och avgränsar 
den deltagarnas identitet på ett individuellt och 
kollektivt plan inom den egna strukturen och 
på ett alienerande plan i förhållande till andra 
samhällsstrukturer.

C) Symbolen är som social idé ständigt föränderlig 
utifrån de syften som i en given situation styr 
bruket av densamma. Symbolen skapar på så 
vis i ritualen utrymme för konfirmations-, tran
sitions- och transformationsprocesser vars 
möjlighet vilar på att de innehållskriterier som 
beskrivits i A) och B) är stabila och hela tiden 
återbekräftas i ritualen.

Jag menar att bruket av skeppet som symbol i 
bronsålderns begravningstradition alltid primärt 
gestaltade ett religiöst meningsinnehåll. I ett andra 
led kan detta meningsinnehåll tillskrivas varieran
de sociala funktioner som bl.a. kommer till uttryck 
i valet av att projicera den religiösa symbolen på 
ett specifikt vis i samband med begravningen och i 
monumentet. Exempel finns i forskningstraditio
nen på att sociala orsaksförklaringar av politisk

ekonomisk natur åberopats som det primära skälet 
för att skeppet brukas som symbol och också för 
begravningstraditionens uppkomst. Att reducera 
en mycket komplex, och i många discipliner be
lagd, religiös symbolik till en modell av hur poli- 
tisk-ekonomiska strategier uttryckts leder i slutän
dan endast till att alltför förenklande förklarings
modeller accepteras. Enligt min mening har i dessa 
fall det religiösa meningsinnehållet och dettas till
skrivna funktioner kommit att sammanblandas 
och förväxlas. Utifrån socialantropologins, psyko
logins och religionsvetenskapens rika forsknings
tradition vill jag tvärtom påstå att förutsättningen 
för att en symbol skall vara brukbar i politiskt- 
ekonomiskt strukturskapande hänseende är att 
den i verklig och generell mening är uppfattad som 
en symbol med ett mycket starkt och i föreställ
ningsvärlden centralt religiöst meningsinnehåll.

Att antaga att kontinuitet i bildspråk och form 
över lång tid också innebär förekomst av tidskon
stans i symbolikens meningsinnehåll har betraktats 
som tvivelaktigt utifrån antagandet att mytologins 
återidentifikation i ritualen primärt konstrueras 
utifrån sociala behov (jfr Goodenough 1970, s. 98 
ff). Däremot är kontinuerlig förekomst av likartad 
formåtergivning av symboliskt kommunicerade 
värderingar inom ett kultursammanhang över 
mycket lång tidsrymd allmänt uppfattat som ett 
mycket starkt argument för förekomst av ett likar
tat grundinnehåll. Bruket av likartat återgivna idé
er i olika kulturkretsar ger en utgångspunkt för 
kommunikation (Lévi-Strauss 1977, Gasparini & 
Margolies 1980, Vastokas 1987, s. 7 ff, Hedeager 
1992, Trigger 1993, s. 416 bl.a.). En innebörd av 
att skeppssymbolen i begravningssammanhang be
traktats som ett uttryck för en transitionsprocess 
är att det är formen som anses gestalta kulturell 
identifikation och tillhörighet. Utgångspunkten 
för studiet av en över lång tid likartad form är där
för till sin natur metodiskt formalanalytiskt och 
strukturalistiskt. En komponent bland många and
ra isoleras ur kontexten, i detta fall en skeppsform. 
Det är formen, inte formens tillskrivna innehåll,
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som tillåter oss att föreslå en kulturell samhörighet 
mellan de studerade perioderna, områdena eller fe
nomenen. Det är däremot tolkningar av formens 
tillskrivna idéinnehåll som förser oss med möjlig
heten för studier av exempelvis samhälleliga foran
dringsprocesser över tid. En formalanalys inrym
mer, förutom att påvisa samband, inga som helst 
ytterligare tolkningsalternativ eller möjligheter (jfr 
Trigger 1993, s. 421).

Uppsatsens följande två kapitel visar bl.a. hur 
analogin nyttjats som ett viktigt redskap i forsk
ningsdiskussionen. Man kan faktiskt påstå att ana
logier bildat det starkaste underlaget för synen på 
de bakomliggande orsakerna till bruket av skeppet 
som symbol. Synen på järnålderns båtgravskick 
kom tidigt att anknytas till fornnordiska texter 
(Stjerna 1905) och ett flertal etnografiska sentida 
paralleller redovisades som underlag för synen på 
båtgravskicket (Hildebrand 1874). Bruket av ana
logier har kritiserats flitigt, en del arkeologer me
nar t.o.m. att bruket av analogier är den kanske 
största anledningen till avgörande feltolkningar av 
det arkeologiska materialet (Freeman 1968, s. 262, 
Kobyliński 1995, s. 13). Ett direkt överförande av 
ett kulturellt innehåll från en etnografiskt belagd 
kontext till en kronologiskt avlägsen arkeologisk 
kontext har visat sig vara mycket tveksamt (Ucko 
1969, Tainter 1978). Det är dock knappast analo
gins värde som överskattats, snarare kan man på
stå att tvivelaktigheterna uppstått p.g.a. hur analo
gin brukats (Hodder 1982a, s. 14). Analogin kan 
beskrivas som överförande av information 
”... from one object to another on the basis of some 
relation of comparability between them” (Wylie 
1980, Hodder 1982a, s. 16, 1982b, 1986, s. 40).

I huvudsak skiljer man på två typer av analogi
slut. Den formativa analogin utgår från att likartad 
form, dekor etc. belagd i två kontexter är ett tecken 
på någon typ av samhörighet. En formalanalys ut
visar enbart denna formativa samhörighet, miss
bruket av analogin kan främst härledas till att den
na formativa likhet ansetts gestalta likartade kul
turella förhållanden (jfr Washburn 1978, s. 140).

En relativ analogi däremot ”...seek to determine 
some natural or cultural link between the different 
aspects in the analogy” (Hodder 1982a, s. 16). Ana- 
login kan brukas i syfte att påvisa förekomst och 
grad av kulturell komplexitet i det studerade mate
rialet eller fenomenet (Hodder 1986, s. 41). Forsk
ningstraditionen kring skeppets symbolik uppvisar 
flera exempel på att en strukturell formalanalys 
också använts för att beskriva symbolikens me- 
ningsinnehåll. När Bror Schnittger och Harald 
Hansson på 1910-talet visade att skeppssättningar 
anlagts redan under bronsålder innebar detta att 
den äldre forskningens analogier fick omprövas (se 
kap. II). Bruket av analogier är centrala för förstå
elsen av skeppet som symbol i bronsålderns be- 
gravningstradition, men de kan knappast bilda un
derlag för tolkningar kring en specifik represen
tation. Etnografiska och socialantropologiska ana
logier visar istället den kulturella komplexitet som 
i alla belagda fallstudier kännetecknar bruket av 
symbolen. Det är denna utgångspunkt man bör ha 
när analogier värderas. Genom att samla exempel 
på skeppssymbolik får vi en uppfattning om hur 
symboliken brukats i allmänmänsklig, global och 
kulturell mening, och denna allmängiltighet präg
lade enligt min mening symboliken även i skandi
navisk bronsålder (se kap. II, VI-VII).

Skeppet har tillskrivits ett varierat idéinnehåll i 
de fall det uppträtt i bronsålderns respektive den 
senare järnålderns gravar. När det gäller bronsål
dern har skeppet kommit att inkorporeras i en 
grupp av symboler, vilka till sin helhetskomposi
tion ansetts symboliskt uttrycka en ideologisk or
ganisation av kosmologisk t-mytologisk natur 
(bl.a. Sprockhoff 1955, Müller-Wille 1970, Levy 
1982, Randsborg 1993). Synen på skeppet som 
transporterar världsalltet och som symbolen för 
världsordningens ständiga återfödelse inom en vat- 
ten/solkult är som nämnts för den nordiska arkeo
logins vidkommande redan 150 år gammal (Wor- 
saae 1846, Montelius 1886).

När symboliken beskrivits för lämningar fr.o.m. 
romersk järnålder har symbolfunktionen i tolk
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ningarna kommit att singulariseras och också indi- 
vidrelateras. I tolkningar av järnålderssymboliken 
har skeppet i hög grad iklätts en ensartad symbo
lisk funktion som färdmedel för de avlidna till ett 
”dödsrike”. I flera fall har också symbolens repre
sentation i graven ansetts identifiera social struktur 
och också sociala roller (Crumlin-Pedersen 1995, 
Birkedahl & Johansen 1995).

Bronsålderns resp. järnålderns skeppssymboler 
har ansetts vara tydligt kronologiskt åtskilda. Fle
ra forskare påpekar dock att dessa kronologiska 
luckor beror på det arkeologiska materialets ofull
ständighet och att framtiden kommer att avslöja 
flera skeppsformade gravmonument också från 
förromersk järnålder (Capelle 1986). Även om 
skeppsformade gravar från förromersk järnålder 
påträffats så har traditionen ansetts vara ytterst lo
kalt förankrad och båtformade gravkistor från 
övergångsperioden till äldsta järnålder har åter
funnits invid den yngre bronsålderns gravar (Ny- 
lén 1958 och 1971, Gerdin 1979a och b). Även i 
innehållsligt religiös mening anses därför de säll
synta båtformade gravarna från äldsta förromersk 
tid underförstått anknyta till den äldre traditionen. 
I flera fall har begravningar från äldsta förromersk 
tid placerats inuti de äldre skeppssättningarna

(Gerdin 1979a och b). Under senare år har dock 
några skeppsformade stensättningar och skepps
formade symboler identifierats också i större grav
monument från förromersk och romersk järnålder 
(se bl.a. Lindman 1993, Artelius 1994b, Ängeby 
1994a).

En annan anledning till forskningens varierade 
syn på brons- resp. järnålderns bruk av skeppssym- 
bolen står att finna i de källor som åberopats. För 
bronsålderns del har tolkningarna till stor del an
knutits till hällristningsforskningen och till analo
gier med bl.a egyptisk, grekisk och babylonisk re
ligion. Tolkningen av järnålderns båtgravskick har 
anknutits till de nordiska sagorna, till krönikor 
och skildringar av bl.a. vikingatida begravningar. 
Så sent som 1920 ansågs det fortfarande att det 
inte fanns några båtgravar eller skeppssättningar 
som anlagts före år 500 efter Kristus. När Knut 
Stjerna 1905 formulerade sina teorier om ”Skölds 
hädanfärd” var det därför fullkomligt naturligt att 
begränsa sig till ett i rimlig mening synkront urval 
analogier. Därav följde att seden att gravlägga i 
verkliga båtar och skeppssättningar kom att be
skrivas som en ideologisk import från i första hand 
”östgermanska stammar” till Norden (Stjerna 1905).
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Figur 2 Del av gravfältsmiljön vid Domarlunden i gotländska Lärbro. I centrum av bilden är fem av 
gråsten byggda skepp ssättningar (se även fig. 41, kap. V och VII). Foto Anna-Lena G erdin.



II

(jravskepp från bronsålder 
- en forskningskommentar

”1 go aboard your Bark, I occupy your seat, I re
ceive my dignity, I control the paths of Re and the 
stars, I am he who drives off the Destructive One 
who comes at the flame of your Bark upon the 
great plateau. I know them by their names and 
they will not attack your Bark, for I am in it... ” 
(Book of Death, Faulkner 1985, s. 120).

2:1

Symbolens tillskrivna innehåll 
och funktioner

Av flera anledningar har skeppssymbolen tillskri
vits varierande idéinnehåll och religiösa/sociala 
funktioner. I hög grad har symbolen isolerats ur 
kontexter och singulära och/eller individrelaterade 
funktioner har istället framhävts i tolkningarna av 
symbolikens religiösa och sociala representativitet. 
Den förmenta symboliken kring skeppsavbildning- 
arna har analyserats utifrån övertygelsen om att 
symbolen under olika perioder brukats i ett över
gripande syfte: som ett socio-politiskt instrument, 
eller som ett ikonografiskt uttryck inom begrav
ningsritualens dödskult eller som ett ideologiskt 
uttryck för en kosmologisk beståndsdel.

Effekterna av denna vilja att söka belägg för en 
singulär funktion i symboliken har lett till polari
sering i forskningsdiskussionen. Debatten kring 
vilket religiöst eller socialt innehåll, resp. religiös 
eller social funktion, som uttryckts har varit cen
tral (jfr Stjerna 1905, Ekholm 1916, Ohlmarks 
1946, Larsson 1994, Kobyliński 1995 m.fl). I 
forskningstraditionen avtecknar sig paradigma
tiskt förankrade hållningar till det studerade mate

rialet alltifrån det tidiga 1800-talets ”historiskt av
bildande” tradition, över den kulturhistoriska tra
ditionen och den processuella arkeologin fram till 
en just nu aktuell, partikularistiskt relativ och 
postprocessuell betraktelse av skeppssättningarnas 
”mångtydbarhet” som fornlämningar (jfr bl.a. 
Ahlqvist 1822-27, Almgren 1904, Müller-Wille 
1970, Burström 1993).

Avsikten är att i detta kapitel söka beskriva hur 
denna forskningssituation uppstått. Samtidigt vill 
jag, genom den diskussion som förs i detta och 
kanske än mer i kapitlen VI-VII, påvisa vilken ef
fekt polariseringen medfört för vår syn på skeppet 
som religiös och social symbol.

Redan ett ytligt betraktande visar att gravlägg
ning i riktiga båtar och symboliska sådana byggda 
av sten ansetts uttrycka och spegla mycket varie
rande religiösa och sociala behov i brons- resp. järn
ålderns samhällsorganisation. Bronsålderns skepps- 
symbol har i första hand diskuterats utifrån en vil
ja att belysa dess roll inom kosmologin som helhet. 
Skeppets sakrala idéstruktur har understrukits och 
dess primära funktioner har sökts inom ”a forest 
of symbols”. När skeppsbilden påträffats i järnål
derns gravar har symbolikens religiösa meningsin- 
nehåll och symbolikens funktioner i högre grad be
traktats singular!. Symbolens transitiva förmåga 
har isolerats från den övriga kontexten. Resultatet 
har också blivit att symboliken bakom skeppssätt- 
ningar och verkliga båtgravar presenterats som 
lösryckt ur en vidare ideologisk kontext. Symbolen 
har också i högre grad analyserats utifrån syftet att 
belysa dess socio-politiska funktioner. De skilda 
tolkningarna kring symbolen i dess begravnings- 
kontext under brons- resp. järnålder är svårför-
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Figur 3 Till vänster är gravhällen från järrestad vid Simrishamn (efter Montelius 1898). Den mellersta 
bilden visar en skeppsprydd gravhäll från Sagaholmsgraven vid Ljungarum i Jönköping (efter Wihlborg 
1978) och till höger är den s.k. ”Tjärbystenen” som påträffades vid Tjärby i Grimeton socken 1873 i sam
band med att en gravhög förstördes. Överst i högens kärnröse av sten återfanns e7i klotformad sten på vars 
yta ett skepp och ett hjulkors inristats (efter Arbman 1954, s. 111).

klarlig. Tolkningarna av den religiösa och/eller so
ciala symbolfunktionen framhävs inte alltid uti
från en arkeologisk kontext. Istället har analogier 
och skriftligt källmaterial på flera vis brukats i ett 
första led av analysen.

Skeppssättningar kom redan i tidigt 1800-tal 
att förknippas med hällristningarna. En effekt där
av blev att också gravarna länge behandlades i di
rekt anslutning till en pågående diskussion kring 
ristningarnas meningsinnehåll, i princip fram till 
publicerandet av ”Bestattung im Boot” (Müller- 
Wille 1970).

Eftersom intresset kring hällristningarna främst 
fokuserats på deras religiösa, rituella, magiska och 
mytologiska innehåll kom även de skeppsformade 
gravarna att primärt betraktas utifrån likartade ut
gångspunkter. Forskningen var kreativ men ändå 
kaotisk och motsägelsefull. Under 1800-talets 
första hälft hade man mycket oklara uppfattningar 
om både hällristningarnas och skeppssättningar- 
nas kronologiska hemvist. Worsaae och Montelius 
betonade tidigt bronsåldersskeppets kosmologiskt 
religiösa kvaliteter genom fynden av rakknivar 
med skeppsbilder (Montelius 1886). Skeppet hade 
också sedan lång tid varit känt i bronsålderns be- 
gravningskontexter i form av ristningar på grav
hällar, bl.a. i fyndet vid skånska Järrestad som gjor
des redan 1850 och också redan då daterades till

bronsålder (Bruzelius 1855-57, s. 78, Montelius 
1898, s. 197) Först 1915 gjordes en undersökning 
vid Tängelgårda i gotländska Lärbro som visade 
att skeppssättningarna inte bara representerade 
sen järnålder, utan gravtypen hade också anlagts 
så tidigt som i slutet av bronsåldern (Hansson 
1927, s. 72). 1912 publicerades fynd av en möjli
gen skeppsformad hällkista och diskussionen kring 
skeppet som gravtyp fick i ett slag helt andra kro
nologiska dimensioner (Lindqvist 1912).

Angående åldern på den skeppsristade gravhäl
len från Järrestad skriver Nils Gustaf Bruzelius vid 
fyndtillfället 1850 att ”Ehuru inga fornsaker af 
brons anträffades i den qvarvarande delen af kis
tan, tror jag dock, att denna fornlemning likasom 
Kiviksmonumentet bör hänföras till bronsåldern” 
(Bruzelius 1855-57, s. 78). Den komplicerade kro
nologiska situationen kring förhållandet mellan 
fynd av skeppssymbolen i gravar (hällar och 
rakknivar) och hällristningar på berg beskrivs bl.a. 
av Montelius i en artikel i Svenska Fornminnesfö
reningens Tidskrift år 1898. Axel Emanuel Holm
berg låter i ”Skandinaviens hällristningar” (1848) 
datera Kiviksgraven till bronsålder. Montelius lå
ter nästan raljant när han precis 50 år senare un
derstryker det märkliga i Holmbergs riktiga date
ring av Kiviksgraven till bronsålder. ”Detta är så 
mycket mera anmärkningsvärdt, som han (Holm

- l6 -



. GRAVSKEPP FRÅN BRONSÅLDER
- EN FORSKNINGS KOMMENTAR

berg) ansåg de vanliga hällristningarna tillhöra vi
kingatiden...” (Montelius 1898, s. 196).

Det för vår del intressanta är att de kronologis
ka problemen hänför sig till förhållandet mellan 
skeppsbilder på bronser och skeppsbilder i ”vanli
ga” hällristningar. De skeppsformade gravarna 
hade ännu inte daterats i något bronsålderssam- 
manhang. Otvivelaktigt är det också så, vilket re
dan underströks av Sven Nilsson, att det funnits, 
och lätt kan återskapas, en avsevärd risk för cirkel
argumentation när det gäller gravmonumentens 
resp. hällristningarnas ålder. Båda fornlämnings- 
kategorierna är i grunden daterade på typologiska 
grunder, med de föremål på vilka skeppen är inris
tade, d.v.s. i många fall rakknivar som deponerats 
och som senare påträffats i begravningskontexter. 
Fleming Kaul visar i artikeln ”Ships on Bronzes” 
att för att förstå hällristningsskeppens ålder så är 
de ristade rakknivarnas typologi och kronologi 
viktig (Kaul 1995, s. 60). På sätt och vis blir date- 
ringsförhållandet mellan bronsålderns gravkon
texter/a rtefakter och de vanliga hällristningarna en 
fråga om ”hönan eller ägget”. För frågeställningar 
kring religiös symbolik är det däremot av stort in
tresse att vi inte alls kan utesluta att ristningar i 
berg, som exempel på ett utåtriktat socialt kom
municerande av religiösa idéer, har utvecklats ur 
begravningens/gravens kontext. Att den i graven 
överhöljda och undangömda religiösa skeppssym- 
bolen synliggjorts och projicerats i ett öppet ”ritu
ellt landskap” kan anses visa behovet av att bruka 
religiöst förankrade symboler i socialt medveten 
mening på nivåer som kan relateras till vår upp
fattning om bronsålderns samhällsutveckling (jfr 
bl.a. Glob 1969, Randsborg 1993, s. 138). Brons
ålderns skeppssättningar och skeppsformade sten- 
sättningar har också betraktats som ”bilder” i 
samma mening som hällristningarna (jfr Hyen- 
strand 1966 ochl968, Hedengran 1991, Artelius 
1994b). Gravarna blir kollektivets ”minnen”, och 
i dessa under lång tid producerade ”minnen” ryms 
sociala normer och värderingar (Giddens 1984, 
s. 111 ff, Jennbert 1988, s. 92 ff, Mizoguchi 1993).

Vi har också åtskilligt yngre indikationer på att 
skeppssättningarna kan karaktäriseras som mer 
direkta ”minnesvårdar” bl.a. i runstensinskrifter 
där det omtalas att skeppssättningar byggts just i 
detta syfte (Glob 1970, s. 97 ff, Jansson 1985, s. 
52).

Min målsättning är inte att ge en fullständig 
forskningshistorik kring skeppssättningar. För en 
mer fullständig bakgrund vill jag därför hänvisa till 
Michael Müller-Willes ”Bestattung im Boot” som 
är ett särklassigt verk i ämnet både till anslag, in
nehåll och omfattning (Müller-Wille 1970). I 
”Praehistorische Zeitschrift” har Torsten Capeile 
1986 redovisat ett flertal av de då kända skepps
sättningarna från brons- och järnålder. Skeppssätt
ningarna är i detta fall isolerat betraktade och 
framstår i många fall tyvärr som lösryckta ur sin 
kontext. På så vis anknyter arbetet till ett av pro
blemen i forskningsdiskussionen, d.v.s. skeppet be
handlas som en singulärt aktiv symbol (Capelle 
1986). År 1994 utgav Riksantikvarieämbetet skrif
ten ”Stenskepp och Storhög”. I denna har Robert 
Hernek sammanställt och redovisat de skeppsfor- 
miga gravarna från äldre bronsålder. Ole Crumlin- 
Pedersen har i ett flertal arbeten analyserat båt
gravskicket och också fördjupat diskussionen 
kring skeppets symbolvärde genom att tolka dess 
sakrala och profana funktioner i omsorgsfullt re
dovisade kontexter i ett jämförande och tvärveten
skapligt perspektiv (Crumlin-Pedersen bl.a. 1991 
och 1995). En mycket initierad och läsvärd diskus
sion kring järnåldersskeppets symbolvärde, såsom 
det kan tolkas utifrån skriftligt källmaterial finns i 
Jens Peter Schjødts artikel ”The Ship in Old Norse 
Mythology and Religion” (Schjødt 1995). 1 ”The 
Ship as Symbol”, utgiven 1995 av Nationalmuseet 
i Köpenhamn, belyses i ett flertal artiklar en mängd 
aspekter kring skepps- och båtgravar som ställvis 
kommenteras i uppsatsen (Crumlin-Pedersen öc 
Munch-Thye 1995).

Några av de ”motsatta” ståndpunkter som in
tagits när det gäller tolkningen av begravningstra- 
ditionens religiösa bakgrund under bronsåldern
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kan inte beskrivas som motsatta i egentlig mening. 
Skeppet är i sig en så sammansatt och komplext 
använd symbol att en religiös huvudfunktion 
knappast kan isoleras om målet är att förstå helhe
ten. Skeppet kan knappast betraktas som en sym
bol för de dödas resa till ett dödsrike eller som en 
symbol inom fruktbarhetskulten eller som en kos
mologisk beståndsdel. Utifrån socialantropologins 
forskningstradition vet vi att just begravningsritu
alen kanske är den mest paradoxala till innehåll av 
alla kulturellt identitetsskapande traditioner. Trots 
att begravningsritualen i konkret bemärkelse är ett 
avsked omfattar ritualen en mängd begrepp som i 
sig representerar liv, återfödelse och förhoppning
ar inför det eviga livet. Begravningen blir till sin 
helhet ett samlat uttryck för kärnan i samhällets re
producerande ritualer och kulturella identitet. Be
gravningen är fruktbarhetskult. ”Den innefattar 
inte bara människors och djurs fruktsamhet och 
jordens fruktbarhet, den inbegriper också de dödas 
fortsatta liv och välfärd”, skriver Åke Hultcrantz i 
”Hällristningsreligion” 1989. Skeppssymbolen ac
cepteras allmänt som en av de tydligaste religiösa 
idéerna för människans uppfattning om ett liv efter 
döden. Bilden av skeppet åskådliggör människans 
behov av att bruka transitionssymboler i syfte att 
ständigt återförklara den ideologiska organisatio
nen. I religiös mening har bronsålderns gravskepp 
därför i första hand betraktats som en symbolisk 
återgivning för det transportmedel som för världen 
och tillvaron mot sin ständiga återfödelse. Skeppet 
beskrivs som förande solskivan/guden upp ur det 
livgivande vattnet och ut på sin färd över himlaval
vet mot en ny dag, en ny årstid, en ny existens. 
(Montelius 1886, Almgren 1927, Kossack 1954, 
Sprockhoff 1955, Levy 1982, Pa der 1982). I sitt 
järnålderssammanhang har skeppets religiösa 
funktion förenklats genom att den mer ensidigt be
traktats som en symbol för människans/individens 
återfödelse genom att de döda ansetts färdas till det 
hinsides belägna dödsriket i en båt (jfr Stjerna 
1905, Almgren 1927, Shetelig 1928, Ohlmarks 
1946, Capelle 1986, Kobyliński 1988). Skeppets

religiösa funktion i brons- och järnålder kan sär
skiljas utifrån fyra huvudsakliga tolkningslinjer. 
Skeppet är:
A) en del av kosmologin, en symbol 

för världsordningen.
B) en symbol som brukas inom 

fruktbarhetskulten.
C) en symbol för de dödas överfart 

till dödsriket.
D) en symbol för översinnlig närvaro 

och kommunikation.
Ritualens och symbolernas primära funktion är att 
som komponenter i myter klargöra människans 
roll i världsordningen/mytologin. I konkret me
ning är primärfunktionen därför alltid social, efter
som den uttrycks i ritualiserad handling. Men sym
bolens ideologiska position och meningsinnehåll 
står alltid att söka i att den inom världsordningen 
(mytologin) tillskrivits en eller oftast flera kom
plext interagerande religiösa värden och funktioner. 
Symbolen är synonymen för översinnliga egenska
per och gudomlig närvaro. Det är i grunden detta 
meningsinnehåll som nyttjas i ritualen och inom en 
profan världsordning medvetet kan brukas utifrån 
sociala-politiska syften, bl.a. i skapandet, konfir
merandet och förändrandet av sociala, politiska 
och ekonomiska maktstrukturer (jfr bl.a. Trigger 
1990, Barrett 1991, Kristiansen 1991 och 1992, Lars
son 1994, Crumlin-Pedersen 1995, Kobyliński 1995). 
Forskningen har fragmentariserats på så vis att en 
mängd teorier och förklaringar till bruket av sym
bolen framlagts som inte gör denna enligt min me
ning centrala innebördsåtskillnad i förhållandet 
mellan symbolikens religiösa meningsinnehåll och 
detta innehålls sociala egenskaper och möjligheter.

2:2

Hällristningsskeppet, gravskeppet och 
symbolikens uttolkare

Båtgravar och skeppsformade gravar i sten har av
bildats, undersökts och analyserats under mer än
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'Alla behöver en båt ’

Figur 4 Ole Worms plan över gravfältet med skepp ssättningar på Hjarnø i Horsensfjorden så som platsen 
tedde sig för honom år 1643. Worm bar också låtit avbilda gravkärl som påträffats, något som understryker 
att skeppen verkligen betraktades som gravar. Efter Broholm 1937, fig. 2.

trehundra år. Redan i Rudbecks ”Atlantica” (1675- 
98) kan man läsa att fynden av mängder av ”Skep- 
naglar” i båtgravarna vid Ulltuna ansågs innebära 
att ”mästadelen Siömän hafwa blifwit brända 
medh deras skep som fordom wanan war (Müller- 
Wille 1970, s. 8, [Rudbeck 1698, s. 183]). Ole 
Worms kända avbildning av gravarna på Hjarnö i 
Horsensfjorden från 1643 visar att skeppssättningar- 
na redan då uppfattades som gravar, åtminstone av 
Worm själv. Förutom gravmonumenten lät Worm 
nämligen avbilda också de gravurnor han fann i mo
numenten (Broholm 1937, fig. 2). Nu var ju detta 
knappast allmän kunskap. Från samma epok kan vi 
påvisa att det fanns en mycket begränsad uppfattning 
om forntidens monument över huvud taget. En 
mängd olika tolkningsforslag kring skeppssättning-

ar, idag betraktade som mer eller mindre fantasi
fulla, har också bevarats åt eftervärlden. I sitt sam
tidsperspektiv framstod tolkningarna inte alls så
som märkvärdiga på något vis. Skeppssättningar- 
na ansågs under den nordiska antikvarianismens 
tidevarv bl.a. ha varit ”envigsplatser”. De höga 
stävstenarna ansågs representera de kampandes 
utgångsplatser (Liljegren-Brunius 1823, Ohlmarks 
1946, s. 9). Stenskeppen föreslogs också vara rena 
avbildningar av exceptionella historiska händelser 
som i Abraham Ahlqvists beskrivning av två 
öländska skeppssättningar. Ahlqvist ansåg det 
vara troligt att ”2:ne Skeppshöfdingar...slagits i 
enwig, bägge fallit och besättningarne uprest 2:ne 
lika monumenter” (Ahlqvist 1 822-1827). Flera 
beskrivningar av skeppen som historiska återgiv
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ningar av en ”vikingaflottas framsegling” finns också 
från både Gotland (Säve 1852, s. 145) och Bornholm 
(Vedel 1886, s. 25). Åke Ohlmarks kan dock i sin ge
nomgång av den folkloristiska traditions- och myt
bildningen kring stenskeppen konstatera att ”man 
nästan alltid haft på känn att dessa minnesmärken 
voro gravar" (Ohlmarks 1946, s. 10).

Vi finner också att liknande teorier fanns kring 
hällristningsskeppen. A.E. Holmberg ansåg att 
hällristningsskeppen var avbildningar av verkliga 
vikingatida krigsdrabbningar som tilldragit sig till 
sjöss ”i heden tid” (Holmberg 1848). Under åren 
1838 och 1842 publicerades två arbeten av Len
nart Åberg. Han ansåg att hällristningarna kunde 
studeras i analogi med skriftliga källor. Han mena
de exempelvis att skeppen avbildade de av Tacitus 
omnämnda germanska krigsskeppen. Samtidigt 
menade han också att ristningarna kunde betrak
tas som konstverksproduktion. Hjulkorsen gav 
han däremot en rent mytologiskt symbolisk inne
börd. De symboliserade himlakropparna, solen och 
månen. (Glob 1969, s. 157 [Åberg 1838, 1842]).

1874 beskriver Oscar Montelius fotsulor, gro
par och hjulkors som symboler (Montelius 1874, 
s. 157). Ungefär samtidigt tolkar Brunius djurav- 
bildningarnas symboliska meningsinnehåll. Han 
höll för sannolikt att ormen var symbolen för lis
tigheten, oxen för styrkan etc.(Brunius 1839 och 
1868, Glob 1969, s. 157 ). På samma vis som den 
historiskt avbildande tolkningen av ristningarna 
övergavs kom också synen på skeppssättningarna 
som faktiska händelseavbildningar att överges in
nan seklet var till ända (Almgren 1927, s. 258 ff). 
Hällristningsskeppen och skeppssättningarna var 
däremot för alltid knutna till varandra. Redan un
der 1800-talets slutskede betraktades både graven 
och ristningen som symbolåtergivningar av likar
tad religiös natur (Hultcrantz 1989, s. 43).

Av forskningstraditionen ser vi också att det är 
samma individer som analyserar skeppen i egen
skap av ristningar och gravmonument. Att samma

analogier brukades för slutsatserna är därför full
komligt naturligt (Montelius 1874, 1886 och 
1898, Almgren 1904 och 1927, Stjerna 1905, Ek
holm 1916).

De stora skeppssättningarna måste också ha 
upplevts som mycket märkliga i det äldre bonde
samhället. Tolkningar av skeppen har dock aldrig 
varit helt missvisande, som exempelvis traditionen 
att betrakta stenyxor som ”åskviggar”. På samma 
vis som stora högar och rösen har de intagit sin 
plats i sagor och sägner och förvandlats till andars, 
tomtars eller gastars tillhåll. Den ofyllda skepps- 
sättningens konstruktion, starkt påminnande om 
domarringen, har också inneburit att de båda grav
typerna till del också tillskrevs likartade innebör
der. En verksamhet som man i äldre tid ansåg hade 
tagit sin gång i både skeppssättningar och domar
ringar var exempelvis kämparnas klassiska ”holm
gang” (Kjärsgaard 1994, s. 28).

Gravtypen tillhör kulturlandskapets mest myt- 
omspunna fornlämningar och kring skeppssätt
ningar och skeppsformade stensättningar finns 
därför en ymnig flora av skandinavisk allmogekul
tur. På samma vis som andra gravformer har sten
skeppen också tillskrivits en mängd traditioner. 
Allmogens mytologiska hövdingar har begravts 
och egennamn har givits åt de döda i skeppen. Från 
Gotland finns exemplet ”Tjelvars grav”, en skepps- 
sättning som sägs härbärgera resterna efter den i 
Gutasagan som Gotlands förste invånare omtalade 
Tjelvar (Lundberg & Nylén 1980, s. 154). I Frille
sås socken finns två stenar bevarade som sägs vara 
rester av den danske kungen ”Fridlevs grav” som 
här stupat (Bexell 1923, s. 518, Ohlmarks 1946, s. 
59). I Vessige socken i Halland finns en skeppsfor- 
mig stensättning som kallades för ”Själabarken”1. 
Ett annat exempel är det s.k. ”Lyktskeppet” på det 
vackra Högabergsgravfältet i halländska Grime- 
ton som ”seglar” över gravfältsytan nattetid1. Att 
gravarna betraktats som kultiska platser fram
skymtar i namnet ”Stenkyrkan” som brukades för

1) Muntliga uppgifter, Ivar Karlsson, Grimslätt, Grimeton, Halland.
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Figur 5 Flygfoto över Sannagård i Vinbergs socken i mellersta Flalland. I ”Gravskeppet” skriver Ohl- 
marks att det vid Sannagård skall ha funnits en mäktig skepp ssättning. Monumentet beskrivs i början av 
1800-talet av prosten S.P. Bexell, men då som en stor och av klumpstenar glest konstruerad och ovalformig 
stenkrets som kallades ”Stenkyrkan” och denna var belägen i ett stort gravfältsområde (Bexell 1923, Ohl- 
marks 1946, s. 59). 1989, 170 år efter Bexells besök vid ”Stenkyrkan" undersöktes ca ISO nedplöjda järnål- 
dersgravar av Riksantikvarieämbetet (Artelius 1989). Fotot över miljön är taget av Vägverkets personal 
i samband med projekteringen av en väg genom området. Området utgörs av en bred och markerad sandås
rygg och på krönplatån framträder sannolikt platsen för den bortodlade skeppssättningen i form av ett antal 
ljusare partier i åkermarken. Klumpstenarna har grävts ned pa plats och detta har bidragit till att markdrä- 
naget är större i nedgrävningsgroparna och dessa torrare partier framträder därför som ljusare på fotot. Bil
den är tagen i mars månad. Foto Statens Vägverk. Godkänt för spridning av Lantmäteriverket 1996-06-07.
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en ovalformig gravanläggning, som togs bort re
dan för 160 år sedan, vid Sannagård i halländska 
Vinberg (Bexell 1923, Ohlmarks 1946, s. 59, Ar- 
telius 1989).

Frågan om skeppen verkligen var gravar har 
också diskuterats utifrån mer övervägda antagan
den. Skeppssättningarna har också tillskrivits judi- 
ciella funktioner, bl.a. angav Sune Lindqvist att 
skeppen vid Anundshögen skulle haft denna funk
tion (Lindqvist 1921). Medeltida belägg nämner 
att både skeppet vid Askeberga och skeppen vid 
Badelunda fungerat som tingsplatser. Dessa myck
et monumentala anläggningar ligger vid ur viking
atida bebyggelsesynpunkt centrala platser. 1990 
påträffades och undersöktes en nyupptäckt och 
hela 50 meter lång skeppssättning inte långt från 
Stångån i Linköping. Utifrån en bedömning av den 
arkeologiska kontexten, dess läge i det vikingatida 
landskapet och utformningen menar Bengt Elf- 
strand att skeppet sannolikt fungerat som tings
plats. Det kan däremot inte uteslutas att skepps- 
sättningen också använts som gravplats (Elfstrand 
1992). I flera av de stora skeppssättningarna från 
yngsta järnålder har ett flertal gravar påträffats, 
exempelvis i skeppssättningarna vid Östra Böck- 
ersboda i västgötska Lyrestad (Ullenius 1952). 
Almgren ansåg också att järnåldersskeppssättning- 
arna i direkt mening kunde ha haft funktion som 
minnesvård över en individ.

Capelle menar att det för en sjöfarande befolk
ning som den nordiska måste ha tett sig naturligt 
att kollektivt uppföra stora skeppsavbildande mo
nument (Capelle 1986, s. 33). I utformningen un
derströks befolkningens anknytning till sjöfarten 
och havet. Anläggningarna blir då inte i första 
hand gravar, de fungerar istället som instrument 
för kollektiv identifikation. Stora monument som 
Kåsebergaskeppet kan med sitt spektakulära läge 
enligt Capelle ha innehaft sådana sociala funktio
ner. Det framgår också tydligt att skeppet inte bara 
innehaft religiösa och sociala funktioner i abstrakt 
mening. Skeppet har också betraktats som en soci
al arena inom vilken mängder av handlingar kun

nat genomföras som var av vikt i ritualen. Capelle 
anser att skeppssättningarna sannolikt också bru
kats som samlingsplatser. Han påpekar att det i ett 
flertal skeppssättningar påträffats härdar (bl.a. vid 
Valsgärde, i Vätteryd i Skåne och vid Kvarnbacken 
på Åland) som kan utvisa att ett moment i kulten 
kring begravningen varit intagandet av en gemen
sam måltid, något som också omtalas i skriftliga 
källor, och kan beläggas i etnografiska analogier 
(Capelle 1986, s. 34).

Från och med 1900-talets ingång betraktades 
skeppet som en i första hand religiöst förankrad 
symbol (Almgren 1927). Visserligen föreslog Ohl- 
marks så sent som 1963 att skeppsristningarna 
skulle betraktas som språkliga tecken i form av en 
bildskrift, men åsikten var i princip redan avförd i 
samband med att Oscar Almgren bröt ned argu
menten för s.k. ”historiskt avbildande tolkningar” 
i anslutning till bl.a. Ekhoffs förslag om att rist
ningarna skulle betraktas som primitivt ”surrogat 
för skrift” (Almgren 1927, Ohlmarks 1963).

För att kunna jämföra utgångspunkterna för 
tolkningen av symboliken i gravar resp. i ristnings
bilder är Oscar Almgrens teorier centrala på flera 
vis. Almgren visade genom en mängd religionshis- 
toriska analogier att skeppet som symbol är belagt 
i en mängd religiösa myter och traditioner (Alm
gren 1927, s. 23 ff). Han ansåg att skeppet under 
bronsåldern hade tillskrivits flera transcendenta 
egenskaper. Förklaringarna till hällristningarnas 
skeppsbilder låg alltid att finna i en religiöst för
ankrad symbolik, men symboliken var flerskiktad 
och mycket komplex. Han härledde de skandina
viska skeppsristningarnas ursprung till egyptisk, 
babylonisk och grekisk religion. Almgren såg häll- 
ristningsskeppet som en symbol med starkt transi
tiv förmåga inom fruktbarhets-Zdödskulten på 
samma gång som det var en symbolisk återgivning 
av världsordningens fortlevnad som i den egyptis
ka mytologins skepp som för solgudomen/världen 
över himlavalvet.

Gunnar Ekholm menade däremot att skeppet 
brukats speciellt i dödskulten i anslutning till be-
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gravningar. Även hällristningarnas religiösa Ur
sprungsfunktion borde enligt Ekholm därför sökas 
i en dödskult, i begravningskontexter och i förstå
elsen av de symboler som där påträffats (Ekholm 
1916).

År 1925 publicerades Vilhelm la Cours uppsats 
”Solens personifikation i vor broncealder” där han 
understödde Montelius syn på hällristningarna 
som ett dåtida åskådliggörande av en hel kosmo
logi i vilken kulten kring vattnet/solen och en sol
skiveformad gudom stod i centrum (la Cour 1925).

Sophus Müller presenterade teorin om att häll- 
ristningslokalerna också utvisade heliga platser, 
särskilt gällde detta sådana lokaler där fotsulor 
och hjulkors fanns representerade. Dessa ristning
ar ansågs vara ikonografiska återgivningar av en 
gudoms närvaro. Teorierna i kombination med 
alla analogier till antikens kulturer innebar att 
bronsålderns skeppsbild inrangerats i en kosmolo
gi, i en bild av samhället som kunde förklaras som 
ett ideologiskt arv från andra kulturkretsar (Mül
ler 1920). I övergången till brandgravskick under 
period II—III understryks genom kremationen tro
ligen också att en ny uppfattning om de dödas 
hemvist brutit igenom. I den äldsta bronsålderns 
skelettgravar och i de neolitiska hällkistorna kon
centrerades den religiösa kulten på de underjordis
ka krafterna. Övergången till brandgravskicket an
ses i högre grad spegla en uppfattning om att den 
religiösa symboliken nu fokuserats mot himlen och 
en ”solkult” (Hultcrantz 1989, s. 51).

Alla tolkningar av båten som en enbart prak
tisk och lämplig begravningscontainer i funktionell 
mening är närmast avförda ur forskningsdiskus
sionen. Antingen understryks närvaron av en reli
giös symbolik i tolkningarna eller så understryks 
att valet av båten, eller byggandet av stenskeppet 
som gravrum har sociala orsaksförklaringar (jfr. 
Montelius 1886, Almgren 1904, Stjerna 1905, 
Ohlmarks 1946, Müller-Wille 1970, Capelle 
1986, Skaarup 1995 m.fl.).

Även i de fåtaliga fall där arkeologerna ansett 
att båten brukats av rent praktiska skäl för begrav

ningar kan detta i slutändan ges sociala orsaksför
klaringar. Exempelvis undersöktes bland 468 ske
lettgravar i det tidigkristna gravfältet Sebbersund 
vid Limfjorden också 31 begravningar i båtforma- 
de gravkistor. Arkeologerna menar att riktiga bå
tar sannolikt brukats som substitut för kistor av 
rent praktiska skäl. Valet av båten förklaras uti
från en social situation. Båtgravarna tolkas som 
den fattigaste fiskarbefolkningens gravar, ”...who 
did not have the means to have a coffin made of new 
wood”. Författarna understryker att ”The boat- 
graves are not a grave type reserved for a chosen 
group” (Birkedahl &c Johansen 1995, s. 163). Än
då får bruket av båten i slutändan sociala orsaks
förklaringar som leder till en spegling av samhäl
lets sociala organisation.

Antingen det rör sig om begravningar i en verk
lig båt, skeppssättning eller skeppsformad stensätt- 
ning tolkas symbolens närvaro i graven underför
stått alltid som en gestaltning av dödens ”Rite de 
Passage”, som en kollektivt uppfattad symbol för 
själens övergivande av jordekroppen och transfor
mationen till ett efterliv. Redan 1885 formulerade 
Oscar Montelius frågan huruvida skeppssättning- 
ar och båtgravar symboliserade de dödas resa ”till 
det andra landet” (Montelius 1886). Frågan fram
står inte som speciellt djärv idag men bara några 
decennier tidigare hade Worsaae genom fynd från 
Blekinge medvetandegjort yrkeskåren om att 
skeppssättningarna verkligen innehöll begravning
ar (Worsaae 1846).

Är 1905 underströk Knut Stjerna diskussionen 
genom att formulera teorin att nordiska båtgravar 
och skeppssättningar skulle betraktas just som en 
materialiserad symbol för de avlidnas seglats till 
dödsriket. Teorin byggde han på analogier med 
gravskick som belagts hos östgermanska stammar 
samt med den grekiska antikens mytologiska bild 
av Karons färja fraktandes de döda över floden 
som skilde de levande från de döda i Hades (Mon
telius 1886, Stjerna 1905). Över åttio år har också 
förflutit sedan Bror Schnittger i skeppssättningen 
vid Tängelgårda på Gotland dokumenterade en
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begravning med fynd av bl.a. rakkniv och pincett 
från bronsålderns V:e period (Schnittger 1920, 
Hansson 1927). Schnittgers resultat ställde ome
delbart de äldre teorierna kring gravskickets upp
hov i ny och kronologiskt kontrasterande belys
ning. Bronsålderns begravningstraditioner kunde 
av kronologiska skäl inte belysas genom likartade 
analogier.

2:3

De äldsta skepp ssymbolerna 
i Skandinavien

De äldsta kända skandinaviska exemplen på be
gravningar i båtar daterar sig till senmesolitisk och 
tidigneolitisk tid. Skaarup redovisar i artikeln ”Stone- 
Age Burials in Boats” nio exempel från i första 
hand neolitikum (Troels-Smith 1947, s. 18 ff, Grön 
& Skaarup 1993, s. 47, Skaarup 1995). Även i dessa 
fall understryker författarna att båten symbolise
rar och speglar en mänsklig föreställning om dö
den som en resa (Grön & Skaarup 1993, s. 49, 
Skaarup 1995).

Om vi skall kunna tala om något arkeologiskt 
identifierbart ursprung för traditionen att bygga 
skeppsavbildande gravar i sten bör detta sannolikt 
sökas i de senneolitiska hällkistornas utformning. 
De äldsta skeppsformade gravarna är senneolitis
ka, bl.a. som i L:a Bedinge i Skåne (Hansen 1934, 
s. 247) och vid Hackva i Närke (Lindqvist 1912, s. 
84). Från Rångedala i Västergötland har vi också 
exempel på hur stenar som inringar en större häll- 
kista placerats i skeppsform (Weiler 1994, s. 83). 
Gravarna är mycket disparata till både form och 
storlek och i nästan samtliga fall har skeppsformen 
inte kunnat iakttagas ovan markytan. I ett fall har 
symboliken betonats i både utformningen av gra
ven och i den märkliga placeringen av de döda som 
i grav 56 i L:a Bedinge (Hernek 1994b, s. 21). Han
sen skriver själv att ”det intressanta gravhöljet: en 
ca 60 cm hög stenram i båtform med flata hällar 
till tak är en hittills okänd gravform i Skåne. De

dödas placering, tre på rad i sittande ställning är 
också något nytt” (Hansen 1934, s. 247).

Senneolitiska begravningar har också utförts i 
stockbåtar som vid Akälla i Norrvidinge socken 
och Kiaby i Villands härad. Vid Akälla hade en 
stenram motsvarande formen av den därunder be
lägna stockbåten konstruerats (Strömberg 1961). I 
Kiaby hade fem individer gravlagts under två pa
rallellt placerade stockbåtar (Järbe 1950, s. 73ff, 
Skaarup 1995, s. 54). Ytterligare en senneolitisk gra
vanläggning har beskrivits som båtformad. Grav 
47 (VII) i stridsyxgravfältet vid L:a Bedinge hade 
genom en stenkonstruktion givits en båtliknande 
form (Malmer 1975, s. 159).

Robert Hernek har påpekat att det är tvivelak
tigt om vi kan ställa dessa äldre gravar i någon re
lation till de skeppssättningar som daterats till 
bronsålderns period III (se Hernek 1994b). Vi sak
nar, med undantag för den möjligen båtformade 
Dragbykistan (Hedengran 1991), helt exempel på 
skeppsgravar från period I—II. De få exemplen från 
senneolitisk tid är också mycket disparata till sin 
karaktär, det enda gemensamma draget är att de 
har varit kollektivgravar. Även för dessa senneoli
tiska gravar har den religiösa symboliken fram
hävts i tolkningen. Järbe skriver angående Kiaby- 
graven att, även om vi under hela stenåldern kan be
lägga existensen av en tydlig uppfattning om ett ef
terliv, så kan inte de omständigheter som dokumen
terades vid undersökningen tolkas som att båtens 
symboliska funktion enbart varit att transportera de 
bortgångna till ett dödsrike (Järbe 1950, s. 97).

2:4
Ikon eller symbol - skeppet 

i religionsvetenskaplig och social
antropologisk forskningstradition

”It is not surprising that those who live by the sea 
or on a river often visualize man's last journey as 
being undertaken in a boat” (Edsman 1987, s. 257). 
Orden framstår som självklara i den mening att 
människan alltid strävar efter att låta symboliska
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återgivningar ta så förståelig form som bara möj
ligt är (Zuesse 1987). Båtens sakrala funktion är 
transportmedlet till en annan tillvaro, till ”dödsri
ket”. Men symboliken kring båtens många till
skrivna religiösa funktioner är åtskilligt mer kom
plex än vad citatet anger. Carl-Martin Edsman be
skriver en funktion som det symboliska bruket av 
skeppsbilden uttrycker för att på så vis understry
ka komplexiteten och svårigheten i att avgöra sym
bolens position i kulten och kosmologin. Båtar 
finns representerade i nästan alla världens mytolo
gier, där en sådan symbolik är naturlig. Ändå är 
dess religiösa funktion ofta mycket svår att fast
ställa. Förhållandet mellan bruket av symbolen i 
kulten (som ovan) och dess roll, funktion och po
sition inom en mytologisk världsordning är myck
et svår att särskilja. Båten är också symbolen för 
den gudomliga närvaron i ritualen och innesluter 
på så vis det arketypiska religiösa värdet. Exposi
tionen av symbolen gör absolut klart för alla del
tagare och iakttagare att nu är transcendenta egen
skaper och gudomlig närvaro etablerad och tydlig. 
I denna mening finns å andra sidan ingen som helst 
överensstämmelse mellan den tillskrivna funktio
nen, d.v.s. att klargöra den gudomliga arketypens 
närvaro i ritualen och dess form, d.v.s båten.

Symbolens funktioner kan, som redan nämnts, 
alltså härledas i flera nivåer. Funktionen är till sin 
religiösa innehållsstruktur samtidigt både mycket 
konkret och också helt abstrakt. Eftersom skeppet 
är sinnebilden för längre resor i det verkliga livet 
blir skeppet i ritualen också den valda bilden för de 
avlidnas resa till ett dödsrike, över okända vatten 
eller längs underjordiska floder. Å andra sidan är 
skeppet också den fullständigt abstrakta symbolen 
för arketypiskt gudomlig närvaro i ritualen och 
också den abstrakta symbolen för världens, växt
lighetens och mytologins ständiga pånyttfödelse 
och rättfärdighet.

Symbolikens komplexitet leder för arkeologens 
del till tolkningssvårigheter. Hur skall man kunna 
avgöra vilken eller vilka egenskaper i symbolens 
religiösa funktion som uttryckts i den förhistoriska

kontexten? Enligt min mening är symboliken alltid 
så komplex att samtliga förståelsenivåer alltid är 
aktiva inom exempelvis begravningsritualen - 
d.v.s. i förberedelser för och genomförandet av be
gravningen, i uppförandet av gravmonumentet och 
i efterföljande ritualer. Det kan inte vara trovärdigt 
att understryka en funktion i förhållande till andra 
som så ofta varit fallet i de arkeologiska tolkning
arna. Varje materiell manifestation av symboler i 
ett givet sammanhang, religiöst/sakralt eller mer 
socio-politiskt/profant utgår från ett äldre och so
cialt traderat bruk av symbolens meningsinnehåll. 
I psykologisk mening måste vi därför räkna med 
att medvetenheten om symbolens grundfunktioner 
inte behöver vara uppfattade och understrukna av 
deltagarna i en specifik ritualiserad situation. Istäl
let är det mer troligt att en religiös symbols sekun
dära sociala och politiska funktioner understryks 
periodvis. Innebörden av ett sådant synsätt är att 
"die Lebenskräftige Religiöse Idee” (Ebert 1920) 
endast kan vidare förstås genom ett studium av hur 
symbolvärdet uttryckts i begravningen, graven, 
gravfältet och i landskapet. Religiöst värdeladdad 
symbolik resp. strukturskapande social-politisk 
symbolik bör ha projicerats på olikartat sätt i en 
gravkontext.

I de fall skeppet anses spegla de avlidnas resa 
till dödsriket är symboliken genom att den är kon
kret avbildande i större mening ett ”tecken” än en 
symbol i den distinktion mellan vald form och rep
resentativitet som bl.a. Ian Hodder, Marie-Louise 
von Franz och Victor Turner gör. Hodder har från 
beteendevetenskaperna inhämtat och gjort begrep
pen ”sign”, ”signal”, ”index”, ”icon” och ”sym
bol” applicerbara på studiet av dåtida materiell 
kultur och förhistoriska kontexter (jfr bl.a. Turner 
1967 och 1969, Leach 1976, s. 14, Jung 1977, s. 20 ff, 
Hodder 1982b, 1986 och 1987, Pader 1982, s. 8 ff, 
Heisig 1987, s. 201 ff).

Edmund Leach särskiljer två innehållsliga nivå
er i varje form av social kommunikation, ”...a 
message bearing entity and the message” (Leach 
1976, s. 14 ff, Pader 1982, s. 7). Leach tangerar här



II. GRAVSKEPP FRÅN BRONSÅLDER
- EN FORSKNINGSKOMMENTAR

Jungs beskrivning av symbolens beståndsdelar, 
d.vs. arketypen (meningsinnehållet) och den form 
(symbolen) som krävs för att kommunikation 
skall uppnås. Leach gjorde, likväl som Jung och 
Eliade en tydlig åtskillnad mellan ett genom en 
ikon överfört ”meddelande” och ett genom bruket 
av en symbol kommunicerat ”meddelande”. ”For 
a signum to be a symbol, however, there can be no 
prior intrinsic relationship...”, skriver Leach (Le
ach 1976, s. 14). För Jung och Eliade återfinns just 
den mänskliga möjligheten att göra världsordning
en visuellt transparent, gripbar och förståelig, i för
mågan att bruka symboler. Människan är inte all
tid hänvisad till ikonartade avbildningar och iko
nografisk kommunikation. Skeppets religiösa och 
sociala funktion i en transitionsritual kan dels ka
raktäriseras som en ”ikon” för de dödas resa till 
dödsriket och som en ”symbol” för gudomlig när
varo och mytologins struktur. ”An icon is a sign 
that signifies by virtue of sharing a property with 
that which it represents, and iconicity is the quality 
of a sign or form whereby it shares a property with 
that which it represents” (Hodder 1987, s. 3). Slår 
vi upp ordet ”ikon” i en ordbok finner vi också att 
den synonyma innebörden beskrives med termen 
”kultbild”.

I religionsvetenskaplig mening är bruket av 
skeppet i kulten, exempelvis i dödskulten (som är 
att betrakta som ett uttryck inom det vidare be
greppet fruktbarhetskult (Hultcrantz 1989)) i hög
re grad en ”ikonografisk representation” inom ri
tualen än en symbolåtergivning (Kippenberg 1987, 
s. 3). Susanne Langer beskriver den ikonografiska 
funktionen med begreppet ”...presentational sym
bolism, indicating that we grasp it not by reaso
ning but by feeling” (Langer 1951, s. 79). Det är i 
princip samma förståelse som Kobyliński upplever 
när han beskriver arkeologers klara uppfattning av 
skeppet som en symbol som något som vi primärt 
bara kan uppleva såsom varande ”intuitively true”. 
Kobyliński betraktar skeppet ikonografiskt i bete
endevetenskaplig mening men låter definiera be
greppet såsom en symbol i mycket vid arkeologisk

mening. Följdriktigt hamnar han i svårigheter när 
det gäller att definiera skeppets religiösa mening- 
sinnehåll i förhållande till detta meningsinnehålls 
funktionsnivåer (Kobyliński 1995). Den arketypis- 
ka närvaron kan också ta sig mycket varierande 
ikonografiska former utan att detta innebär att det 
tillskrivna religiösa värdet, exempelvis identifika
tionen av en specifik gudom eller identifikationen 
av en mytologisk process har givits ett avvikande 
innehåll eller en förändrad innebörd (Kippenberg 
1987, s. 4). Jämför vi med psykologin finner vi ex
empelvis att både cirkeln och vårt aktuella brons- 
åldersskepp i sten båda kan uttolkas som symboler 
för arketypisk närvaro och samtidigt som symbo
liken för världsordningens fortlevnad även om den 
bildmässiga framställningen är helt olikartad (Jaffé 
1964).

Skeppet delar inga naturliga formmässiga drag 
med en bild av världens ständiga pånyttfödelse och 
därigenom har den en abstraherad symbolisk 
funktion (Leach 1976, s. 14, Pader 1982, s. 8). 
Symboliken blir därigenom mycket komplex, och 
genom det abstrakta förhållandet mellan form och 
innehåll erhåller symbolen också socialt alieneran- 
de funktioner. När det gäller bruket av skeppet i en 
begravningskult kan dess funktion sägas vara mer 
ikonografiskt avbildande. Skeppet var också det 
naturliga kommunikationsmedlet i den verkliga 
världen. Under bronsåldern genomfördes allt läng
re resor med skepp över okända vatten och nya va
ror och idéer fann dessutom sin väg till Skandina
vien i en omfattning som aldrig tidigare. På samma 
gång blev skeppet en naturlig bild för de avlidnas 
resa ut över okända vatten till ett avlägset dödsri
ke. Om vi låter särskilja en ikonografisk resp. en 
symbolisk återgivning får vi i analysen av skepps- 
symbolens kontext i högre grad möjlighet att defi
niera dess religiösa och sociala symbolfunktioner 
inom en mytologi i förhållande till dess religiösa 
och sociala ikonografiska funktion inom en döds- 
kult och begravningstradition.

Bronsåldersmänniskornas kosmologiska cent
rum har av ett flertal författare ansetts varit knutet
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Figur 6 Rakknivar med skeppsåtergivningar 
från bronsålderns olika perioder. I rakknivens 
utformning och utsmyckning framträder de olika 
symbolernas interagerande funktioner. 1) Öländsk 
rakkniv med hästhuvud från period II (Montelius 
1917, 930). 2) Halländsk rakkniv, period III, med 
handtaget utformat som ett stiliserat fågelhuvud 
(Montelius 1917, 1015). 3) Skånskt exempel, 
period IV, med skeppsåtergivning på bladet och 
tillbakaböjt handtagsgrepp med fågelliknande figur
återgivning (Montelius 1917, 1106), 4) Halländskt 
exempel, period IV-V med djuravbildande hand
tag som övergår i en skeppsåtergivning på knivens 
bladsida (Lundborg 1972, s. 93). 5) Halländskt 
exempel, period V (Montelius 1917, 1243) och 6) 
Danskt eller nordtyskt exempel, period V, med 
bemannad skeppsavbildning (Kaul 1995, fig. 7:7).

till vattnet och solen (Montelius 1886, Ohlmarks 
1946, Kossack 1954, Sprockhoff 1955, Glob 
1969, Levy 1982, Hultcrantz 1989 m.fl.). Centralt 
för förståelsen av skeppets funktion är antagandet 
att det var en av flera symboler som sammantagna 
fungerat som en avbildning av en hel världsord
ning. 1 ristningar, gravar och föremål kombineras 
skeppet med en mängd andra symboler, skeppet 
som bär solskivan, det med hjul försedda skeppet, 
skeppet med livets träd, med människoavbildning- 
ar, djur och vapen etc. På samma vis förekommer 
skeppet i kombination med djuravbildningar, 
främst häst och fågel på flera föremålskategorier.

I den religiösa symboliken betraktas vattnet i 
allmänhet som alltings ursprung, som existensens 
början och avslutning, som symbolen för födelsen, 
döden och återfödelsen. ”1 vilka religiösa samman
hang än vattnet uppträder förblir dess funktion all
tid densamma: det upplöser, det upphäver former
na, det »avtvår« synderna, det renar och pånyttfö- 
der samtidigt” (Eliade 1968, s. 89). Vattnet spelar 
den centrala rollen som åtskiljaren av de levandes 
och de dödas värld, och i myten är vattnet också 
den gräns som måste överskridas för att få kontakt 
med de döda. I Gilgamesh-eposets (ca 1 200 f.Kr.)
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tionde vers måste hjälten för att nå odödlighet just 
ta sig över ”The Waters of Death”. Över dessa öde 
och mörka vattenvidder kunde endast solguden 
Shamash färdas. Med hjälp av Urshanabii, dödsri
kets båtsman, tar Gilgamesh sig fram till Utana- 
pishtim. ”Most of the elements contained in later 
accounts of the journey to the otherworld can be 
found in the Gilgamesh epic” (Edsman 1987, s. 257).

Ungefär samma roll, men i annan utformning, 
som Urshanabii har Karon i den grekiska mytolo
gin. Han låter de döda (mot ersättning) färdas i sin 
båt över undervärldens floder förbi Kerberos käf
tar till Hades. På samma vis återfinns motivet i den 
egyptiska mytologin. I det gamla riket, ca 3 000- 
2 200 f.Kr., anses båten främst ha innehaft en iko- 
nografiskt transitiv beskrivande funktion för resan 
till dödsriket och symboliken kan beläggas även i 
avsevärt äldre begravningskontexter (Faulkner 
1985, s. 11). Under 2300-talet f.Kr. förändras sym
bolikens innebörd, och under det nya rikets tid 
(1569-1085 f.Kr) har båten i högre grad tilldelats 
kosmologiskt avbildande funktioner. Båten är far
kosten som för solen, solguden, över himlavalvet 
mot en ny dag. I den s.k. ”Dödsbokens” texter fram
går hur man genom gravgåvorna uttryckte en önskan 
om att låta den bortgångne få återförenas med solgu
den Re. Båtavbildningarnas innebörd har förändrats 
över tid. I det gamla rikets kult kan båtbilden i hög 
grad alltså betraktas som en ikonografisk återgivning 
av resan till dödsriket. I det nya riket blir båten istället 
en kosmologiskt avbildande abstraktion för solguden 
Re och världens fortlevnad. Till denna symbolik knyts 
individen, som i sin strävan att återförenas med guden 
kommer att ingå i evighetens kretslopp. Under nya ri
ket kan båten i högre grad betraktas som en symbol, 
utifrån arkeologisk (Hodder 1987), religionsveten- 
skaplig (Eliade 1968, Edsman 1987), socialantropolo
gisk (Turner 1969, Leach 1976) och psykologisk syn
vinkel (Jung 1964, von Franz 1964, Jung 1977).

I den kristna symboliken har skeppet kommit 
att få en uttalat samlande symbolisk funktion. 
”Three classical images are of special importance 
and exerted a strong influence on the development

Figur 7 Horemheb knäböjer i skeppet inför Re, 
som bade bär solen på sitt huvud och samtidigt be
finner sig i, och är solen. "I am that Re who shines 
in the night" förkunnas i “Dödsbokens" formel nr. 
131 (Faulkner 1985, s. 120). Horemheb ber Re att 
låta ta med en avliden i skeppet på dess eviga färd. 
Den avlidne garanteras på så vis återfödelse, evigt 
liv och kontakt med guden och sina anförvanter. 
Skeppet får i denna form i religiös mening funktion 
både som transitionssymbol för de bortgångna och 
som beståndsdel i en komplext sammansatt kosmo
logi (Faulkner 1985, s. 123).

of Christian symbolism: the ship of state, the ship 
of the soul, and the ship of the world.” (Edsman 
1987, s. 261, jfr Munch-Thye 1995). I symboliken 
uttrycks kombinerat den singulärt individrelate- 
rade funktionen och den allmänna uppfattningen 
om staten och världen som ett skepp som seglar vi
dare i evighet. För oss sekulariserade nutidsmän
niskor måste utgångspunkten vara att denna "resa”, 
vare sig den tog sin början i kristen sakral symbolik 
eller i nya riket i Egypten eller i en vikingatida eld- 
begängelse vid Volgaflodens strand, betraktades 
som lika naturlig som en längre handelsfärd längs 
Medelhavets kuster, eller varför inte över Nord
sjön till Orkney eller längs Volga över 3 000 år se
nare. Om det är något ”intuitively true” som ex
empelvis Ihn Fadians text återger, så är det att ritu
alens handlingar betraktades som helt självklara 
(jfr Ingstad 1995). Uttalandena från en av delta
garna i begravningen vid Volga år 922 speglar brist 
på förståelse för arabernas sätt att hantera sina 
döda. Genom att begrava i marken fördröjdes de 
dödas intåg i paradiset. Istället borde de döda 
brännas i sin båt och överfärden till paradiset vara
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mycket hastig. ”His master, out of love for him, 
sent him the wind to carry him off in an hour” 
(Edsman 1987, s. 260). Kobyliński anger hela 15 
olika typer av exempel på hur båten symboliskt ex
ponerats i samband med begravningar i Nordeuro
pa under sen järnålder resp. kontinentaleuropeisk 
tidigmedeltid (Kobyliński 1988, s. 188).

2:j

Exempel på skeppssymbolik

Begravningar i både verkliga och symboliska båtar 
är en globalt förekommande företeelse som har 
mycket stort tidsdjup. Symboliken uppvisar också 
en mycket vid kulturell variation. I flera samman
hang har också traditionen att begrava i båtar be
lagts så sent som under 1800-talet, bl.a. bland öbe- 
folkningarna i Stilla havet (Blackwood 1935, s. 493ff). 
Man kan därför påstå att även om analogin inte 
alltid är ett lämpligt analytiskt verktyg för att be
döma en specifik situation, så uppvisar skeppssym- 
bolikens globala närvaro i alla tidsperioder att 
symboliken som sådan är brukad i begravningsri
tualen och att detta bruk alltid är relaterat till upp
fattningar om individens återfödelse, jordens 
fruktbarhet och världsordningens fortlevnad. Man 
kan därför med hjälp av psykologins, socialantro
pologins och religionsvetenskapens forskningstra
dition kring symbolers meningsinnehåll konklude
ra att det vore ytterligt märkligt om skeppet i skan
dinavisk bronsålder skulle representera ett undan
tag från detta förhållande.

Kring begravningstraditionen finns också en 
rik flora av rituella handlingar som alltid kan rela
teras till en specifik föreställning kring skeppet. Ett 
exempel är Mokfolket som utnyttjade ett flertal 
olika öar som begravningsplatser beroende på vil
ken social grupp de ansågs tillhöra inom stammen. 
De döda lades till vila i sina båtar tillsammans med 
riklig personlig, ofta också tydligt könsidentifie- 
rande, utrustning (Bernatzik 1943, s 47 ff). I antro
pologin finner vi också många exempel på att just 
båtar är de farkoster som i rent funktionella aspek

ter brukas för att upprätthålla reciproka och re- 
distributiva organisationssystem. Båten, farkosten, 
tillskrives i dessa fall en mängd symbolvärden, ofta 
knutna till upprätthållandet av en vid första an
blicken symbolisk utbyteshandel. Men vid närma
re studium är handeln det ”kitt” som ger en möj
lighet till bekräftelse av den rådande, fungerande 
strukturen, till skapandet av nya allianser och för 
utvecklandet av handel; Det kanske mest omtalade 
exemplet är Kulahandeln på Trobrianderna. I Ku
lahandeln är båten den i konkret mening samma- 
hållande länken mellan öarnas befolkningar. Båten 
blir på så vis central för upprättandet och vidmakt
hållandet av den socio-politiska strukturen och för 
alla former av utbyteshandel (Malinowski 1922). 
Båten har också i fler sammanhang beskrivits på 
ett sätt som i animistisk mening innebär att den be
traktas inte bara som ett levande väsen, men också 
som ett väsen som kan påverka händelseförlopp. 
Även i klassiska studier där utgångspunkten teore
tiskt sett är den strikta funktionalismens under- 
strykes och förstås denna symbolik (Malinowski 
1922, Radcliffe-Brown 1964). Att just båten om
ges av en mängd företällningar som en central sym
bol i myter och legender är därför närmast själv
klart. Båten blir en transitionssymbol för männi
skornas och strukturens fortlevnad samtidigt som 
den utgör den valda symbolformen för den slutliga 
dödsresan. Det symboliska systemet, uppbyggt av 
ritualer, myter och föreställningar fungerar hela ti
den ”as an instrument for the knowledge and con
struction of the objective world” (Braithwaite 
1984, s. 94). Till föreställningsvärlden återföres 
mänskliga erfarenheter i bilder - symbolik - som 
brukas för att konfimera eller förändra en struk
tur. Skeppet, både i konkret mening och som tran
sitions- och transformationssymbol i begravnings- 
sammanhang, återfinns som en komponent i båda 
dessa ”världar”. Även inom psykologin brukas an
tropologiska analogier i syfte att poängtera att 
skeppet anses besitta en transitiv förmåga som 
bl.a. kommer till starkt uttryck i begravningsritua
len. Skeppet är bilden för en förestående resa och
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samtidigt som traditionen att gravlägga i båtar vi
sar en tydlig uppfattning om tron på ett efterliv hos 
kollektivet, ger symbolen de sörjande möjlighet att 
”tänka sig döden som en positiv förvandling” 
(Henderson 1964).

Skaarup anser att de äldsta begravningarna i 
kanoter trots sin ålder uppvisar slående likheter 
med de traditioner som kunnat beläggas i etnogra
fiska studier. Likheterna tolkar Skaarup som att 
”...there has been a universal religious conception 
behind the boat-burials, both on land and sea, of 
the boat as a well-suited means of transport for 
making the journey to the kingdom of the dead” 
(Skaarup 1995, s. 57).

Det finns också etnografiska exempel på att 
dödsrikets invånare återvänder över vattnet, speci
ellt under nattetid för att hämta de nyligen avlidna. 
Dessa måste då vara placerade i en båt för att kun
na särskiljas ifrån dem som bara sover. Nordväst
kustens nordamerikanska Twanaindianer lade de 
döda i båtar som placerades på ställningar i väntan 
på att de döda skulle dyka upp (Edsman 1987, 
s. 260). Exemplet visar att ”resan” över vattnet 
kan göras i omvänd riktning av de redan döda och 
på detta vis skapas också inom kulten en ”natur
lig” kontaktyta med förfäderna. Ett intressant ex
empel beskrivs av Hildebrand. "Algonquin-india- 
nerna fara efter döden till själarnas land i Södern, 
der herrliga träd och växter finnas. De fara i ski
nande stenkanoter öfver sjön, i hvilken de ondas 
själar omkomma i stormar, under det att de andra 
omsider hamna på den sköna och saliga ön, der 
kyla, krig och blodsutgjutelse ej finnas och der dju
ren lefva af luft allenast” (Montelius 1886, s. 187). 
Citatet är intressant på flera vis. Dels därför att det 
visar hur analogin brukades av Hildebrand, dels 
därför att skepp i sten sällsynt nog omtalas och 
därför att myten kombinerar symbolerna, skeppet- 
träden-djuren på ett vis som är ovanligt och slutli
gen för att det i myten också finns en moraliskt 
normativ aspekt, de ondas själar når inte det goda 
eviga livet, deras själar förgås i vattnet. Myten tyd
liggör på så vis att identifikationen av symbolen i

Figur 8 En sydamerikansk indian begravs i en båt 
tillsammans med mat, kläder och verktyg. ’’De reli
giösa symbolernas roll är att skänka mening åt män
niskans liv. Puebloindianerna tror att de är söner 
till Fader Sol och den tron ger deras liv perspektiv 
och mål, som når långt utöver deras tillvaros trånga 
gränser” (Jung 1964, s. 89-90).

ritualen också har stark moralisk innebörd och 
symboliken kan brukas i sociala krissituationer för 
att påvisa vad som är ett rättfärdigt beteende inom 
befolkningsgruppens normsystem. Det symboliskt 
återgivna meningsinnehållets närvaro i ritualen 
identifierar det normativa systemet, deltagarna 
måste underkasta sig mytologins strukturer. Den 
religiösa symboliken är därför central i samband 
med utformningen av alla sociala strategier. I sam
hällelig mening är sammankopplingen av den reli
giösa symbolikens normativa system och den so
ciala organisationens struktur slutmålet för alla 
socio-politiska maktaspirationer.
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Hildebrand visade också hur det symboliska 
bruket av skeppet kunde vara knutet till sociala 
grupper eller åldersgrupper. ”Allenast de små bar
nen i Australien, som icke kunna styra en kanot, 
begrofvos uti den äldre tiden i jorden. Detta be- 
grafningssätt blef sedan allt vanligare, men man 
övergaf dock icke alldeles tanken på kanotfärden, 
utan sedan man jordat liket, satte man en helt liten 
kanot i hafvet, lastad med småbitar af kokosnöt
ter, eller man lade den döde i sin farkost och denna 
i jorden” (Hildebrand 1874). Uppgifterna är in
tressanta såtillvida att de understryker att skeppet 
inte brukats som symbol för alla sociala grupper 
och åldersgrupper, i exemplet var små barn undan
tagna. Intressant är också att exemplet visar hur en 
övergång från faktiska båtbegravningar i havet till 
båtbegravningar i jorden sker över tid, och i denna 
övergång innehade den symboliska lilla båten med 
”kokosnötterna” en tydlig och diakront samman
kopplande funktion.

Från Trobrianderna finns en berömd uppteck
ning av en kärestas klagosång över sin i strid döda
de fästman. I sången beskrivs hur den unga kvin
nan väntar på sin käresta vid havets strand för att 
kunna hylla honom inför hans resa över vattnet till 
dödsriket. Exemplet visar det behov som finns av 
att ständigt samtala med de döda. Sången brukas 
som ett instrument i syfte att etablera kommunika
tion med förfäder och nyligen döda (Baldwin 
1945, s. 201 ff).

Ifrån centrala Polynesien kan vi också hämta en 
geografiskt avlägsen analogi till depositioner av 
rakknivar med skeppsinristningar i skandinaviska 
gravar under bronsålder. Robert Williamson be
skriver hur man ännu under 1930-talet bl.a. lät ris
ta in skeppsbilder på föremål som sedan deponera
des i gravmonumenten. Symboliken uttrycktes 
också i arkitektur och inom samhällsorganisatio
nens utformning som helhet. I ett exempel från Ta- 
nimbar-arkipelagen i Indonesien beskrivs hur ”Ca
noes and stone or wooden representations of cano
es also figure prominently in burial rites... The or
ganization of the community itself is modeled on 
that of a ship's crew, exactly as in ancient Scandi
navia (Edsman 1987, s. 260 [Williamson 1977]).

Det etnografiska materialet och de socialantro
pologiska tolkningarna understryker den komp
lexitet som kan tillskrivas symboler som har en 
central position i en social organisations ideologis
ka struktur. Skeppet kan påvisas i dödskult/frukt- 
barhetskult på samma gång som symbolen utgör 
en mytologisk beståndsdel, uttrycker en kosmolo
gisk funktion och blir en bild av hur den sociala or
ganisationen ges en rent konkret utformning i allt 
från byggnadsskick till administrativ indelning av 
hela samhället och dess hushåll. Den arketypiska 
symbolen ”är” i hög grad det som bestämmer den 
mänskligt kulturella identiteten i förhållande till 
den omgivande naturen. Bruket av komplex sym
bolik definierar vad mänskligt är, snarare än vad 
som mänskligt skapat är (Jung 1964).



Figur 9 
Karta över grav

fältet Jättabögen i 
Värö socken med 

skeppsformiga 
bogar och stensätt- 

ningar. Bilden 
återfinns i Jacob 

Richardsons, "Hal
landia Antiqua & 
Hodierna” från år 
1752. Den vackra 
kartan ritades av 

prosten Carl Brag i 
Värö, då Richard

son själv p.g.a. 
”återkommande 

starka regnskurar” 
avbröt sin egen 
dokumentation 

([Richardson 1752], 
Lindälv 1980, s. 203).
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III

Om skepp ssymbolens utbredning

3:i
Inledning

Skeppssättningar och skeppsformade stensättning- 
ar uppvisar som fornlämningstyper en mycket vid 
formvariation och arkeologernas tolerans har varit 
stor inför presentationen av nya fynd. I en del fall 
har inte gravens form bestämts vid undersöknings
tillfället (se exempelvis Boye 1869 och Lindqvist 
1912). Detta har istället åskådliggjorts av andra 
arkeologer långt senare. De begravningar som un
dersökts i skeppssättningar och skeppsformade 
stensättningar är också daterade på mycket varie
rat vis. En granskning av monumentens kontext vi
sar också att skeppsformen framhävts i redovis
ningen och poängterats mycket distinkt i förhål
lande till monumentets övriga karakteristika. Skep
pet har både som begravningsrum och formele
ment på flera sätt kommit att isoleras och extrahe
ras ur gravmonumentets hela kontext. Torsten Ca
pelle poängterar exempelvis att han redovisar och 
diskuterar undersökta skeppssättningar (Capelle 
1986). Ändå framgår det klart av Capelles alla re
dovisade exempel att bronsålderns skeppssättning
ar och skeppsformade stensättningar i många fall 
påträffats inom monument som kan klassificeras 
som i första hand helt andra gravtyper.

Skeppssättningar och skeppsformade stensätt
ningar är inte på något vis en homogen grupp forn- 
lämningar. De förekommer som jättelika friståen
de monument, de återfinns i och under rösen och 
högar, de förekommer i mycket låga och svåriden- 
tifierade exemplar och de återfinns också helt ned
grävda i marken (kap. IV-V). När vi talar om skepps
sättningar och skeppsformade stensättningar tän

ker nog de flesta på dessa så som de registermässigt 
beskrivs av Riksantikvarieämbetets fornminnesin
ventering, d.v.s. som en: ”Långsträckt, spetsoval 
anläggning, antingen av med jämna mellanrum 
lagda eller resta stenar eller med en fyllning av 
stensättningstyp...” (Raä 1969).

I bronsålderssammanhang är de mest utmär
kande exemplen på gravtypen de helt fristående 
skeppssättningar och skeppssformiga stensättning
ar som byggts på Gotland och kring det södra Ös
tersjöområdet under period IV-V. Eftersom det 
mest utmärkande draget för skeppssättningar från 
period III är att de samtliga påträffats i och under 
större högar och stensättningar så innebär denna 
typ av konstruktion att vi bör räkna med ett före
kommande ”mörkertal”. Sådana gravanläggningar 
kan primärt egentligen inte beskrivas som ”skepps
sättningar” utan snarare är en terminologisk och 
innehållslig definition som ”Gravhög med skepps
sättningar” (Westergaard 1987) eller ”En skepps- 
sättning dold i röse” (Hernek 1994a) mer rättvi
sande. På detta vis klargörs att skeppet inte varit 
synligt ens i ett dåtida sammanhang under en läng
re tidsperiod.

Det är enligt min mening av betydelse för tolk
ningen av symbolikens religiösa meningsinnehåll 
och dess funktioner om skeppet varit synligt i mo
numentet eller ej. Gravens hela kontext bör klar
läggas i syfte att tydligare kunna belysa bl.a. de 
bakomliggande orsakerna till traditionen att bygga 
skeppssättningar. På så vis motverkas också ten
denserna att betrakta gravläggandet i skepp som 
en ensartad begravningstradition.

Capelle anger i artikeln ”Bronze-Age Stone Ships” 
att bronsålderns skeppssättningar är av ringa storlek
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betraktade inom materialgruppen som helhet och 
att "This size suggests that they represent small bo
ats suitable for the calm northern waters” (Capelle 
1995, s. 71). Tolkningen sammanfattar på flera vis 
de problem som kan uppstå när inte hela kontexter 
värderas. Eftersom skeppen skulle inrymmas un
der högar eller rösen är det lätt att inse att de sällan 
byggts i dimensioner som vid Blomsholm eller As- 
keberga. Gravhögen, som var det överordnade må
let för byggnadskonstruktionen, byggdes knappast 
med 50-60 meters diameter. Att de var överbygg
da talar inte heller för att de byggts som repliker av 
verkliga skepp. Vi kan också påminna oss att de fles
ta av dessa skeppssättningar inte innehållit monu-

Figur 10 Utbredningskarta över den äldre brons
ålderns skeppssättningar och skeppsformade sten- 
sättningar. 1) Stenunga i Hudene, 2) Trustorp i 
Ljungby, 3) ”Kungshögen’’ i Hasslöv, 4) Ivars Kulle 
vid Sperlingsholm, 5) Frörup i Oeversee, 6) Guckels- 
by i Thumby och 7) Nygaard i Skive. Nr 8 anger 
platsen för hällkistan vid Dragby i Skuttunge.
Denna har i en studie ansetts vara båtformad (He
dengran 1991). Kartan efter Hernek 1994b, s. 23.

mentens primärgravar. Som uppvuxen i Göteborgs 
hamn kan jag inte heller låta bli att undra över var 
dessa "calm northern waters” återfanns. Samman
taget vill jag påstå att det är förenat med avsevärda 
svårigheter att bygga tolkningar på så olika storhe
ter som är aktuellt i Capelles exempel. Risken är 
att hamna i märkliga situationer av cirkelargumen
tation med så selektivt redovisade material.

När Sune Lindqvist 1912 beskrev de två häll- 
kistorna som påträffats i gravhögar vid Skarby i 
Hackva och Härvesta i Edsberg, nämnde han över
huvud inte att någon av dessa skulle varit 
skeppsformade. Istället skrev han att Skarbykistan 
var oval eller ”päronformig” (Lindqvist 1912, s. 
83). Folke Hansen är i sin beskrivning av grav 56, 
en flatmarksgrav vid L:a Bedinge, också svävande 
när det gäller tolkningen av gravens form (jfr Her
nek 1994b, s. 20-21, Hansen 1934, s. 247). Även 
om hällkistan i Skarby möjligen är skeppsformig så 
är rubriceringen en efterkonstruktion. Under 
bronsålderns period I—II känner vi så inga exempel 
alls på helt skeppsformade gravar. Den kända häll
kistan vid Dragby i Skuttunge socken i Uppland 
har också tolkats som skeppsformig. Hällkistans 
norra gavel utgjordes av en större stävliknande 
sten (Hedengran 1991, s. 233). Anläggningen har 
som gravkonstruktion en tydligt senneolitisk prä
gel, men både fynd och l4C-dateringar visar att den 
brukats fram i period II i bronsålder (Jaanuson 
1991). Inger Hedengrans tolkning innebär att 
Dragbygraven eventuellt skulle utgöra den enda 
båtformade grav i det arkeologiska materialet som 
även brukats under period I och II (jfr Jaanuson 
1991).

3:2
Skepp ssättningars och skeppsformade 

stensättningars utbredning

Förutom den redan nämnda studien av Müller- 
Wille (1970) är Ohlmarks ”Gravskeppet” ett om
fattande arbete. Genom arkivstudier kunde han 
bl.a. belägga platsen för många bortodlade skepps-
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Figur 11 
Huvudsakliga 
utbredningsom
råden för skepps- 
sättningar och 
skeppsformade 
stensättningar. 
Efter Capelle 
1986, Abb. 2.

sättningar (Ohlmarks 1946, s. 59 t.ex.). En gransk
ning av en del av Ohlmarks uppgifter visar dock 
att han ibland blandat ihop fornlämningar och 
även i vissa sammanhang inte värderat källorna. 
Förutom dessa publikationer har ett flertal viktiga 
regionala arkeologiska undersökningar och stu
dier av skeppssättningar publicerats, bland dessa 
Harald Hanssons ”Gotlands Bronsålder”, H.C. Bro
holms genomgång av danska skeppssättningar och 
Märta Strömbergs ”Die Bronzezeitlichen Schiffs
setzungen im Norden” (Hansson 1927, Broholm 
1937, Strömberg 1961). I flera studier diskuteras 
bl.a. också bronsålderns skeppssättningar i regio
nala perspektiv utifrån indirekta dateringsunder
lag (Magnusson 1986, Wigren 1989). Bronsål
derns skeppssättningar och skeppsformade sten
sättningar har i huvudsak daterats på fyra olika 
vis. Genom: A) direkt datering av primär begrav
ning genom värdering av stratigrafiska förhållan

den, fynd eller naturvetenskaplig analys, eller B) 
datering av gravmonumentets och begravningar
nas samlade kronologiska kontext, C) samlad da
tering av fornlämningskontexten (exempelvis grav
fältet) och D) indirekt datering utgående från forn- 
lämningskombination, extern utformning, topo
grafiskt läge etc.

Under åren har också hela tiden tillförts nytt 
material och många viktiga undersökningsresultat 
har redovisats (Nielsen 1977, Wennersten 1977, 
Gerdin 1979a och b, Äijä 1982 och 1994, Petterson 
1982, Westergaard 1987, Hernek 1994a, m.fl.).

I huvudsak förekommer traditionen att bygga 
ovan markytan synliga skeppsformiga gravar un
der yngre bronsålder och den yngre jänåldern. Ur 
kvantitetssynpunkt är skeppssättningar och skepps
formade stensättningar vanligast förekommande i 
den yngre järnålderns gravfältsmiljöer. Den ut- 
bredningsmässiga tyngdpunkten ligger främst i
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Mälardalens östra kustområden (Hyenstrand 
1984, s. 62). Men lika klart är att skeppssättningar 
från järnålder finns i större delen av Skandinavien. 
Det nordligaste exemplet återfinns vid Mjösjön 
utanför Umeå (Anesäter 1978) och de sydligaste 
exemplen har påträffats i norra Tyskland. Skepps
sättningar förekommer också i tydliga koncentra
tioner i inlandsområden. I Värend i Småland finns 
de största koncentrationerna av gravfält med många 
skeppssättningar. I flera fall rör det sig om gravfält 
med mer än tio synliga skeppssättningar. Utbred- 
ningsbilden blir i stort densamma om vi också vä
ger in kunskapen om påträffade båtgravar från jär
nåldern. Den kända totalutbredningen av skepps
sättningar och skeppsformade stensättningar visar 
att gravtyperna inte alls enbart lokaliserats till kust
områden. Man bör dock vara medveten om att grav
typen under yngre järnålder främst uppvisar utbred- 
ningsstråk längs med inlandets viktigare vattenvä
gar. Ett tydligt exempel är utbredningen längs med 
Lagan i Finnveden. I dessa områden har också ny
ligen undersökts skelettgravar med båtforma de 
stockkistor från sen vikingatid (Bodin 1994, s. 83). 
Större koncentrationer av skeppssättningar från 
yngre järnålder finns också i regioner med än tyd
ligare inlandskaraktär som norra Skånes Göinge- 
bygd (Carlie 1994, s. 85 ff.).

Att uppskatta hur många av de skeppssättning
ar som finns bevarade som härrör från bronsåldern 
är inte alldeles lätt. Källmaterialets disparata ka
raktär och förhållandet att många har påträffats 
under gravhögar försvårar möjligheten till en upp
skattning. Vi kan rimligen inte veta hur inånga 
gravhögar som innehåller dessa gravtyper. Men vi 
kan ändå utifrån de stora mängder av gravhögsun- 
dersökningar som gjorts i bl.a. nordvästra Skåne 
och Halland, som är de områden där överhöljda 
skeppssättningar påträffats, förstå att skeppen 
från period III verkligen är mycket sällsynt före
kommande.

Under period III i bronsålder avtecknar sig ett 
sydvästskandinaviskt utbredningsområde. An
läggningarna har påträffats i Halland, Skåne och

Västergötland samt i Schleswig-Holstein. Svend 
Nielsen poängterar i sin artikel om skeppsgraven 
vid Nygaard på Nordjylland att trots att så många 
gravhögar undersökts i Danmark är det ändå möj
ligt att fortfarande finna ”nya ”begravningsformer 
(Nielsen 1977, s. 79). Nielsens påpekande talar 
onekligen för att dessa gravar med skepp under pe
riod III verkligen var mycket sällsynt förekomman
de. I annat fall skulle rimligen flera ha påträffats i 
Danmark och Sydvästsverige.

Utanför Norden och Baltikum finner vi förut
om ett fåtal undantag inga exempel från bronsål
der på gravar med stenkonstruktioner i skepps- 
form. En parallell finns i de gravar i England och 
Wales i vilka båtformade trästammar påträffats i 
anslutning till begravningar från äldre bronsålder. 
Från Wales finns också begravningar från bronsål
der där en skeppsformig stenram med akter- och 
förliknande parti påträffats i anslutning till en kis
ta i trä (Müller-Wille 1970, s. 42). Ett gemensamt 
drag med de nordiska gravarna från samma period 
är att de brittiska också påträffats i högar. Även i 
den enda kända danska parallellen, graven vid Ny
gaard, var begravningen överbyggd med en hög 
(Nielsen 1977). På samma sätt var de två exemplen 
från Oeversee och Thumby i Schleswig-Holstein 
också båda överbyggda (Aner &c Kersten 1978, 
s. 71 och 211).

Från och med period IV återfinns ovan mark 
synliga skeppssättningar i tydliga regionala kon
centrationer. De nordligaste exemplar som genom 
fynd direktdaterats till yngre bronsålder har under
sökts i Österåkers socken norr om Stockholm (Äijä 
1994, s. 35, se fig. 40 i denna bok). Utbredningen 
visar under yngre bronsålder en mycket tydlig kon
centration till södra Östersjöns kustområden och 
framförallt till Gotland. Enbart på Gotland finns 
ca 350 skeppssättningar bevarade (Eriksson 1987, 
s. 7) och drygt 45 stycken har undersökts och da
terats till yngre bronsålder genom åren (Petterson 
1982, s. 107). Skeppssättningar na från yngre 
bronsålder visar i förhållande till de exempel som 
kunnat dateras till period III alltså en avvikande
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utbredning. Under yngre bronsålder återfinns 
skeppssättningar också på Åland, i Estland, Lett
land och sannolikt också i Finland och Ostpreus- 
sen. Man bör dock lägga märke till att dessa gravar 
inte är direktdaterade mer än i enstaka fall (Gre- 
wingk 1888, Śturms 1931, Meinander 1954, Ström
berg 1961, Müller-Wille 1970, Aner & Kersten 
1978, Capelle 1986, Janzon 1991, s. 200). I Dan
mark återfinns skeppssättningar i gravfältsmiljöer 
som sannolikt kan dateras till yngsta bronsålder 
främst på Bornholm. Redan 1870 gjorde Emil Ve
del fynd av keramik som sannolikt härrör från 
yngsta bronsålder vid undersökning av tre skepps
sättningar på Bornholm (Capelle 1986, s. 39).

I flera av de gravfälts- och boplatsmiljöer som 
skeppen återfunnits inom har gjorts fynd från yng
re bronsålder, främst gäller det keramik. I gravfäl
tet vid Grytverksnäset på Åland finns två skepps
sättningar, 9 resp. 12 meter långa. Dessa antags 
vara konstruerade under yngre bronsålder efter
som fynd från perioden påträffats i andra gravar 
inom miljön (Müller-Wille 1970, s. 16).

På topografiska grunder har två grupper av 
skeppsformiga stensättningar i Nyland, Finland, 
antagits vara uppförda under yngre bronsålder 
(Meinander 1954).

1 Lettland har skeppssättningar återfunnits på 
13 olika lokaler och på fem platser gjordes under
sökningar redan för länge sedan. Skeppssättning- 
arna är både till yttre utformning och gravskick 
mycket lika de gotländska och de har också tolkats 
som tecken på en gotländsk kolonisation (Nerman 
1933, s. 237 ff, 1954, s. 257 ff). Harald Hansson 
tolkar de likartat utförda baltiska skeppen som 
tecken på gotländska kontakter med det lettiska 
området. Likheten visar enligt honom snarare att 
traditionen hämtats från samma ursprungsområ
de, än att det skulle vara tecken på kolonisation 
(Hansson 1954). De daterande fynden härrör främst 
från två sammanbyggda skepp vid Musinais där 
gravurnor med brända ben placerats i mindre kva
dratiska stenkistor i skeppen (Śturms 193l,s. 111 ff., 
Capelle 1986, s. 56). Vid Bilavi undersöktes tidigt

också två sammanbundna skeppssättningar som 
innehöll odaterbara urnebegravningar (Ebert 1920, 
s. 195).

Också vid Libe undersöktes tre odaterbara skepps
sättningar varav två hade gemensamma stävstenar 
(Śturms 1931, s. 114 ff, Müller-Wille 1970, s. 17). 
Müller-Wille anger också att skeppsättningarna på 
Ösel och vid Drusker Forst i Ostpreussen möjligen 
är exempel på en östlig gotländsk expansion under 
yngre bronsålder.

På samma vis har flera av de gotländska skepps- 
sättningarna saknat direktdaterande fynd men 
ändå är en datering till yngre bronsålder mycket 
sannolik. Inte i något fall, och då har ändå ca 45 
skepp undersökts på Gotland, har det kunnat på
visas att skeppssättningen anlagts under järnålder. 
Från Tjusts närbelägna kustområden finns två ex
empel på undersökningar med direktdaterande 
fynd till yngre bronsålder. I ett bronsåldersgravfält 
vid Vinäs undersöktes en 4,5 meter lång skepps- 
sättning som innehöll en urna av yngre bronsålders- 
typ med brända ben. Vid Hjortekrog undersöktes 
tre skeppsformiga stensättningar från yngre brons
ålder (Hansson 1936, se också kap. V). I samma 
trakt finns ett flertal fornlämningsmiljöer med 
skeppssättningar som högst sannolikt också de an
lagts under yngre bronsålder (jfr bl.a. Magnusson 
1986, Larsson 1995.) Stöden för en datering har 
då främst hämtats i skeppens lokalisering i kultur
landskapet, förhållandet till den kända bronsål- 
derstida bygden, närhet till gravtyper, främst då 
rösen och större flacka stensättningar, som anses 
vara mycket typiska representanter för bronsål
dern (jfr Wigren 1989).

Att närmare definiera den faktiska utbredning
en av bronsålderns skeppssättningar är som redan 
nämnts kombinerat med svårigheter. Utan direkta 
undersökningar har anläggningarna från period III 
alltså inte kunnat identifieras. Ett andra problem 
för att kunna fastställa utbredningen inom brons
ålderns olika perioder är bruket av övergångsfor
mer under perioden yngsta bronsålder till förro
mersk järnålder. Från yngsta bronsålder finns åter
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Figur 12 
Utbredningen av 
undersökta och 
direktdaterade 
skepp ssättningar 
från period IV-V. 
Kartan är bearbe
tad efter Capelle 
1986, abb. 5.

exempel på att skeppen påträffas överbyggda 
(Wennersten 1977). Den intensitetsökning i tradi
tionen att gravlägga i skeppssättningar under yng
re bronsålder som poängterats i flera texter bör 
därför behandlas med viss varsamhet. Jag skulle 
snarare vilja påstå att det faktum att så stort antal 
skepp som, på direkt eller indirekt väg daterats till 
perioderna IV-V, har sin förklaring i att det reli
giösa meningsinnehållet nu projicerats synligt 
ovan mark. Under senare år har också några un
dersökningar av skeppsformade gravar givit date
ringar till äldre järnålder. Liksom Capelle anser jag 
därför att utbredningsbilden snarare är ett mått på 
forskningssituationen än på en verklig dåtida situ
ation (Capelle 1986).

En annan invändning i förhållande till de ut- 
bredningskartor som redovisats gäller var vi drar 
gränsen för skeppens representation i gravarna. 
Beroende på om målsättningen är att kartlägga ut

bredningen av skeppssättningar eller om målsätt
ningen är att kartlägga utbredningen av skeppet 
som symbol i bronsålderns begravningar så får vi 
helt olikartade utbredningsbilder. I det senare sam
manhanget bör vi också inräkna gravhällar med 
skeppsbilder och framförallt allt återgivningar på 
rakknivar. Om vi i traditionen att lägga ned rak
knivar med skeppsbilder i förhållande till att bygga 
skeppssättningar iakttar två regionala uttryck för 
ett likartat religiöst meningsinnehåll, förstår vi att 
skeppssättningarnas utbredning inte alls är likty
dig med utbredningen för bruket av symboliken. 
Vi kan i och för sig med all rätt påstå att traditio
nen att bygga skeppssättningar var mer vanlig på 
Gotland och längs Östersjöns kustområden än i 
övriga Norden under yngre bronsålder. Men i sam
ma region är rakknivar med skeppsbilder och häll- 
ristningsskepp mer ovanliga. I Sydvästskandina
ven däremot finns inte lika många skeppssättning-
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ar och skeppsformade stensättningar under period 
IV-V men bara i Nationalmuseets samlingar i Köpen
hamn finns över 300 bronsföremål med skeppsav- 
bildningar varav ca 100 är rakknivar. I Sverige och 
södra Norge finns sammantaget ytterligare ca 200 
tillvaratagna föremål med skeppsavbildningar en
bart i museisamlingar (Kaul 1995, s. 59). I gravar 
finns också sammanlagt ett 60-tal skeppsåtergiv- 
ningar på hällar. Frågan är om vi vill identifiera ut

bredningen av en symbolik med möjligen ett likar
tat meningsinnehåll eller om vi vill identifiera ut
bredningen av åtskiljbara artefakt- och fornläm- 
ningstyper. Vill vi spåra mänskliga idéer och bete
enden eller vill vi dela upp dessa idéers materiella 
uttryck i fysiska och mer konkret gripbara enheter, 
skeppssättningar och skeppsformade stensättning
ar, skeppsristningar på berg, på rakknivar och 
gravhällar (se kap. VI—VII)?
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Figur 13 Skeppssättningen vid Trustorp i Halland invid en stor jordfast sten. I anslutning till centralgraven 
påträffades ett knivblad i brons (se fig. 28-29, s. 53-55). I de sekundära urnegravarna fanns bl.a. en fragmen
tarisk tappskära i brons. Foto Robert Hernek.



IV

dDen äldre bronsålderns 
skeppsformade gravar

”Emellertid bar Oscar Almgren...uttalat den för
modan, att fastlandets skepp ssättningar redan bör
jat uppträda före 500 e.Kr. Även om så är förhål
landet, vilket jag anser ytterst sannolikt, äro de 
gottländska skeppens ålder högst märkvärdig” 
(Bror Schnittger 1920, s. 45, ur föredrag vid ”Nor
disk Archæologmøde” i Köpenhamn 1919).

4:I
Inledning

Sammantaget känner vi sju exempel på gravmonu
ment som brukats i period III i vilka symboliska 
skepp i sten byggts. Till omfång är sålunda mate
rialet mycket begränsat och därför är det möjligt 
att i en uppsats som denna presentera dessa säll
synta gravar i sin kontext. Av föregående kapitel 
har framgått att jag anser att en värdering av grav
kontexten är nödvändig om vi söker en ökad för
ståelse för både det religiösa och sociala bruket 
av skeppet som symbol. Flera av gravarna har un
dersökts under de senaste åren, något som också 
kan motivera en närmare materialredovisning. De 
skeppsformade gravarna från period III har be
handlats som utgångspunkten för den under yngre 
bronsålder accelererande traditionen att bygga 
både skeppssättningar och skeppsformade sten- 
sättningar.

Inledningsvis kan konstateras att de skeppsfor
made gravarna från period III är mycket hetero
gent utformade. På samma vis som i senneolitikum 
är det den i monumentet representerade skeppsfor- 
men som konstituerar gruppsamhörigheten för de 
åtta gravarna. Skeppsformens närvaro, och dennas

tillskrivna funktion som symbol, utgör underlaget 
för att gravmonumenten behandlats som en kate
gori och gravtyp i flera studier.

En distinktion när det gäller den äldre bronsål
derns skeppsformade gravar, i förhållande till än 
äldre perioder, är att den symboliska skeppsfor- 
men under period III oftast är helt otvivelaktigt 
framställd. En andra distinktion är att skeppssym- 
bolen fr.o.m. period III kan beläggas ända fram i 
vikingatid i en närmast obruten kontinuitet. Skepps- 
sättningars och skeppsformade stensättningars ut
formning förändras knappt över tre årtusenden. 
Symbolen är i formhänseende så likartat fram
ställd att vi inte genom att iakttaga en enskild 
skeppssättning kan sluta oss till om den anlagts i 
yngre bronsålder eller vikingatid. Det är analysen 
av symbolens exposition och gravens övriga kon
text som tillåter en tolkning av både symbolikens 
meningsinnehåll och gravens kronologiska hem
vist.

Under bronsålder förekommer också skeppet i 
begravningen i skepnad av ristningar på både häl
lar och föremål. Vid några undersökningar har 
skeppsformen också belagts som en del av ett stör
re stensättningsmonument (se fig. 52) (Hyenstrand 
1966, Artelius 1994a). Bland dessa äldre skepps
formade anläggningar har inga kenotafer eller 
skepp av minnesmärkeskaraktär påträffats. Detta 
framstår dock som helt naturligt eftersom doku
mentation av en ”tom” skeppssättning utan påvis
bar begravning knappast skulle leda till att den da
terades till period III i bronsålder. Utifrån under
sökningsmaterialet kan vi tvärtom förstå att ”tom
ma” skeppssättningar främst ansetts härröra från 
sen järnålder (jfr bl.a. Almgren 1934, s. 83 ff, Sten-
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Figur 14 (s. 42-43) Fornlämningsmiljön kring ”Kungshögen ” i Dömestorp. Till höger är August Lyttkens
plan från 1869 över de undersökta bronsåldersgravarnas läge inom Dömestorp (efter Lundborg 1972, s. 13). 
Ovan är fornlämningsmiljön som den ter sig utifrån dagens ekonomiska karta. I området strax norr om Hal
landsåsen finns än idag ett stort antal större gravhögar från bronsålder bevarade, detta trots att bortodlings- 
graden under 1800-talets andra hälft varit mycket hög i området. Regionen har idag karaktären av fullåkers-

berger 1979, s. 697 ff). Vi kan också konstatera att 
svårdaterade skeppssättningar från bronsålder 
knutits till den betydligt större kvantitet som kro
nologiskt hör hemma i period IV-V än till ett äldre 
skede (Strömberg 1961).

Nedan görs en presentation av dokumentatio
nen kring gravarna från period III. Dokumenta- 
tionsnivån är varierande men i samtliga fall, förut
om vid Guckelsby, har fackmän undersökt gravar
na och en rimlig helhetskontext kan därför teck
nas.

4:2
Gravanläggningarna

”Kungshögen” i Flintarp 
Under några veckor på sensommaren år 1868, och 
några vårveckor följande år undersökte Vilhelm 
Boye hela 19 gravhögar från bronsåldern på går
darna Torp, Flintarp och Bondåkras ägor vid Dö

mestorp i Hasslövs socken i södra Halland. I hö
garna undersöktes 67 begravningar (fem skelett
gravar och 62 brandgravar). Boyes mycket nog
granna dokumentation framstår än idag som av 
hög klass och dessutom publicerades en omfattan
de presentation av resultaten i ”Södra Hallands 
Fornminnesförenings Årsskrift” redan på hösten 
samma år (Arbman 1954, s. 72, Boye 1869, Lund
borg 1972, s. 11). ”Kungshögen” vid Dömestorp 
var den först utgrävda gravhögen från bronsål
derns IIl:e period som visade sig innehålla en be
gravning i en skeppsformad stensättning.

Kulturlandskapet kring ”Kungshögen” präglas 
än idag av de många bevarade högarna från brons
ålder. Inom en radie på 2 km kring högen återfinns 
ännu 20 lokaler med vanligtvis 1-3 bevarade, men 
ofta skadade, stora högar. Av Boyes dokumenta
tion förstår vi att många högar i området redan 
1868 var skadade och i flera fall helt bortodlade. 
”Kungshögen” kan idag beskrivas som överodlad,
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bygd. Cirka 1 200 meter rakt väster om ”Kungshögen” (Lyttkens 1868 nr 6, Ekonomiska kartan Raä 22)
återfinns den än mer kända Lugnarohögen. Boye lät i sin beskrivning av undersökningsresultaten i artikeln 
”Ättehögar i södra Halland” ge "Kungshög” beteckningen nr 17, medan högen i rapporten till ATA erhöll 
beteckningen nr 6. P.g.a. detta har ibland några av högarna kommit att förväxlas (Boye 1869, s. 104-106, 
Ewald 1926 II, Arbman 1954, s. 75, Lundborg 1972, s. 27).

och den i fornminnesregistret angivna diametern 
på hela 30 meter är därför sekundärt skapad. Sam
ma förhållande gäller för många av de stora hal
ländska bronsåldershögarna. Att använda dagens 
uppgifter kring gravhögarnas diameter som under
lag för en bedömning av högens ursprungsstorlek 
är därför vanskligt (jfr bl.a. Larsson 1993). Högar
nas bevarandeförhållande medför att det är svårt 
att bedöma gravhögarnas karaktär som stora hö
gar, eller om de i mer kulturell bemärkelse kan ka
raktäriseras som ”storhögar”. Av kartorna fram
går att ”Kungshögen” inte återfinns i någon grupp 
av gravar utan ligger lite isolerat gentemot övriga 
gravgrupper i området. Den redan 1868 skadade 
”Kungshögen” uppmättes av Boye till en ur
sprunglig diameter av 14,75 m och höjden angavs 
vara 2,2 m, och ”...den hævede sig dog endnu me
get betydeligt over det omgivende Terrain og må 
en gang have havt et imponerende Ydre så, at en 
senere Slægt med Ret kunde give den Navnet:

»Kungshög«” (Boye 1869, s. 104). Av samtliga 
gravar i området är det endast denna enskilt beläg
na hög som Boye beskriver på detta sätt. ”Kungs
högen” urskiljde sig 1868 gentemot de övriga hö
garna både genom sitt landskapsläge, enskildheten 
och i monumentets storlek.

Kronologiskt omfattade Boyes undersökningar 
av 67 begravningar i de 19 gravhögarna en sekvens 
som spänner från period II—VI. I "Kungshögen” 
identifierade Boye fem separata begravningar ge
nom fynd av osteologiskt material. Efter att högen 
genomgrävts dokumenterades i dess botten rester 
av två inre stenkedjor. En av dessa visar en paral
lellitet i förhållande till högens yttre rundade be- 
gränsningslinje. Cirka 1,05 m ovan dessa stenked
jor påträffades i högens östra hälft en stenkista 
som utvändigt var 2,51 m lång (OSO-VNV) och 
0,63 m bred över mitten. Kistan bestod av 16 ut
lagda stenar ”...og mellem flere af dem var der ind
kilet mindre Stene og ovenpå fem af dem var der
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Figur 15 Plan över ”Kungshögen” (nr 17, ?ir 6 AT A) upprättad av Vilhelm 
Boye i första septemberveckan år 1868. Av Boyes planritning och profil fram
går tydligt höjdförhållandena mellan de olika konstruktionselementen (pla
nen förvaras i AT A, Efter Arbman 1954, s. 73). I den skeppsformade kistan 
låg en grepplattedolk och en svårt korroderad dubbelknapp som kan dateras 
till period III (Oldeberg 1974, nr 1585:VI). Vid fyndtillfället var ännu dol
kens skaft i horn bevarat. Detta är numera, tillsammans med flera av fynden 
i organiskt material, som textilier och föremål i läder, trä, näver och horn 
tyvärr förstörda. Lägg märke till att det ljusare stora fältet i högens centrum 
utgjorde Boyes grävschakt. Om vi jämför Boyes schakt med exempelvis 
Harald Hanssons undersökningsytor mom de gotländska skepp ssättningarna 
finner vi att Boye grävde ut en stor del av gravmonumentets hela yta, emedayi 
Hansson å andra sidan hade en klar uppfattning om att de primära begrav
ningarna skulle återfinnas i centrum av monumentet. Hansson hade en uttryck
lig vilja att datera de gotländska skeppssättningarnas anläggningstid och han 
koncentrerade sig därför på anläggningarnas centrum (se kap. V).

~44~



IV. DEN ÄLDRE BRONSÅLDERNS
SKEPPSFORMADE GRAVAR

Figur 16 Schematisk återgivning över begravningarna i ”Kungshög” utifrån en tolkning av Boyes uppgifter. 
Begravningen i den skeppsformade stenkistan är inte den första som utföres på platsen. I ett äldre skede har 
sannolikt en mindre hög som begränsats av utlagda stenkedjor anlagts. Gravhögen har tillbyggts i samband 
med anläggandet av den skeppsformade kistan. Detta antagande understöds av resterna av inre utlagda sten- 
cirklar samt av att skeppet återfanns ca 1,05 meter ovan monumentets botten. I ett ytterligare senare skede, 
under period 1V-V, genomförs flera urnebegravningar i högen. En av dessa är närmast intakt vid Boyes un
dersökning. Urnan placerades tämligen ytligt i en mindre stenkista långt ned på högens sydsida. Placeringen 
är närmast regel för sekundära urnebegravningar i mindre stenkistor under främst period V-VI i Halland.

lagt flaade Fliser”. Ovanpå kistan låg också ”Bir
kebark som endnu sadd på forrådnet Træ” (Boye 
1869, s. 105).

När hela Boyes återgivning av undersökningen, 
de fynd han gjorde och begravningarnas utform
ning värderas är två frågor av speciellt intresse i det 
här sammanhanget. Det första är att Boye aldrig 
benämnde kistan som skeppsformad. Detta är 
istället en tolkning som förmedlades av Viktor 
Ewald i ”Sydhalländska fornminnen II” år 1926. 
Boye skriver istället att ”Kistens nordside var tem
melig lige, hvorimod sydsiden var buet udad, hvil
ket gav Kisten en forunderligt uregelmæssig form” 
(Boye 1869, s. 105). Av intresse är också att Boyes 
noggranna dokumentation ger möjlighet för tolk
ning av de olika begravningarnas kronologiska 
förhållande till varandra. Genom att den skepps
formade kistan återfanns uppe i gravens fyllnings- 
massor av grus och sand, ca 1 m ovan resterna av 
de båda stencirklarna är det inte troligt att den 
skeppsformade kistan utgjorde rester av en primär 
begravning i högen. En eller två äldre begravningar 
har utförts. Dessa är, p.g.a att ingen gravgömma 
identifierades i högens bottenskikt, inte möjliga att 
bestämma närmare. Boye angav endast att brända

ben påträffades lite varstans i högens bottenskikt. 
Beskrivningen påminner om Folke Hansens upp
gifter om att Lugnaroskeppet invändigt på botten 
hade ett centimeterdjupt sotlager med en mängd 
mycket små benbitar (Lundborg 1974, s. 9). Vare 
sig Boye (Kungshögen) eller Hansen (Lugnarohö- 
gen) tolkade dessa lager som gravgömmor. I slutet 
av sin beskrivning av ”Kungshögen” låter Boye oss 
också förstå att högen inrymt yngre urnebrandgra- 
var, en av dessa i en mindre stenkista. I högens söd
ra hälft påträffades i en sentida nedgravning för en 
potatiskällare också en urna och brända ben. I hö
gens sydvästra kant fanns två mindre stenhällar 
och även i anslutning till dessa låg brända ben. Li
kaledes hade på ett annat ställe i högens fyllning 
påträffats en bronsnål, urnefragment och återigen 
brända ben. Av uppgifterna kan vi förstå att fem 
begravningar, sannolikt fler, utförts i högen, och 
att begravningen i den ”numera” skeppsformade 
stenkistan inte är den äldsta av dessa.

Lennart Lundborg har i sina undersökningar av 
bronsåldershögar i södra Halland bl.a. påvisat hur 
dessa i många fall är påbyggda i samband med att 
nya begravningar utförts (Lundborg 1972, bl.a. 
s. 7 och 69). Mycket möjligt är att resterna av sten-
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cirklar i ”Kungshögens” bottenskikt var rester som 
visade gravanläggningens äldsta utbredningsfas 
(jfr Lundborg 1972, Nielsen 1977). Boyes angi
vande om att det även i högens bottenskikt fanns 
brända ben indikerar dock att även denna eller des
sa, äldsta begravningar också utfördes under peri
od III, eller möjligen period II, då brandgravskicket 
framträder i sin äldsta utformning i regionen. Inga 
fynd av keramik gjordes i botten, ett förhållande 
som indirekt också talar för en äldsta begravning i 
period II—III (Lundborg 1972).

Frörup i Oeversee 
i Schleswig-Flensburg

Under fem dagar i juni 1967 undersöktes en grav
hög vid Oeversee (Frörup) i Schleswig-Flensburg 
invid danska gränsen (Aner & Kersten 1978, s. 
70-72). Den överplöjda gravhögen var belägen på 
en åsrygg bredvid ytterligare två ytligt sett liknan
de anläggningar. Gravhögen var vid undersök
ningstillfället 18 m stor i diameter och ca 1 m hög.

Figur 17 Grundplan över stenpackningen i 
bottenskiktet av gravhögen vid Frörup i Oeversee. 
I anläggningens östra kant framträder det skepps- 
formade gravrummet (efter Aner & Kersten 1978, 
s. 70).

2272 B a

2272 B b

2272 A

Figur 18 Fynd frän de undersökta begravning
arna. I den rektangulära skelettgraven (A) påträf
fades framentariska rester av en bälteplatta med 
spiralornamentik. I den skeppsformade graven (B) 
påträffades bl.a. ett keramikärl i grovt gods (1), 
fragment av en fibula (2), en syl, armring (3) och 
en dubbelknapp (4) (efter Aner & Kersten 1978, 
2272 A-Bb).

Högen var skadad av vad som bedömdes vara både 
plundringar och jordbruksarbeten.

I anläggningens centrum, 1 m SSÖ om dess mitt 
var rester av en centralgrav (A) i form av en rek
tangulär, 3,25 m lång och 1,1 m bred och mörkt 
färgad nedgravning. Nedgravningens botten var 
täckt av en oregelbunden stenpackning på vilken 
spår av en kista i trä registrerades. I skelettgraven 
gjordes fynd av en fragmentarisk bälteplatta från 
period II med spiralornamentik (Aner 8c Kersten 
1978, 2272A).
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■sS Leichenbrand

Figur 19 Grav B i gravhögen vid Frörup efter att 
stenpackningen avlägsnats. Av planen framgår de 
brända benens och fyndens utbredning (nr 1-4) 
(Aner & Kersten 1978, s. 71)

Grav B återfanns i högens NO-kant och bestod 
av en långsträckt stenpackning, 2,1 m lång och 1,1m 
bred (NNV-SSO), konstruerad av 0,15-0,3 m stora 
stenar. Gravrummet hade byggts i en kilformad av
slutning åt SO (Aner & Kersten 1978, s. 70). Efter 
det att den täckande stenpackningen avlägsnats 
framträdde två åtskilda och långsträckta lager av 
brända ben. Utifrån fynden och de brända benens 
utbredning har anläggningen tolkats som resterna 
av en dubbelbegravning av en man och en kvinna 
som utförts i period III. Även om ytterligare fynd 
av föremål, bl.a. av ulltextilier, gjordes på andra 
platser i anläggningen dokumenterades inga ytter
ligare rester av separata begravningar.

Guckelsby vid Thumby
Under 1930-talet undersöktes en enskilt belägen 
gravhög vid Guckelsby i Thumby i Schleswig- 
Flensburg (Aner & Kersten 1978, s. 210-211). 
Gravhögen var överplöjd och i dess botten var en 
ca 4,5 m i diameter stor och cirkelrund dubbel 
stenkrets utlagd av 0,4-0,5 m stora stenar. I sten- 
kretsen var en i det närmaste i rakt N-Sdig riktning 
utsträckt båtformig stensättning, med tydligt mar
kerad för och akter. I graven fanns ett ovalformat 
lager av brända ben. I detta gjordes ett fynd av en 
starkt korroderad eneggad kniv med genombrutet 
skaft. I direkt anslutning till den omgivande sten- 
kretsens NO-sida var en kvadratisk stenpackning 
med ca två meters sida. I denna påträffades ingen 
begravning.

Leichenbrand

Figur 20 Gravhögen i Guckelsby vid Thumby.
I centrum av den båtformade centralgraven fanns 
ett brandlager. I detta påträffades en ramgrepps- 
kniv som daterar begravningen till period III. I 
direkt anslutning till den cirkelrunda stenkedjan 
har anlagts en kvadratisk stensättning, i denna 
påträffades dock inga rester av någon begravning 
(Aner & Kersten 1978, s. 211)

”Ivars Kulle” vid Sperlingsholm 
”Ivars Kulle” vid Sperlingsholm strax utanför 
Halmstad registrerades så sent som 1967 som en 
naturbildning vid Raä:s fornminnesinventering. 
Högens storlek, ca 45 m i diameter och höjden på
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Figure 21 Centralpartiet i 
”Ivars Kulle” i samband med 
undersökningen 1972. I bil
dens nedre kant framträder 
den tre meter långa och dryga 
metern breda skeppsformade 
stenkretsen. Centralt i högens 
bottenskikt syns också sten- 
packningen pä vilken en ek
kista placerats i äldre brons
ålder. Efter Lundborg 1974. 
Foto Lars Magnusson.

drygt 7 m medförde att det inte ansågs sannolikt 
att det rörde sig om en gravhög. Om "Ivars Kulle” 
var en förhistorisk grav hade dessutom diskuterats 
i långliga tider. På äldre kartmaterial är den regi
strerad som ”Kung Inges Hög”. Graven har också 
benämnts ”Kungshögen”, och den är på så vis en 
parallell till den ovan beskrivna ”Kungshögen” i 
Dömestorp. På samma vis som i Dömestorpsfallet 
har dessa enskilt belägna större gravhögar blivit 
kulturella riktmärken för allmogen också i histo
risk tid. Ofta har de genom sin monumentalitet 
uppfattats som bemärkta individers vilorum under 
forntiden, speciellt då kungars.

Under våren 1972 gjordes en arkeologisk un
dersökning av det centrala området i ”Ivars Kulle” 
(Tegnestam 1973). Kullen skulle återställas efter 
utgrävningen. Det visade sig snart att en gravhög 
anlagts uppe på en ca tre meter hög och 50 meter 
lång samt ovalformad åsbildning av morängrus. 
Den därpå uppbyggda gravhögen hade uppförts av

uppstaplade grästorvor. Mot botten av den cirkel
runda och uppbyggda gravhögen påträffades res
ter av två begravningar. Centralt placerad fanns en 
åtta meter lång och två meter bred stenläggning 
som hade ett svagt insjunket mitttparti. Stenpack- 
ningen var omgiven av större kantstenar. Halva 
stenläggningen täcktes av ett upp till en meter 
tjockt lager av starkt vittrad sten. Under detta lager 
av vittrad sten påträffades resterna av vad som be
dömdes vara en begravning som utförts i en ekkis
ta. "Den har bestått av en stor kista, troligen till
verkad av en urholkad ekstock som låg på en bädd 
av stenar och var täckt och omlindad av björknä
ver” (Tegnestam 1973, s. 6). Ekkistan har tolkats 
som resterna av en skelettgrav från äldre bronsål
der. Inga som helst föremålsfynd gjordes i anslut
ning till kistan. Två meter rakt söder om central
graven var en ovalt skeppsformad konstruktion av 
15 stycken upprätt placerade stenar. Denna var tre 
meter lång och hade högre stävstenar. Skeppet in-
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IVARS KULLE
OVRABY SOCKEN 
HALLAND Figur 22 Schaktplan 

som visar de båda sten- 
konstruktionernas läge 
och "Ivars Kulles” stora 
ytomfång. Den inre 
streckade cirkeln anger 
den byggda gravhögens 
utsträckning medan 
den yttre anger kullens 
naturliga begränsning. 
Genom att placera grav
högen på den topogra
fiskt kraftigt markerade 
kullen har illusionen ska
pats av en mycket im
posant gravanläggning.
I själva verket framstod 
den länge som så stor 
att den tidvis inte an
sågs vara en förhistorisk 
grav. Förhållandet att 
bygga både högar, sten- 
sättningar och rösen 
på mycket noggrannt 
utvalda naturliga för
höjningar och på så vis 
understryka gravens 
monumentalitet är 
mycket vanligt i hal
ländsk bronsålder 
(Tegnestam 1973, s. 7).

nehöll inga fynd, men dess position och stratigra- 
fiska läge har tolkats så att skeppssättningen an
lagts vid samma tillfälle som den centrala begrav
ningen (Tegnestam 1973, s. 8). I gravhögens fyll
ning påträffades på en nivå av cirka en meters höjd 
över centralgraven och skeppssättningen tre mind
re koncentrationer av stenar och dessa stenkon
centrationer var ”en halv m höga, liggande tätt till
sammans på rad”. I en av dessa påträffades rester 
av vittrat trä eller ben. Stenkoncentrationerna, som 
kan vara rester av sekundära begravningar, har 
inte tolkats som yngre än de två undre gravkon

struktionerna. Gravhögen har enligt undersökarna 
”byggts upp till sin nuvarande storlek på en enda 
gång” (Tegnestam 1973, s. 8-10).

Stenunga i Hudene
I oktober månad 1992 undersöktes en stor och 
flack stensättning vid Stenunga i Hudene strax 
utanför Herrljunga i det inre av Västergötland (Ar- 
telius 1994a och 1994b). Stensättningen var en av 
ursprungligen tre liknande anläggningar som 
byggts på krönpartiet av mindre kullar strax invid 
ån Nossan. I stensättningens närområde, inom en
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Figur 23 Utdraget 
ur ekonomiska kar
tans blad visar den 
tydliga förtätning av 
större stensättningar 
som finns längs åsryg- 
garna invid Nossan i 
Stenunga. Den under
sökta stensättningen 
har fornlämningsnum- 
mer 117 på kartan.

kilometers radie finns ytterligare ett 30-tal större 
stensättningar av mycket snarlik yttre utformning.
I ett större områdessammanhang avtecknar sig en 
tydlig koncentration av större stensättningar längs 
med höjderna som omger Nossans lopp vid Sten
unga.

Stensättningen var rund, 12,5 m stor i diameter 
och upp till 0,9 m hög, med förhöjt mittparti och 
en yttre begränsande kantkedja av större stenar. 
Stenpackningen i graven bestod av 3-4 skift av i „ 
allmänhet 0,3-0,4 m stora stenar. I stensättningens 
sydvästra del hade i direkt anslutning till kantked
jan, och korsande densamma, byggts en skepps- 
sättning. Denna var utvändigt 4 m lång och 2,4 m 
bred bestående av större, 0,4-0,6 m stora rundade

stenar. Skeppssättningen var till hälften täckt av 
stensättningens packning, genom vilken en större 
kantställd stävsten stack upp.

I centrum av stensättningen var under tre lager 
sten en rektangulär stenkista, 2,75 m lång utvän
digt (Ö-V) och 1,15 m bred. Inuti stenkistan hade 
sekundärt en 2,25 m lång och 0,65 m bred skepps- 
sättning bestående av tunna och kantställda hällar 
byggts. Dess botten bestod av ett plant och vällagt 
lager av små kullersten.

I direkt anslutning till det större monumentet 
hade också anlagts en sekundär stensättning. Den
na var rund till formen och 4,3 m stor i diameter. 
1 den mindre stensättningen fanns ett brandlager 
under en centralt placerad täckhäll.
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Figur 24 Plan över stensättningen. Av platten framgår hur den centralt placerade mindre skepp ssättningen 
sekundärt placerats i primärgravskonstruktionen som var en rektangulärt utformad stenkista. I SV-delen av 
stensättningen hade en andra skepp ssättning placerats så att den klöv vinkelrätt genom stensättningens yttre 
begränsningslinje. 1 SO hade en mindre stensättning medvetet byggts i anslutning till det större monumentet. 
Av planen framgår också de olika fyndens spridning (Artelius 1994a, s. 31).
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Figur 25 Skeppssättning i centralt placerad 
stenkista i Hudene under undersökning. Skeppets 
bottenlager bestod av mindre kullersten som utlagts 
närmast som en durk. Under småstenspackningen 
återfanns inne i stenkistan resterna av en primär 
begravning i form av större brända ben. I skeppet 
låg en eneggad kniv med genombrutet skaft (Fl3, 
se plan). Foto Olof Petterson. Teckning Anders 
Andersson.

Figur 26
Schematisk bild över de olika begravningarnas 
utförande i st ensättningen. Över en period av 

över 600 år växer den bild vi ser vid 
undersökningstillfället fram.

Det primära monumentets 
utseende under äldsta brons 
ålder. En brandbegravning 
utförs och gravsättningen 
sker i en central stenkista.

Under period II genomförs 
en begravning i en enkel 
bengrop under kantkedjan 
i anläggningens östra del.

Under period III görs en 
jordfästning i en skeppssätt
ning inuti stenkistan. Ett 
golv mellan de två gravarna 
byggs. I skeppet låg en kniv 
från period III.

Under yngre bronsålder, 
lyfts golvläggningen i den 
centrala skeppssättningen 
delvis bort och en gravurna 
sätts ned i skeppets östra del.

Under slutet av bronsålder 
anläggs en stensättning över 

ett centralt brandlager i 
kanten av den större 
stensättningen.

Under övergångsfasen, till 
äldre förromersk järnålder, 

anläggs en brandgrops- 
X begravning direkt utan- 

] för stenkistans västra 
1 gavelända. I brandgro- 

/ pen finns en tidstypisk nål.
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Primärgraven utgjordes av en brandbegravning 
i en stenkista i anläggningens centrum. Under den 
lilla skeppssättningens golvlager av småsten åter
fanns större brända ben som bör ha härrört från 
primärbegravningen i stenkistan (F12). I stenkis
tan hade en mindre skeppssättning byggts. I denna 
påträffades en kniv från period III (F13). I skepps
sättningens östra del hade golvlagret delvis avlägs
nats och en urna med brända ben placerats i skep
pet vid ett senare tillfälle (Fil). Omedelbart utan
för kistans västra gavelsida påträffades rester av 
ytterligare en sekundär begravning i form av en 
brandgrop. I gropen låg en bronsnål från över
gångsperioden period VI-I i förromersk järnålder 
(F10). I anläggningens östra del var under kant
kedjan ytterligare en bengrop (F9). I skeppssätt- 
ningen som lagts genom den yttre kantkedjan på
träffades inga ben av människa, däremot återfanns

en mindre mängd hårt brända ben av hund samt 
rester av ett keramikkärl (F4 och F6). Sammanlagt 
återfanns rester av fyra begravningar i centrum av 
stensättningen.

Utifrån fynden, de stratigrafiska förhållandena 
och fem genomförda 14C-analyser gavs möjlighet 
att förstå relationen mellan begravningarna. Grav
monumentet har i sin helhet brukats som begrav
ningsplats fr.o.m. period II i bronsålder till äldre 
förromersk järnålder (Artelius 1994a, s. 39).

Trustorp i Ljungby
Våren 1991 undersöktes ett runt och 18 m i diame
ter stort röse vid Trustorp i Ljungby socken en mil 
NO om Falkenberg i Halland (Hernek 1994a). 
Graven var belägen i en koncentration av likartade 
anläggningar högt upp på en smal bergås strax ös-

Figur 2 7 Röset med den centralt belägna skepp ssättningen vid Trustorp återfanns i ett mycket typiskt läge 
för bronsålderns rösegravar i det halländska inlandsområdet. Högt upp på en åsrygg över en ådalgång har en 
grupp av större gravar placerats glest i landskapet. Skepp ssättningen återfanns framför blocket i gravens cent
rum. Foto Robert Hernek.
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Figur 28 Plan över roset med den närmast centralt placerade skeppssättningen invid ett markfast större
block. Skeppet bar tolkats som den primära centralgraven (Al) och de två sekundära urnegravarna är på 
typiskt vis placerade i den södra hälftendelen av röset (A2-3). Resta stenar och hällar har skrafferats 
(Herne k 1994a).
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Figur 29 Den fragmentariska tappskäran i brons 
från en av de sekundära urnegravarna i skeppssätt- 
ningen i Trustorp (Hernek 1994a). Teckning An
ders Andersson.

ter om en ådalgång. Röset hade en markerat välvd 
profil och var växelvis uppbyggt av två-tre skift 
sten av varierande storlek.

I centrum av röset fanns en skeppssättning. 
Denna var utvändigt 4,7 m lång och 1,8 m bred 
(VNV-OSO). I stävarna hade kantställda hällar 
placerats. Skeppets långsidor bestod av resta och 
liggande hällar. I skeppssättningens botten hade 
placerats liggande hällar. Den var byggd på ett vis 
som gav intrycket ”...av ett mycket stiliserat skepp 
där ingen större omsorg hade lagts på utformning
en” (Hernek 1994a, s. 17). I skeppet påträffades 
två koncentrationer av brända ben. Dessa har tol
kats som härrörande från begravningen av en indi
vid. Strax utanför skeppet påträffades rester av en 
kniv i brons. Två sekundära urnegravar återfanns 
i rösets SÖ-del. 1 den sist anlagda urnegraven gjor
des ett fynd av en fragmentarisk ryggtappskära i 
brons.

Begravningarna i röset har i första hand date
rats genom l4C-analyser. Den primära begravning
en i skeppssättningen har sannolikt utförts i period 
III. Under period III har också den äldre av de två 
sekundärgravarna (A2) anlagts. I ett senare skede 
under yngre bronsålder, sannolikt period IV-V, 
anlades en tredje urnegrav (A3). Flera av de liknan
de gravmonumenten i närområdet har också un
dersökts. Röset med skeppssättningen är sannolikt

den äldsta graven som anläggs på berget. Detta an
tyds både i det topografiska läget högst upp på 
bergskammen och i den erhållna dateringen till pe
riod III (Hernek 1994a, s. 17).

Nygaard vid Resen i Skive 
På sensommaren 1976 undersöktes en skeppsfor- 
mad stensättning i en överplöjd gravhög vid Nyga
ard i Resen socken invid Skivefjorden på Jylland 
(Nielsen 1977). Graven var högt placerad i land
skapet i ett område med ett flertal större högar som 
också de är överplöjda eller på annat vis skadade. 
Så sent som under 1930-talet hade gravhögen ännu 
omkring tre meters höjd. Högen hade vid under
sökningstillfället 1976 en diameter av drygt 20 me
ter.

Under högens fyllnadslager påträffades rester 
av flera begravningar. Den äldsta begravningen 
har genomförts i senneolitisk tid direkt i den ur
sprungliga markytan och täckts med en mindre 
gravhög (se fig. 30, ank nr IV, Nielsen 1977, s. 80). 
Under och kring den äldsta centralgraven åter
fanns boplatslämningar från neolitisk tid.

I äldre bronsålder har gravhögen vid någon tid
punkt blivit ombyggd för att rymma nya begrav
ningar. Från äldre bronsålder hade rester av två 
gravgömmor bevarats. Centralt belägen, men uppe 
i högens fyllning påträffades en stensamling i vil
ken bl.a. gjordes fynd av en armring, och ”...sand
synligvis er det en kvindegrav fra ældre bronzeal
der” (ank nr I).

I sydöstra delen av högen fanns den skeppsfor- 
made graven (anl. nr III). Graven påträffades högt 
upp i högens fyllnadsmaterial och det är därför tro
ligt att delar av det täckande stenmaterialet bort
plöjts i sen tid. Efter det att tre lager av täckande 
stenpackning avlägsnats framträdde resterna av en 
rik mansbegravning i en ca 2,4 m lång och 0,6 m 
bred träkista. Av skelettet saknades alla spår men 
gravgåvorna bestod av ett grepptungesvärd, två 
dubbelknappar, fibula, en guldring och ett kera
mikkärl. Det rika fyndmaterialet daterar begrav
ningen till period III.
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Figur 30 Plan över gravhögen vid Nygaard i Resen socken vid Skive fjord. Den äldsta centralgraven (nr 
IV) har anlagts redan i senneolitisk tid. Under äldre bronsålder, rimligen under period III byggs gravhögen 
på för att rymma ytterligare begravningar. Av dessa hade rester av två begravningar bevarats. I högens fyll
ning påträffades rester av en kvinnograv från äldre bronsålder (nr I). I högens SÖ-del återfanns den skepps- 
formade stensättningen. Kantkedjekonstruktionen längst till höger på planen visar sannolikt utbrednings- 
begränsningen för högens tillbyggnadsfas under äldre bronsålder. Efter Nielsen 1977, s. 80.

Skeppsformen utgjordes av det fundament av 
stenpackning som ekkistan placerats på. I ändarna 
av packningen hade större stenar som tolkats som 
stävstenar placerats. Som Nielsen också anger är 
tolkningen av stenpackningens skeppsform högst 
rimlig. I jämförelse med flera andra anläggningar 
som tolkats som skeppsformade framstår skeppet 
från Nygaard som högst trovärdigt. I eller under *• 
själva stenpackningen påträffades dock inga ytter
ligare rester av begravningar. Den skeppsformade 
stensättningen vid Nygaard är, så vitt jag vet, i kro
nologisk mening unik för Danmark. Kronologiskt

bör den också anses vara en äldre anläggning inom 
den skandinaviska gruppen av skeppsformade gra
var som helhet. De deponerade föremålen tyder på 
att gravläggningen i skeppet kan ha gjorts i början 
av period 111 (grepptungesvärdet: Sprockhoff typ 
Ila och fibulan). Detta i kombination med grav
skicket, jordande i ekkista som placerats på ett fun
dament av utlagda stenar eller hällar antyder också 
en tidig period Ill-miljö (jfr Aner 8c Kersten 1978).
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Figur 31 Föremålen i ekkistan 
som stått i den skeppsformade sten- 
sättningen. Artefakterna är typiska 
för en rikt utrustad mansgrav från 
period III i äldre bronsålder. Grepp- 
tungesvärdet är av s.k. Nenzingen- 
eller typ Ila beroende på vilken typ
bestämning som brukas (jfr Rands
borg 1968, s 55, Randsborg 1972, 
s. 11, Sprockhoff 1931, Cowen 
1955, s. 63 ff j. Nielsen anger att 
fibulan kan betraktas som uttryck 
för en östligt själländsk subperiode 
Il-miljö (jfr även Randsborg 1968, 
men också bl.a. Oldeberg 1974, 
nr 514). Efter Nielsen 1977, före- 
målsteckningar av H. Ørsnes. Obs. 
föremålen är ej skalenligt återgivna.

Dragby i Skuttunge
Orsaken till att den s.k. ”Dragbykistan” omnäm- 
nes i denna uppsats är att den centrala hällkistan 
har tolkats som skeppsformad (Hedengran 1991). 
Det större blocket som utgjorde hällkistans nordli
ga gavel gav kistans begränsning en stävliknande 
form och de framförda tolkningarna kring kistan 
som skeppsformad bygger på denna del i konstruk
tionen.

Under åren 1959-61 undersöktes i ett stort 
gravfält med ca 500 bevarade stensättningar också 
ett centralt beläget större röse vars centralgrav ut
gjordes av en hällkista av senneolitisk karaktär (Ja- 
anuson & Siiven). Kistan innehöll delar av skelett 
från åtminstone tjugotalet individer. Den yngsta 
identifierade begravningen i kistan utfördes under 
bronsålderns period II. I en andra byggnadsfas på-

Figur 32 Plan över röset i Dragby, Skuttunge 
socken, med den centrala hällkistan som tolkats
som skeppsformad. Byggnadsetapp 1 bar mörk- 
skrafferats. Efter Hedengran 1991, jaanuson & 
Siiven 1962.
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byggs röset och i det till volymen utökade röset do
kumenterades 12 brandgravar med en kronologisk 
spridning från bronsålderns period III—VI (Jaanu- 
son & Siiven 1962, s. 39 ff). I detta sammanhang 
skall den mycket komplexa anläggningsstrukturen 
endast kortfattat behandlas.

Begravningarna som utförts i röset visar genom 
sin utformning på flera komplexa kronologiska 
problem. De genomförda skelettbegravningarna 
omfattar typiskt senneolitiska traditionsdrag. Vi 
kan inte genom dateringarna förstå kistans anlägg
ningstid, däremot ges genom l4C-dateringen av 
den yngsta begravningen i kistan en god uppfatt
ning om kistans brukningstid. Hällkistan är ännu 
i bruk under period II i bronsålder, och i gravrum
met har minst ytterligare 18 individer gravlagts. 
Detta är i sig inget märkvärdigt, många hällkistor 
har innehållit begravningar från äldre bronsålder 
(jfr Weiler 1994, s 194). Det avvikande är att tra
ditionen är densamma som under senneolitikum 
fast dateringen understryker att begravningen ut
förts i period II. Begravningarna i röset som helhet, 
under både byggnadsskede I och II kan därför an
tas omfatta perioden senneolitikum till period VI i 
bronsålder. Skiftet i begravningstradition manifes
teras genom övergången till brandgravskicket, an
läggandet av brandgropar och utbyggnaden av rö
set under övergångsfasen mellan period II—III i äld
re bronsålder. Under järnålder har sekundära sten- 
sättningar anlagts på röset.

S
Figur 33 Längdorientering hos de skeppsformade 
stensättningar och skepps sättningar som daterats 
till äldre bronsålder. Det faktum att dessa har över
höljts och att de också i flera fall utgjort sekundära 
begravningar i monumenten har haft en direkt på
verkan på hur skeppssättningar byggts och i vilken 
längdriktning dessa placerats. I exemplet från 
Hudene hade skeppssättningen placerats inom en 
redan befntlig äldre stenkista. Valet att bygga skep
pet i andra längdriktningar än den som den rektan
gulära stenkistan hade fanns därför inte (jfr Hernek 
1994b, s. 22). En diskussion kring skeppens utfor
ming och placering i gravarna har pågått, bl.a. uti
från hypotesen att stenskeppen skulle avbilda sam
tidigt förekommande verkliga skepp. En annan ofta 
diskuterad hypotes är att skeppssättningarnas place- 
ring i gravarna skulle utvisa dessas segelriktning 
och på så vis ge en orienteringsmässig indikation 
om var ”dödsriket” återfunnits (bl.a. Ohlmarks 
1946, Strömberg 1961, Capelle 1986, 1995, Wi- 
gren 1989). Att skeppssättningarna skulle avbilda 
befintliga skepp i den mening som bl.a. Capelle 
hävdar motsägs definitivt av att det primära i be- 
gravningsssamanhanget har varit att anknyta 
skepp skonstruktionen till det större monumentet. 
Exemplet från Hudene visar ju också att skeppssät- 
ningen i första hand anpassats till en redan befint- 
lig gravkonstruktions utsträckning. Detta har varit 
viktigare än att skeppssättningen skulle placeras 
i en speciell längdriktning. Efter Hernek 1994b.
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Storlek i m Riktning Typ Gravskick Begravning Relativ

datering

Övr.

antal

Typ

Trustorp 4,7x1,8 VNV-OSO Röse Umebrand-grav Primär 1 av 3 2 Umebrand-
gravar

Oeversee 2,10x1,10 NNV-SSO Hög Brandlager,
dubbelbegr.

Sekundär 2 av 2 1 Skelettgrav

Flintarp 2,5x0,63 VNV-OSO Hög Brandgrav i kista Sekundär 2 av 5? 4 1 Benlager,
3 Umebrand-
gravar

Sperlings

-holm

3,0x2,5 NNV-SSO Hög Skelettgrav Sekundär 2 av 5? 4 1 Skelettgrav,
3 ?

Hudene 2,25x0,65 VSV-ONO Stensätt-
ning

Skelettgrav? Sekundär 3 av 6 5 1 Benlager,
1 Brandlager,
1 Bengrop,
1 Urnegrav,
1 Brandgrop

Thumby 3,10x1,20 NNV-SSO Hög Benlager Primär 1 av 2 1 ?

Dragby 3,2x1,6 NV-SO Röse Skelettgravar Primära 1-20
av 32

12 Urnebrand-
gravar.
Brandgropar

Nygaard 6,1x1,4 NNV-SSO Hög Skelettgrav Sekundär 3 av3 2 Skelettgrav ar

Tabell t Tabellen visar skepp ssättningarnas storlek, längdriktning, utformning, begravningens kontext och 
relativa datering inom monumentet.
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Primärbegravning Sekundärbegravn ing

Trustorp A. Skepp - urnebrandgrav

Fynd: Kniv, keramik

Datering: ,4C Period III

B. Urnebrandgrav

Fynd: odef. brons.

Datering: l4C Period III

C. Urnebrandgrav

Fynd: Tappskära. Datering: Period IV-V

Oeversee A. Kista - skelettgrav

Fynd: Bälteplatta

Datering: Period 11

B. Skepp

Fynd: Fibula, armring, syl, dubbelknapp, keramikkärl 

Datering: Period III, dubbelbegravning

Flintarp A. Ekkista - benlager

Fynd:-

Datering: Stratigrafi, indirekt datering. Period II—III

B.Skepp

Fynd: Grepplattedolk, dubbelknapp

Datering: Period III

C-E. 3 Urnegravar

Fynd: Keramik, hartstätning, bronsnål

Datering: Period IV-V

Thumby A. Skepp - benlager/brandlager?

Fynd: Ramgreppskniv

Datering: Period III

B. Kvadratisk stensättning i anslutning till gravhög 

Fynd:- 

Datering: -

Nygaard A. Ekkista - skelettgrav

Fynd: Kniv i flinta, keramik

Datering: Senneolitikum

B. Skelettgrav

Fynd: Armring i brons

Datering: Period III

C. Skepp - skelettgrav

Fynd: Fibula, grepptungesvärd, 2 dubbelknappar, 

fingerring i guld

Datering: Period III

D. Grav?

Fynd: Keramik

Datering: Period IV-V

Sperlingsholm A. Ekkista - skelettgrav

Fynd:-

Datering: Gravskick äldre bronsålder

B. Skepp - skelettgrav

Fynd: -

Datering: äldre bronsålder

C-E. Gravar?

Fynd: -

Datering: äldre bronsålder

Hudene A. Stenkista - benlager

Fynd: -

Datering: Stratigrafi. Period I—II

B. Bengrop

Fynd:-

Datering: l4C period II

C. Skepp - skelettgrav?

Fynd: Ramgreppskniv

Datering: Period III

D. Urnegrav

Fynd: Keramik, hartstätning

Datering: Period IV-V

E. Brandlager i sekundär stensättning

Fynd: Keramik

Datering: l4C Period V-VI

F. Bengrop

Fynd: Nål med s kivformat huvud

Datering: Period VI-I Förromersk järnålder

Tabell 2 Tabellen anger föremålsfynd och dateringskriterier för de begravningar som 
utförts i skepp ssättningar från period III.
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Nygaard

Dragby

Thumby

Oeverse

Flintarp

Hudene

Trustorp

Sperlingsholm

Skedalo

Lugna ro

Tofta högar

Heberg

Igelsta

Annelund

Slättaröd

Lärbro

Levide

Rannarve

Alskog 

Hjortekrog 

Vinds 

Overså ttra

Ldrbro

E keby

Figur 34 Monumentens brukningstid som gravplats. Av bilden framgår att de yngre gra
varna har en i förhållande till de äldre avsevärt kortare och mer distinkt brukningstid.
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Figur 35 Skepp ssättningarna vid Rannarve under restaurering 1967.
Stenarna, speciellt då stäv och midskeppsstenarna är mer än manshöga, 
Gunilla Grimlund-Manneke påpekar bl.a. att restaureringen var ett 
drygt arbete trots tillgång på moderna tekniska hjälpmedel. Rannarve- 
skeppen representerar som typ en monumental variant av skeppssätt- 
ningar som byggdes under period V. Uppförandet av skepp ssättningar 
som dessa kan i många stycken ur arbetsorganisationssynpunkt liknas 
vid uppförandet av en större gravhög. Efter G. Grimlund-Manneke.



V

Skeppsformade gravar 
frän yngre bronsålder och 
äldre förromersk järnålder

”Ehuru hällarna voro obetydliga och helt dolda 
under markytan började jag misstänka, att de ut
gjorde rester av en skeppssättning” (Arwidsson 
1953: utgrävningsrapport i ATAj.

y-1
Inledning

Citatet är hämtat från Greta Arwidssons rapport 
av undersökningen av den nedgrävda och under
jordiska skeppssättningen vid Ansarve i Tofta 
socken på Gotland hösten 1951. Hennes ord be
skriver väl den komplexitet som uttryckts i 
skeppsformade gravmonument. På samma gång 
som vi betraktar skeppssättningen som en anlägg
ning av tydligt exponerad monumental karaktär sa 
förekommer den också i kontexter som är så para
doxalt motsatta till sin utformning att en helt an
norlunda bakomliggande symbolik för begrav- 
ningstraditionen nästan sticker i ögonen.

Nedan görs en kortfattad redogörelse av hu
vuddragen i traditionen att begrava i skeppsforma
de stensättningar, skeppssättningar och båtformi- 
ga kistor under yngre bronsålder och äldsta förro
mersk järnålder. Syftet är att utifrån en redovis
ning av skeppsformade gravar åskådliggöra hur 
symbolen i konkret mening exponerats i gravmo
numentet. Det finns däremot ingen målsättning att 
vara heltäckande i redovisningen av undersökta 
skeppssättningar från perioden. När det gäller de 
gotländska gravarna finns ett flertal arbeten att 
tillgå som vid olika tidpunkter redovisat det kända 
materialets omfattning (Hansson 1927, Petterson 
1982, Eriksson 1987, Hegert 1993).

Forskningen har i stort inte sammankopplat 
traditionen, och symboliken bakom densamma, i 
att bygga skeppsformade gravar med bruket att de
ponera skeppsristade bronser och hällar i gravar 
eller med hällristningarnas skepp, även om vissa 
undantag finnes (Arwidsson 1952). Detta trots att 
en till stor del gemensam forskningstradition kan 
åberopas för hällristningarnas skeppsbilder och de 
skeppsformade gravmonumenten (se kap. II). Tra
ditionen att bruka skeppet som symbol i samband 
med begravningar anses därför framträda i några 
distinkt åtskilda geografiska koncentrationer un
der yngre bronsålder (jfr Müller-Wille 1970, Ca
pelle 1986). Gemensamt för dessa områden är att 
skeppssättningarna har anlagts i direkt kustnära 
miljöer, där närheten till vatten och därmed till 
miljöer där fiske-, havsjakt och sjöfartshandel, har 
varit viktig.

På Gotland och längs Östersjökusten finns ett 
stort antal skeppssättningar från perioden bevara
de och ca 50 stycken av dessa har också undersökts 
under en drygt 120-årig tidsperiod. Traditionen att 
bygga skeppsformade gravar har under yngre 
bronsålder (period IV-V) en vidsträckt regional ut
bredning längs med Östersjöns kustområden med 
Gotland som ett tydligt accentuerat centralområ
de. Nämnts har redan tidigare de lettländska före
komsterna av skeppssättningar och gravtypen finns 
också representerad under bronsålder på Aland 
och sannolikt även i Finland.

En både i kvantitativ och geografisk mening 
mer begränsad andra koncentration återfinns i om
rådet kring Hallandsås, d.v.s. i gränsområdet mel
lan sydligaste Halland och nordvästra Skåne. Ut
bredningen av skeppsformade gravar från yngre
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bronsålder uppvisar här en lokal koncentration, 
där det nordligaste exemplet återfinns i Heberg 
och det sydligaste vid Tofta högar i skånska Hov. 
De kända exemplaren är få till antalet, endast fem 
stycken har påträffats och undersökts. Känneteck
nande för samtliga är att de i likhet med den äldre 
traditionen påträffats under gravhögar. En natur
lig följd blir att det är mycket svårt att uttala sig 
om hur många anläggningar av likartad karaktär 
som finns bevarade. De är inte möjliga att iakttaga 
vid fornminnesinventering och de är också påträf
fade i ett område, Bjärebygden och södra Halland, 
som kännetecknas av fullåkerslandskapets höga 
bortodlingsgrad.

5^
Gotlands och Östersjökustens skepps- 

sättningar, skeppsformade stensättningar 
och båtformiga kistor

På Gotland finns drygt 350 bevarade skeppssätt- 
ningar och dessa har i ett stort antal undersökning
ar främst daterats till yngre bronsåldern. Mer spe
cificerat anlades sannolikt den största kvantiteten 
skeppssättningar i period V (Petterson 1982, s. 104, 
Hegert 1993, s. 7). Traditionen att bygga skepps
sättningar tar sin början i period IV (Hansson 
1927, Arwidsson 1952) för att utvecklas under pe
riod V och skeppssättningar anläggs även i period 
VI, även om dessa är fåtaliga och uppvisar en för
ändrad konstruktion (Wennersten 1977). Under 
äldsta förromersk järnålder anlades enskilda ned
grävda båtformiga hällkistor (Hansson 1927, s. 89, 
Stenberger 1936, s. 156) och små nedgrävda 
skeppsformade gravar invid skeppen från period 
IV-V i flera gravfältsmiljöer såväl som sekundära 
skelettgravar i betydligt äldre skeppssättningar 
(Gerdin 1979a och b). Gemensamt för dessa båt
formiga gravkistor från äldsta järnålder är att de 
är ”underjordiska”, d.v.s. konstruktionen är ned
grävd i marken. Konstruktionsmässigt uppvisar 
skeppssättningarna sålunda en stor variation i ut

formning fr.o.m. period IV fram i äldsta förro
mersk järnålder.

Både skelett- och brandgravar förekommer i 
skeppssättningarna. Kronologiskt utgörs dock 
skelettgravarna i alla påvisade fall av sekundära 
begravningar som genomförts under äldre förro
mersk järnålder inuti de äldre skeppssättningarna 
(Petterson 1982, s. 106). I flera fall är skeppssätt
ningar från period V centralt placerade i grav
fältsmiljöer som brukas fram i romersk järnålder. 
Vi bör vara medvetna om att begravningarna i 
skeppssättningar, och traditionen att tillskriva for
men symboliska värden och funktioner inte utvisas 
i första hand utifrån när monumentet anlagts utan 
utifrån monumentets hela brukningstid som grav
plats och sannolikt har dessa speciella gravmonu
ment också tjänat som riktmärke för anläggandet 
av andra betydligt yngre gravar av helt annan ut
formning. I den meningen kan det ha varit av vä
sentlig symbolisk vikt att det inom gravfältsmiljön 
fanns åtminstone ett skeppsformat gravmonu
ment.

Inte i något fall har en begravning i en under
sökt gotländsk skeppssättning daterats till period 
III. De äldsta begravningarna genomföres i period 
IV (Hansson 1927, s. 79, Arwidsson 1952, s. 28, 
Petterson 1982, s. 112). Arwidsson, som grävde ut 
den skadade skeppssättningen med fynd från peri
od IV vid Ansarve underströk att den gotländska 
traditionen att låta bygga skeppsformade gravar 
fr.o.m. period IV bör betraktas som ett regionalt 
uttryck för kontinentala idéströmningar som når 
Skandinavien under perioden. ”Detta styrker upp
fattningen att själva skeppssättningen såsom grav
monument mycket nära hänger samman med de 
idéströmningar, som vid samma tid inom det nor
diska området gav upphov till skeppsbildens - sol
skeppets, kultbåtens eller dödsskeppets - flitiga ut
nyttjande som dekoration på vissa föremål, sanno
likt av rituell art såsom rakknivarna, och på de sto
ra hällristningstavlorna” (Arwidsson 1952, s. 28). 
Arwidsson betraktar de skeppsformade gravarna 
som ett av flera förekommande uttryck för en i in-
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nehållslig mening likartad symbolik. Det finns an
nars ett antal studier som behandlar Gotlands och 
Östersjökustens skeppsformade gravar utifrån 
övertygelsen om att traditionen även innehållsligt 
är av regionalt specifik karaktär i både social och 
religiös symbolisk mening (se bl.a. Hansson 1927, 
Nerman 1954, Larsson 1994).

En övertydlig differens i förhållande till de säll
synta överhöljda skeppssättningar och skeppsfor
made stensättningar från period III som återfunnits 
i Sydvästskandinavien är att skeppssättningarna 
på Gotland och i södra Östersjöområdet under pe
riod IV-V framställts fristående i landskapet. Den 
höljande överbyggnaden som högen eller röset ut
gjort i Sydvästskandinavien saknas helt på Got
land. Det saknas märkligt nog exempel på krono
logiska föregångare till yngre bronsålderns tradi
tion inom hela Östersjöområdet. Traditionen upp
står under slutet av period IV ur vad som synes som 
ingenting, något som har tolkas som att idéer uti
från anammats. I förhållande till fastlandet saknas 
dessutom på Gotland också neolitiska exempel på 
skeppssymbolik i gravar.

Skeppssättningarna från period IV och V kan 
rent formmässigt beskrivas utifrån några olika hu
vudtyper. Väl synliga skepp, ofta byggda av mans
höga stenar, som vid Gålrum, Rannarve eller Gni- 
svärd är möjliga att indela i kategorier där den ena 
typen är uppbyggd av jämnstora stenar i en jämn

Figur 36 Föremålsfynd från tidiga undersök
ningar av brandbegravningar i mindre kalkstens- 
kistor i skeppssättningar. Skeppssättningarna inne
håller ofta flera begravningar från främst period V.
I några fall har också skelettgravar från äldsta järn
ålder påträffats. Bland de sex undersökta gravarna 
vid Rute påträffades i den största skepp ssättningen 
sju åtskilda begravningar (Petterson 1982, s. 108). 
Överst är pincett och rakkniv från period IV påträf
fad 1916 i skepp ssättning nr 3 vid Gålrum. De mel
lersta fynden gjordes i en skadad skeppssättning vid 
Prästhagen i Silte redan 1888 och föremålen kan 
beskrivas som övergångsformer i period IV-V. 
Nederst är föremål från period V från skepp 6 
vid Gålrum (Hansson 1927, pl. 17, 37-38).
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Figur 37 Lodfoton från olika skeden av undersökningen av fyra sammanfogade skepp ssättningar vid 
Rannarve i Klinte socken pä Gotland (se också fig. 35). Av monumentets uppbyggnad framgår tydligt hur 
medvetet stäv- och midskeppsstenar valts ut för att skapa helhetsintrycket. Samtliga skeppssättningar var 
fyllda med gråsten och sand. I en av skepp ssättningarna gjordes i en stenkista fyndet av en husurna (se fig. 
55, s. 107) innehållande brända ben samt två miniatyrknivar i brons (efter Grimlund-Manneke 1979, s. 46). 
Foto G. och P. Manneke.
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Figur 38 I det stora Annelundsgravfältet undersöktes en cirkelrund stensättning som inneslöt två helt 
överhöljda mindre skepp ssättningar. Begravningarna i anläggningen har daterats till period VI (Wennersten 
1977). Anläggningen vid Annelund antyder en övergångsform mellan de synliga skeppen och de helt ned
grävda båtformiga kistor som anlagts i äldsta järnålder. Bilderna visar stensättningen under olika stadier 
av undersökningen. De båda skepp ssättningarna framträder först i samband med att hela den täckande 
stenmanteln avlägsnats. Foto A. Hallström, W. Falck och P. Manneke. Efter Wennersten 1977.

relingslinje (Hansson 1927, s. 63 ff). Den andra 
monumentala kategorin utgörs av skeppssättning- 
ar i vilka stenarna mot ändarna tilltar alldeles tyd
ligt i höjd, och stavstenarna är högst, exempelvis 
som hos de fem exemplaren vid Domarlunden i 
Lärbro (Gerdin 1979, s. 51). En tredje typ utgörs 
av mycket låga och i rännor nedgrävda skeppssätt- 
ningar som byggts av kantställda kalkstensflisor. 
Exempel på anläggningar av denna typ finns bl.a. 
också vid Domarlunden samt vid Sorby och St. 
Bjers i Stenkyrka, och vid Ansarve i Tofta (Gerdin 
1979a och b, s. 44 och 50, Siiven 1954, s. 21, Ar- 
widsson 1952, s. 34).

I St. Bjers undersöktes rester av två samman
byggda och nedgrävda skeppssättningar med cent
ralt belägna brandgravar i mindre kalkstenskistor. 
Kalkstensflisorna hade, i likhet med Arwidssons 
iakttagelser från Ansarve, placerats i tydligt grävda 
rännor där flisorna pallats upp med mindre sten. I 
St. Bjers hade rännorna grävts ned till ett djup av 
ca 0,15 m i den sterila sanden (Siiven 1954, s. 29).

Byggnadsmaterialet utgjordes vanligtvis av gra
nit men också skeppssättningar byggda av flata 
kalkstenshällar förekommer i många fall. Direkt 
ovanligt är att skeppen konstruerats av sandsten,

två sådana exempel finns i Grötlingbo socken (He
gen 1993). Blandat stenmaterial, en utvald kombi
nation av rundare granitsten och flatare kalkstens
hällar förekommer i flera skeppssättningar (jfr 
Westergaard 1987). Förhållandet antyder att av
sikten är att monumentet skall vara tydligt expo
nerat. Sammantaget är skeppens konstruktion 
mycket medvetet utförd samtidigt som endast de 
av större gråstenar byggda skeppen med förhöjda 
stävar möjligen byggts för att efterlikna verkliga 
båtar i någon bemärkelse.

Skeppssättningarna från period IV-V påträffas 
både som solitärer och i mindre grupper av gravar 
som för övrigt oftast består av äldre eller samtida 
rösen och yngre stensättningar. Skeppen återfinns 
också i större gravfältsmiljöer som kronologiskt 
kan omfatta en lång sekvens. Vid Gålrum finns sju 
skepp tillsammans med ett femtontal stensättning
ar i vad som sannolikt utgör en ”ren” bronsålders- 
miljö (Hansson 1927). Vid Domarlunden i Lärbro 
har sex skepp undersökts i en gravfältsmiljö som 
brukats fram till år 0 (Gerdin 1979a). I Annelunds
gravfältet vid Visby flygplats fanns exempel på två 
mindre skeppssättningar som påträffades inom en 
större stensättningskonstruktion. Skeppssättning-
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SKALA 1:2000

GRAVFÄLT CO 300m NV om SNÄCKEDAL. 
M/5TERHUL T Sr\SMÅLAND 
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Figur 39 Planer över gravmiljöerna vid Hjortekrog, Vinäs och Snäckedal 
i Misterhult. Planerna visar den sammansättning av gravar som påträffas i 
dessa fornlämningsmiljöer i Tjust. Spridningen av gravarna inom miljön är 
typisk för den yngre bronsåldern och anläggningarna är placerade i högt be
lägna landskap sutsnitt i vad som mer kan karaktäriseras som grupper än som 
gravfält. Utbredningsmässigt visar lokalerna i Tjust tydliga likheter med den 
äldre periodens utspridda koncentrationer av enskilda gravmonumertt, karak
täristisk för period III, samtidigt som sammansättningen av anläggningskate- 
gorier, och det faktum att miljöerna ändå är avsevärt tätare än under äldre 
perioder, visar tydliga likheter med de gotländska miljöerna från period IV—V 
(jfr Magnusson 1986, s. 52 ff). Hjortekrog i Törns falls socken till vänster, 
Vinäs i Västra Eds socken ovan till vänster och ovan Snäckedal i Misterhults 
socken. Efter Hansson 1936 och Magnusson 1986.

arna var helt täckta av stenpackningen i den cirkel
runda stensättningen (se fig. 38) (Wennersten 1977).

Längs Östersjökusten, på en sträcka från Upp
land ned till Skåne, återfinns skeppssättningar och 
skeppsformade stensättningar i bronsåldersmiljöer 
av likartad utformning som i de gotländska exemp
len. Skeppssättningar och skeppsformade stensätt
ningar förekommer även här i kombination med 
större rösen och stensättningar i ett flertal miljöer. 
I Tjust undersöktes redan 1932 respektive 1934

skeppsformiga stensättningar i gravfälten vid 
Hjortekrog i Törnsfalls socken och vid Vinäs i 
Västra Eds socken. I Hjortekrogsgravfältet, som 
förutom tre skeppsformiga stensättningar, bestod 
av runda och kvadratiska stensättningar, innehöll 
de skeppsformiga stensättningarna endast väl ut
spridda ”...rena ben, men inte ens en handfull, 
strödda över så gott som hela gravens yta på bot
tengruset, ca 1,5 dm under markytan” (Hansson 
1936, s. 335). Gravskicket som dokumenterades i
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Figur 40 Anläggning 50 och 51, två skeppsformiga fyllda stensättningar vid Översättra i Öster
åkers socken. Bilderna visar gravarna med den inre stenpackningen framrensad samt i utgrävt skick. 
1 jämförelse med de gotländska skeppssättningarna från period IV-V uppvisar fastlandsanläggning- 
arna typdrag som främst anknyter dem till den tredje förekommande typen av skeppsformiga gravar 
från period IV-V på Gotland, skeppssättningar som är nämast nedgrävda och inte har några högre 
stenar vare sig som midskepps- eller stävmarkeringar. Foto K. Äijä. Efter Äijä 1994.
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Figur 41 Bilden till vänster visar en båtformig kista vid Domarlunden i Lärbro. I en helt i marken ned
grävd kista bade ett barn i 12-14 års ålder gravlagts. Under övergången till äldsta järnålder tar sig symbo
liken ett helt annorlunda uttryck i förhållande till de väl synliga skepp som byggts under period V i Domar
lunden (se fig. 2). Bilderna visar på ett tydligt vis hur bruket av skeppet som symbol under period V tar sig 
monumentala uttryck i förhållande till den närmast diminutiva underjordiska kistan från äldsta järnålder. 
Samtidigt kan vi genom dessa skelettgravars sällsynthet få en antydan om att dessa begravningar verkligen 
omgavs med en annorlunda symbolik i förhållande till de i hundratal förekommande samtida brandgravarna 
i stora gravfältsmiljöer som Sälle och Annelund. Bilden till höger visar den stora av kalkstensflisor byggda 
skepp ssättningen som också återfanns i Domarlunden. Skeppssättningens centrum undersöktes av Harald 
Hansson redan 1916. Hansson begränsade sig då till att undersöka den skelettgrav som återfanns inom en 
kista av kalkstensflisor i skeppets centrum. Anna-Lena Gerdin kunde i en senare undersökning bl.a. konsta
tera att en äldre brandgrav från yngre bronsålder borttagits i samband med att den av Hansson dokumen
terade skelettgraven anlagts under övergångsfasen yngre bronsålder-äldsta förromersk järnålder (Gerdin 
1979a). Foton av Anna-Lena Gerdin.

Hjortekrogsgravarna urskiljde sig därför från Ha
rald Hanssons tidigare erfarenheter från de got
ländska skeppssättningarna. Vid Vinäs däremot 
bestod gravgömman av en hälltövertäckt urnegrav 
med brända ben och enstaka bronsföremål (Hans
son 1936). I Södermanland har ett stort antal 
skeppssättningar kronologiskt ansetts höra hem
ma i yngre bronsålder p.g.a. utformning, läge i

landskapet och kombination med andra för perio
den karaktäristiska gravtyper (Wigren 1989).

De nordligaste och genom fynd direktdaterade 
skeppsformiga stensättningarna har undersökts 
vid Översättra i Österåkers socken i Uppland. Gra
varna var belägna i en direkt kustbunden miljö 
som för övrigt bestod av ett stort antal stensätt- 
ningar av olika utformning. De skeppsformade 
stensättningarna var 17,5 resp. 10 meter långa och
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Figur 42 Bilderna är från undersök
ningen av en skepp ssättning från period V 
och en underjordisk båtformig kista vid 
Sorby i Stenkyrka socken 1965. Den stör
re skepps sättningen är byggd av kantställ- 
da och stödda kalkstensflisor på samma 
vis som i Ansarve, St. Bjers och i den 
större skeppssättningen vid Domarlun
den. Som framgår av bilden är även den
na skepp skonstruktion närmast av ”un
derjordisk ” karaktär. Stenarna är satta 
i grävda räjinor och monumenttypens 
diminutiva exteriör speglas väl av Greta 
Arwidssons ord i kapitlets ingress. Dessa 
skeppssättningar har knappt varit synliga 
ovan markytan. I den lilla stenkistan i 
skeppssåttningens centrum hade de brän
da benen placerats i behållare av trä eller 
näver. Den andra bilden visar den skepps- 
formiga kista som låg i direkt anslutning, 
söder om den större skeppssättningen.
I den nedrävda kistan har två vuxna per
soner fått sitt sista vilorum under över
gångsperioden yngsta bronsålder-äldsta 
järnålder. Foton av Anna-Lena Gerdin.
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Stensättning Skeppsformig stensättningBoplats Röse - röseliknande stensättning

Figur 43 Under åren 1986-1989 utfördes omfattande utgrävningar vid Översättra i Österåkers socken 
strax norr om Stockholm. Inom området undersöktes bl.a. de två nordligast påträffade och direktdaterade 
exemplaren på skeppsformiga stensättningar från yngre bronsålder som finns i det arkeologiska materialet 
(se fig. 40). Kartan visar på ett för Östersjöns kustområden typiskt sätt hur den yngre bronsålderns skepps- 
formade gravar ingått i en helhetsmiljö med både grav- och boplatser från brons- och äldsta järnålder. 
Kartan upprättad av Karin Äijä. Renritning av Anders Eide. (Efter Äijä 1994, s. 66).

höjden på relingsstenarna var endast 0,2-0,3 m 
över markytan. Invändigt var stensättningarna fyllda 
med en enskiktad packning av stenar i växlande 
storlekar. I den större skeppsformiga stensättning- 
en påtäffades en bronskniv och keramik. Grav
gömman bestod av ett över ca 6 m2 utspritt lager 
med brända ben. De båda skeppsformiga gravarna 
kunde genom fynd, gravskick och jämförelse med 
de övriga undersökta anläggningarna i miljön da
teras till yngre bronsålder (Äijä 1994, s. 34).

I de gotländska skeppssättningarna förekom
mer som nämnts både skelett- och brandgravar (se 
bl.a. Hansson 1927, s. 75). I samtliga påträffade 
fall har konkluderats att skelettbegravningarna ge

nomförts sekundärt i de äldre skeppssättningarna. 
I några fall har dokumentationen visat att äldre be
gravningar avlägsnats i samband med att skelett
gravar anlagts (Gerdin 1979b, s. 51, Petterson 
1982, s. 106). Medvetenheten om att bruka skep
pet som gravplats lever alltså vidare även om grav
skicket förändrats. Under äldsta förromersk jär
nålder anläggs också ”nya” skeppsformade gravar 
som i både regionalt och överregionalt perspektiv 
är mycket särartade. I ett gotländskt perspektiv 
framstår dessa skelettgravar i nedgrävda båtfor
ma de kistor som avvikande framförallt i förhållan
de till det stora antal brandgravar som anlagts un
der förromersk järnålder i gravfält som Sälle och

- 72 -



V. SKEPPSFORMADE GRAVAR FRÅN YNGRE
BRONSÅLDER OCH ÄLDRE FÖRROMERSK JÄRNÅLDER

Annelund. I anslutning till de av gråsten byggda 
skeppssättningarna från period IV-V i Domarlun
den vid Lärbro anlades under äldsta förrromersk 
järnålder två små nedgrävda, helt underjordiska 
och båtforma de kistgravar som båda innehöll ske
lett. I gravarna hade barn i åldern 10-14 år grav
lagts. Kistorna är bara ca 1,4 m långa och 0,7 m 
breda. Likadant är förhållandet invid det stora, 
närmast underjordiska och av mindre kalkstensfli- 
sor konstruerade skeppet vid Sorby i Stenkyrka. 
I direkt anslutning anlades en mindre och helt ned
grävd båtformig i äldsta förromersk järnålder. I 
detta fall hade två vuxna individer gravlagts i kis
tan under övergångsperioden yngsta bronsålder - 
äldsta förromersk järnålder (Gerdin 1979b).

De tidigast undersökta båtformiga hällkistorna 
bestod av den drygt 9 m långa och 2,6 m breda an
läggningen vid Skrubbs Tomt strax invid Visby 
och en likartat utformad och också nedgrävd båt
formig kistkonstruktion som undersökts vid Sta
pelbacken i Lärbro (Stenberger 1936). Ingen av 
dessa anläggningar innehöll något fyndmaterial 
som gav någon kronologisk vägledning och än 
idag ter sig anläggningarna genom sin storlek som 
mycket avvikande. 1935 undersökte Mårten Sten
berger två nedgrävda kistor vid Ardags i Ekeby 
socken. En av dessa hade en tydligt båtformig kon
struktion och var 2,3 m lång och 0,85 m bred, ett 
mått som är mer normalt. Kistan innehöll en ske- 
lettgrav samt fynden av två ”kropfnadeln” (bygel
nålar) och en ”odekorerad buckla av brons med 
bygel på undersidan” som kronologiskt knyter be
gravningen till äldsta förromersk järnålder (Sten
berger 1936, s. 156). Vid Prästgården i Fole socken 
undersöktes 1957 och 1959 två skelettbegravning
ar i nedgrävda båtformiga hällkistor från äldsta 
förromersk järnålder med mycket rika fynd. I den 
först undersökta anläggningen hade kistan en 
längd på över 3 m och invid huvudet på det i rygg
läge återfunna skelettet låg två bygelnålar av järn 
med upprullade huvuden. På ca 250 meters av
stånd från denna anläggning undersöktes 1959 yt
terligare en båtformig hällkista. Denna påträffades

under en rund och 12 m i diameter stor stensätt- 
ning. I centrum av cirkeln fanns under den täckan
de stenpackningen en 2,6 m lång och ca 1 m bred 
båtformig hällkista. I kistan låg invid skelettet av 
en ung kvinna en skålnål, svanhalsnålar i brons 
och järn, bygelnål, bältehake, pärlor, en kedja i 
järn samt en smyckeplatta. Fynden daterar begrav
ningarna i de båda kistorna till övergångsperioden 
mellan yngsta brons- och äldsta förromersk järnål
der (Nylén 1971, s. 11). Under äldsta förromersk 
järnålder gravläggs de döda i äldre skeppssättning- 
ar från period IV-V, i nedgrävda underjordiska 
båtformiga kistor utan överbyggnad men i direkt 
anslutning till äldre skeppssättningar och miljöer 
eller som i graven vid Fole där den båtformiga kis
tan överhöljts med en stensättning.

5:3
Skeppssättningar och skeppsformade 

stensättningar i södra Halland 
och nordvästra Skåne

Som redan nämnts har inom en region i området 
kring Hallandsåsen påträffats fem skeppsformade 
gravanläggningar som i samband med undersök
ningar daterats till yngre bronsålder. Samtliga är 
påträffade under anläggningar och de utgör på så 
vis, förutsatt att de kronologiska angivelserna är 
riktiga, en direkt fortsättning på den sällsynta tra
ditionen att låta bygga och överhölja skeppssätt
ningar som belagts i period III i sydvästra Skandi
navien. Bland dessa finns den riksbekanta skepps- 
sättningen i Lugnarohögen som utgrävdes av Folke 
Hansen och kyrkoherden Victor Ewald redan 1926 
på Hallandsåsens nordsluttning (se fig. 1 och 46) 
(Ewald 1926, Hansen 1928, Lundborg 1974).

De fem gravanläggningarna återfinns i forn- 
lämningsmiljöer av olikartad sammansättning. 
Lugnarohögen är belägen i samma av enskilda och 
i grupper förekommande gravhögar som den re
dan beskrivna ”Kungshögen”. Likartad är forn- 
lämningsmiljön kring gravhögen i Skedaia som
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Miljö

Strati

grafi

Storlek

i m Riktning Begravn. Typ Period Föremål Litt.

Tofta högar

i Hov

Gravfält Under
röse

10,6x3,8 NV-SO Primär Umebrand-
grav i
stenkista

V Keramik Burenhult 1981

Slättaröd

i V:a Karup

Grav
grupp

Under
hög

11,5x4 VNV—
OSO

Primär Brandlager V-VI Hjärt-
formade
pilspetsar

Strömberg 1961

Heberg 

i Årstad
Ensam
liggande

Under
röse

6x2 N-S Primär Brandgrav IV-V Keramik,
skålgrop-
sten,
metall
slagg

Petersen 1969,
Lundborg 1974

Skedala

i Snöstorp

Område
med
utspridda
högar

2 skepp
under
hög

4x1,6 N-S Sekund. Brandgrav IV-V Westergaard
1987

Lugnaro

i Hass löv

Område
med
utspridda
högar

Under
hög

7,7x2,3 Ö-V Primär Umebrand-
grav

V Miniatyr-
dolk,
pincett,
syl

Lundborg 1974,
Hansen 1928,
Arbman 1954

Annelund

i Visby

Gravfält 2 skepp
under
stensätt
ning

4,4x2
3,7x2

NNO-SSV Sekund. 4 Ume-
brand-
gravar

VI Keramik,
nålar i
brons,
harts-
tätning

Wennersten
1977

Igelsta i 

Östertälje

Ensam
liggande

Under
röse

8,5x2 NO-SV ? Brandgrav IV-V Blad-
formade
bronsfrag
ment

Hyenstrand
1966

Tabell 3 Tabell över överhöljda skeppssättningar och skeppsformade stensättningar från period IV-VL
De överhöljda exemplen från Annelund och Igelsta i Östertälje socken i Södermanland är de enda exemplen 
på överhöljda skeppssättningar från yngre bronsålder som påträffats utanför södra Halland och Bjärebyg- 
den. I skepp skonstruktionen vid Igelsta påträffades de brända benen av en äldre kvinna jämte två ”blad- 
formiga bronsfragment. På grundval av strukturella likheter med intilliggande gravanläggningar i fornläm- 
ningsmiljön daterades anläggningen till yngre bronsålder period IV-V ( Hyenstrand 1966, s. 6).

bl.a. rymde begravningar i två skeppssättningar 
(Westergaard 1987). Den skeppsformade stensätt- 
ning som undersökts i Heberg påträffades i en rö- 
seliknande och mer solitärt belägen anläggning 
(Petersen 1969) . Exemplet från Slättaröd i V:a 
Karup påträffades i kombination med två grav
högar av bronsålderskaraktär under en stenpack-

ning som sannolikt utgjorde rester av en kraftigt 
skadad gravhög (Strömberg 1961, s. 82). Den 
1974 undersökta skeppssättningen vid Tofta Hö
gar i Hovs socken på vägen mellan Torekov och 
Båstad återfanns inom en fornlämningsmiljö be
stående av stora gravhögar, gravfält och vallan
läggningar (Burenhult 1981). Precis som under
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period III är gravarna mycket olikartat utformade. 
De begravningar som utförts i skeppssättningarna 
är daterade främst genom bedömningar av fynd
kontexter, stratigrafiska förhållanden och grav
skick. I något fall är dateringen enligt min mening 
diskutabel. I likhet med några av de äldre skepps
sättningarna och skeppsformade stensättningarna 
från period III finns också oklarheter kring det re
lativa dateringsförhållandet mellan de i skeppen 
påträffade begravningarna.

Den skeppsformade stensättningen i röset vid 
Yttregård, Heberg i Årstads socken var belägen i 
en ca 14 m i diameter stor, och intill 0,8 meter hög 
röseliknande stensättning. Skeppet utgjordes av en 
spetsoval stenläggning som var orienterad i N-S. 
Skeppet hade placerats invid, och hade en utsträck
ning längs med, rösets kantkedja i den östra delen 
av monumentet. Skeppet var ca 6 meter långt och 
omkring 2 meter brett och hade en tydlig kantmar
kering av större klumpformiga stenar. På en av ste
narna i skeppets långsida fanns en sten med fem in
huggna skålgropar. I den norra delen av konstruk
tionen påträffades i en sänka under stenpackning- 
en fåtaliga brända ben och keramikfragment. Öv
riga fynd bestod av metallslagg, bränd lera och yt
terligare keramik. På ytterligare två platser i röset 
påträffades brända ben och keramikfragment. 
Gravskicket, skålgropsstenen och monumentets 
utformning som helhet innebar att begravningen i 
den skeppsformade stenssättningen daterades till 
yngre bronsålder (Petersen 1969, Lundborg 1974, 
s. 16, Capelle 1986, s. 51).

Vid Skedala i Snöstorps socken undersöktes 
1986 två välbevarade mindre skeppssättningar i en 
överplöjd och plundrad gravhög. Gravhögens ur
sprungliga diameter kunde fastställas till drygt 12 
meter genom att högen varit försedd med en kant
kedja som delvis bevarats. Gravhögen hade byggts 
över en centralt placerad och ca 4 m i diameter stor 
stensättning, i vars centrum stod en meterhög rest 
sten. Den centrala stenpackningen hade plund- 
ringsskadats och bl.a. hade en urnegrav då för
störts. I den centrala stenpackningen påträffades

ytterligare två gravgömmor, dels en bengrop och 
dels en begravning i en mindre kista av hällar. I kis
tan fanns en pincett, en rakkniv och en hjärtfor- 
mad pilspets. Sammanlagt påträffades rester av 
åtta begravningar under högen.

I den västra delen av högen, placerade invid 
varandra och parallellt med kantkedjan dokumen
terades två stycken skeppssättningar. Dessa var 
fyra meter långa (N-S). De hade uppförts av tätt 
kantställda och fastkilade stenar och de var försed
da med tydliga stävar. I båda anläggningarnas mitt 
påträffades gravgömmor i form av koncentratio
ner av brända ben. Skeppssättningarna visade spår 
av att ha påbättrats i efterhand på så vis att de 
medvetet ”lagats” vid något eller några tillfällen. 
Detta har tolkats som att skeppen i ett skede inte 
varit överhöljda utan varit friliggande och därmed 
synliga. I ett senare skede, möjligen i anslutning till 
en senare begravning överhöljdes både den centra
la stensättningen och skeppen med en täckande 
högfyllning. Primärgraven i den centralt placerade 
stensättningen har daterats till övergångsskedet 
mellan äldre och yngre bronsålder. Utifrån grav-

Figur 44 Den skeppsformade stensättningen i 
röset vid Heberg. På samma vis som i Skedalahögen 
hade skeppet placerats parallellt med den yttre kant
kedjan. Foto B. Petersen. Hallands Länsmuseer.
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skick, gravkonstruktion och föremålsfynd har de 
övriga begravningarna i högen daterats till yngre 
bronsålder. Stenarna som ingick i skeppssättning- 
arna var mycket medvetet utvalda, något som ock
så indirekt talar för att skeppet byggts i avsikt att 
synas (Westergaard 1987).

Lugnarohögen i Hasslövs socken undersöktes 
redan 1926. Avsikten var egentligen inte att under
söka högen utan att restaurera den. Gravhögens 
ursprungliga diameter har uppmätts till ca 16 me
ter och höjden från skeppssättningens botten till 
högens högsta punkt var 3,75 meter. Högen har 
uppförts av grästorvor i minst två tidsåtskilda 
etapper. I monumentet har fyra begravningar iden
tifierats. I högens nordvästra del påträffades en 
skadad urnebrandgrav som endast innehöll kera
mikfragment och brända ben. I högens södra del 
återfanns en liten rektangulär stenkista i vilken 
brända ben och en rakkniv, en syl med rester av

träskaft och en dubbelknapp återfanns. Invid det 
ca 7 m långa och knappt 2,5 meter breda skeppets 
södra långsida påträffades en mindre stenkista som 
innehöll två begravningar. I stenkistan fanns en 
urna med brända ben i vilken också nedlagts en mi- 
niatyrdolk med antennformat grepp, en pincett 
och en syl. I den vinkelspets som bildades av de två 
östligaste kisthällarna påträffades resterna av yt
terligare en begravning i form av en välavgränsad 
koncentration av brända ben. På insidan av den 
norra hällen iakttogs en ristning som tolkats som 
resterna av en skeppsbild (Arbman 1954, s. 108). 
Begravningarna i Lugnarohögen har daterats till 
period IV-V (centralgrav C) och till bronsålderns 
slutskede (grav A och B) (Hansen 1928, Arbman 
1954, Lundborg 1974).

En uppgift som är värd att lite närmare beakta 
är att både Lundborg och Hansen anger att ”1 bott
nen var skeppet täckt med ett centimeterdjupt sot-

Figur 45 Lodbild som 
visar de olika konstruk
tionerna under den böl
jande gravhögen vid Ske- 
dala. På bilden framträ
der den centrala stensätt- 
ningen, tolkad som primär
graven, de båda skepps- 
sättningarna, en oval 
stenkrets samt rester av 
högens kantkedjekon- 
struktion. Efter Wester
gaard 1987. Foto B. 
Westergaard.
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Figur 46 Plan över skepp ssättningen i Lugnarohögen med markering av de tre begravningarna. Markering
arna A och B anger sekundära urnebegravningar medan C utgörs av en urnegrav i en midre stenkista som place
rats i omedelbar anslutning till skeppssättningen södra långsida. Grav C är beskriven som den primära central
graven i högen och skeppssättningen. I den lilla kistan, C, inrymdes resterna av ytterligare en begravning. Lagret 
med brända ben som påträffades spritt inne i skeppssättningen har inte markerats som en gravgömma. Föremålen 
i urnan, grav C, var miniatyrdolk med antennformat grepp, pincett och syl. Efter Lundborg 1974.

lager jämte en mängd mycket små benbitar” 
(Lundborg 1974). Lagret som också enligt Arb- 
man förutom "kolmörja” innehöll ”en massa 
mycket små benbitar” har tolkats som ett bållager 
(Arbman 1954, s. 108-109). Skeppssättningen vid 
Lugnaro skulle i så fall framstå som än mer unik 
genom att rester av likbålet inte i något annat fall 
påträffats inne i någon anläggning från bronsålder. 
En äldsta begravning i form av både utspridda 
brand- och benlager förekommer däremot i flera 
exempel. Inga brända ben påträffades utanför 
skeppets relingslinjer, vilket torde innebära att 
skeppet rimligen måste ha varit uppfört när likbå
let tänts inuti skeppet. Några iakktagelser av att 
stenarna eldskadats har inte noterats i samband 
med undersökningen. Arbman frågar sig också hur

man skall förklara att de döda inte gravlagts i själ
va skeppet, på samma vis som i de östsvenska ex
emplen från yngre bronsålder, och kanske än mer 
framstår det som märkligt att de döda inte place
rats i skeppet om detta varit avsett att transportera 
de avlidna till ett dödsrike. ”Om så vore fallet, 
hade det knappast funnits någon anledning, att 
man skulle ha begravt dem utanför skeppet” (Arb
man 1954, s. 110). En annan möjlig tolkning är 
därför att den stora mängd ”mycket små benbitar” 
som påträffades verkligen var rester av en separat 
begravning inuti skeppet. Möjligheten finns också 
att att bål- och begravningsplats är densamma, 
som så ofta är fallet under järnålder. Eftersom Lug
narohögen alltjämt är unik vore det inte märkligt 
att tolka även själva begravningens utformning
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som unik för perioden. Vid jämförelse framstår 
också den mängd brända ben som påträffades inuti 
Lugnaroskeppet som kvantitativt stor i förhållan
de till de ringa mängder som ansetts utvisa säkra 
gravgömmor i flera andra fall (jfr exemplevis He- 
bergs- och Hjortekrogsexemplen ovan). En sanno
lik tolkning är därför att Lugnaroskeppets primära 
begravning utgjorts av ett brandlager/bållager 
inom skeppet. Av utformningen och dateringen av 
föremålen i urnegraven (C) bör primärbegravning
en i skeppet i så fall ha genomförts före denna ur- 
nebegravning som utifrån artefakterna kan dateras 
till period IV.

Det faktum att flera byggnadsetapper kan på
visas i samband med uppförandet av högen och att 
inga brända ben påträffats utanför högens relings- 
linjer medger också tolkningsutrymme för att på
stå att även Lugnaroskeppet, i likhet med skepps- 
sättningarna vid Skedala en gång varit fristående i 
landskapet under en period.

Vid fornlämningsmiljön Tofta Högar i Hovs 
socken undersöktes 1974 en skeppsformig sten- 
sättning som påträffades under ett ovalformat 
rose. I det höljande röset dokumenterades rester av 
en begravning från vendeltid. Under överbyggna

den återfanns en ca 10 meter lång och tre meter 
bred skeppsformig stensättning som var helt fylld 
av stenpackning. Skeppet hade en längdutsträck
ning i NNV-SSO och saknade relingslinje av hög
re kantställda stenar och kan beskrivas som en pa
rallell till skeppen i Slättaröd och Översättra. I an
läggningen påträffades ingen gravgömma. Den be
gravning som bedömts höra till stensättningen på
träffades istället i en mindre stenkista utanför an
läggningens östra längdsida. I stenkistan fanns en 
”tunnformig urna med s.k. ”rabbig” yta i vilken de 
brända människobenen placerats” (Burenhult 1981, 
s. 397). Begravningen har genom gravskick och 
keramiktyp daterats till period V i yngre bronsålder.

En mycket likartad skeppsformad stensättning 
påträffades under en skadad gravhög vid Slättaröd 
i V:a Karup på Bjärehalvön vid undersökningar 
1960. Den skeppsformade stensättningen var hela 
11,5 meter lång och 4 meter bred och den hade en 
längdorientering i VNV-OSO. I centrum påträffa
des under stenpackningen ett lager med brända 
ben och träkol över en 1,4 m i diameter stor yta. 
Ingen keramik fanns i anslutning till begravningen. 
I norra änden av skeppssättningen gjordes fynd av 
fem hjärtformiga pilspetsar med urnupen bas. Uti-

TOFTA HÖGAR 1974 
HÖG 6, PLAN V 
G.BURENHULT

Figur 47 Plan över den skeppsformade stensättningen vid Tofta Högar. Efter Burenhult 1981, s. 386.
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Figur 48 Plan över 
den skeppsformade 
stensättningen vid 
Slättaröd i V:a Karup 
sn. Av planen framgår 
brandlagrets lokalise
ring. Efter Strömberg 
1961, s. 89.

från gravskick och fynd daterades begravningen 
till slutet av bronsåldern, en sannolik datering fö
reslogs till period VI (Strömberg 1961, s. 86).

Utifrån gravskicket, en koncentration av brän
da ben utan förekomst av urna, tycks den föreslag
na dateringen diskutabel, något som också påpe
kats av Robert Hernek (Hernek 1994b). Ett utmär
kande drag för den yngre bronsålderns begrav
ningar i regionen är bruket att församla benen i en 
urna fr.o.m. period IV (jfr Lundborg 1972). Istället 
avspeglar gravgömman i Slättarödsanläggningen 
likheter med det bottenlager med rikligt med brän
da ben som påträffades inom Lugnaroskeppet och 
som senast anlagts i period IV. Vidare anger Boye 
när det gäller ”Kungshögen” i Flintarp just före
komsten av brända ben och kol spridda inom hela 
bottenskiktet av gravhögen, en begravning som de
finitivt föregår den begravning som genorriföres i 
den skeppsformade stenkistan under period III.

Förekomsten av benlager utan fynd av en gravurna 
har också tolkats som kronologiskt typiskt för 
period III i de båda nordtyska gravarna vid Oever- 
see och Guckelsby (Aner & Kersten 1978). Hjärt- 
formiga pilspetsar kan enligt min mening inte hel
ler brukas som underlag för slutsatsen att begrav
ningen i skeppet genomförts under period VI. 
Föremålskategorin uppvisar i generell mening en 
mycket vidare brukningstid. Sammantaget pekar 
enligt min bedömning iakttagelserna från Slätta
röd på att begravningen genomförts avsevärt tidi
gare än period VI.

Ytterligare två överhöljda anläggningar har in
nehållit skeppsformade begravningsrum som date
rats till yngre bronsålder. Dessa är den redan be
skrivna stensättningen vid Annelund strax utanför 
Visby och röset vid Igelsta i Östertälje socken i 
Södermanland (se kap. VI och fig. 52).

~79~



Figur 49 Bilden är tagen vid en undersökning vid Fardume i Rute socken 
på Gotland (Äijä 1982). Skepp ssättningen återfinns i direkt anslutning till 
gravtyper av annan utformning. Foto RAGU.



VI

ISfär form är innehåll 
- skeppsbilden som symbol 

och rituellt redskap

”...death and its rituals not only reflect social va
lues, but are an important force in shaping them” 
(Geertz 1973, s. 94).

6: i
Om skeppets religiösa position

Utan att närmare beröra ämnet kan konstateras att 
verkliga sjögående skepp och båtar hade en viktig 
roll att fylla för bronsålderns människor och sam
hället i stort. Båten var ett väsentligt redskap i den 
dagliga försörjningen. Som transportmedel skapa
de skeppen kontakter och möjligheter för han
delsutbyte och de förde också nyheter, idéer och 
tekniska innovationer i lasten.

Att skeppet också i ideologisk mening blev en 
ikon och symbol för förflyttning, rörelse och för
ändring är därför att betrakta som helt naturligt. 
Både i hällristningar och begravningar anses skep
pet uttrycka rörelse, uppbrott och transformation. 
Vi vet följaktligen att skeppet bl.a. i begravnings- 
traditionen innehaft symboliska funktioner. Det 
kan vi visa t.o.m. på arkeologisk väg. Det är ett 
faktum att skeppsefterliknande monument i sten 
byggdes i skandinavisk brons- och järnålder. Vi vet 
också att dessa monument är gravar, vilket är lik
tydigt med att de bör uppfattas som centrala plat
ser för en befolknings identitet.

Traditionen att bruka verkliga båtar i järnål
derns begravningar omfattas också av en likartad 
symbolik. Av de arkeologiska kontexterna fram
går tydligt att stenskeppen är symboliska fram
ställningar och lika tydligt framgår i järnålderns 
båtbegravningar att båten här inte är återfunnen i

sin mest naturliga och primära funktionskontext. 
Ytligt sett framstår placeringen av t.ex. en båt i en 
grav som tydliga tecken på irrationalitet i mänsk
liga handlingsmönster och det är i grunden denna 
för den oinvigde betraktaren uppenbara irratio
nalitet som röjer symbolikens närvaro i kontexten. 
Det är denna ”irrationalitet” som gör det möjligt, 
också för oss arkeologer, att i betraktandet av ma
teriell kultur förstå att artefakten - i det här fallet 
båten - exponerats i en kontext där dess funktion 
inte längre skall förstås i samband med dess primä
ra egenskaper och mest naturliga användningsom
råden (jfr Kobyliński 1988, s. 185, Andrén 1993, 
s. 43).

Slår man upp ”Boat” i andra volymen av ”The 
Encyclopedia of Religion” finner man att Carl- 
Martin Edsman bl.a. gör följande för denna upp
sats centrala påståenden om symboliken kring bå
tar i förhållande till religion, kult, symbolism, my
tologi och ritual; ”Although boats figure in stri
kingly similar ways in the rituals and mythologies 
of peoples from all over the globe, their exact sig
nificance in a given culture or religion and the pre
cise relationship between their cultic use and their 
appearance in myth are often far from clear. In 
some cases a specifically religious significance may 
be lacking, or the actual use of boats in the cult 
may bear no discernible relation to their role in 
mythology. These thoughts should be kept in mind 
as one considers individual cases of the use of boats 
or boat symbolism in the history of religions.” 
(Edsman 1987, s. 257). Edsman pekar direkt ut ett 
centralt problem för förståelsen av båten/skeppet 
som symbol i den skandinaviska bronsålderns be- 
gravningstradition; ett återkommande spörsmål är
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om skeppet i första hand skall betraktas som en 
symbol med avgränsade egenskaper i den religiösa 
kulten eller om det skall ses som en symbolisk 
”byggklots” i konstruktionen av en mytologisk 
världsordning (jfr bl.a. Stjerna 1905, Ohlmarks 
1946, Crumlin-Pedersen 1995).

I etnografiska exempel understryks skeppets 
symbolfunktion och i den kyrkliga arkitekturen 
och i de religiösa skriftliga källorna återfinns också 
skeppsymboliken. Att människan upplever skep
pet som en symbol vet vi också från psykologins 
analyser av drömmar och myter från alla tider och 
platser. Denna sanning kan vi dock bara uppleva 
intuitivt, något som arkeologer genom professio
nen kan ha svårt att smälta. Men symbolens inne
boende egenskaper, dess mening, struktur och 
funktion är att bibringa oss sanningar just på intu
itiv väg. Genom att symboliken kan beläggas i den 
materiella kulturen får vi en inblick i samhällets 
ideologiska strukturer. Bruket av symbolen, bru
ket av de världsordningskonstituerande idéerna 
röjer samhällets politiska och sociala organisa
tionsstruktur till viss del (Turner 1967 och 1969, 
Bloch 1971 och 1986, Barrett 1991, Garwood 
1991, de Coppet 1992, Parkin 1992).

Begravningstraditioner innesluter flera centrala 
ideologiska begrepp som griper in i varandra och 
alltid står i ett sammanvävt och interagerande för
hållande till varandra. Myterna och mytologin rep
resenterar samhällets och individens hela religiösa 
föreställningsvärld, mytologin är ett normativt sys
tem vars funktioner det är ritualens huvudsyfte att 
konfirmera eller förändra. I den religiösa ritualen 
förmedlas närvaro av arketypiska meningsinnehåll 
genom bruket av symboler.

De materiella lämningarna av ett förhistoriskt 
gravmonument och begravningarna i detta kan 
jämställas med en skapad bild, en framställning av 
en sakral helhet, ofta producerad under avsevärd 
tid. Genom att betrakta graven som en symbolisk 
bild av kosmologin kan skeppets position inom 
myten och ritualen samt dess funktion som en sym
bol för synliggörandet av religiösa meningsinne

håll förnimmas. I monumentet, i den medvetet 
konstruerade symbolbilden framträder skeppets 
position inom den dåtida föreställningsvärlden. I 
förändringen av bilden, i den socialt medvetna för
ändringen av symbolikens uttrycksform, exempel
vis i den fysiska förändringen av skeppets exposi
tion inom den materiella kulturen, framträder in
direkt också den sociala organisationens strategier. 
Symbolen har alltid ett religiöst meningsinnehåll 
samtidigt som den också har en religiös och social 
funktion i begravningsritualen. Jag tror därför att 
det är av värde att söka beskriva skeppssymbolens 
projektion inom begravningstraditionen. Skeppets 
projektion kan definieras som den konkreta loka
lisering och exposition som symbolen återfinns i 
inom gravmonumentet, och den intuitivt förvärva
de symboliska roll vi kan tillmäta skeppet i begrav
ningsritualen utifrån dettas placering i kontexten 
(se kap. VII).

6:2
Ritualen, arketypen ock symbolen

Begreppen ritual, symbol, myt och arketyp är inte 
till vare sig innehåll eller bruk enhetligt definierade 
och beskrivna på något vis. Från religionsveten
skapen, socialantropologin, psykologin och arkeo
login kan definitioner av innehållet inhämtas som 
t.o.m. i vissa fall framstår som direkt motsägande. 
Man skall dock komma ihåg att begreppet ”ritual” 
är använt under mycket lång tid och den innebo
ende betydelsen ändras över tid både i generell var
daglig bemärkelse, i rent språklig betydelse och 
också arkeologiskt inomvetenskapligt samt tvärve
tenskapligt. När A.R. Radcliffe-Brown 1922 ur ett 
strukturfunktionalistiskt perspektiv diskuterade 
ritual utifrån de erfarenheter han hade av Andama- 
nernas öbefolkning så avsåg han något helt annat 
än J. Barrett gör när han diskuterar ”Ritual as Text” 
från ett post-processuellt arkeologiskt Cambridge
perspektiv idag (Radcliffe-Brown 1964 [1922]).

”Consequently the meaning of a ritual is not to 
be found simply in the code employed but in the
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way that code ”spoke” to the participants, with 
reference to the various horizons of expectation 
employed in the construction and interpretive ”re
ading” of the ritual event” (Barrett 1991, s. 1). 
Detta ”samtal”, i vilket hela förståelsen av det ri- 
tualiserade beteendet och de materialiserade sym
bolerna uttrycks kan kopplas till Jungs definition 
av det arketypiska innehållet och dess form. För att 
vidga förståelsen av symbolerna bör det vara nöd
vändigt att dessa länkas samman till bearbetnings- 
bara grupper (Hodder 1987, s. 3). Men en analys 
av symbolers värde kan knappast studeras isolerat 
från en förståelse av den uppbyggnad samhällets 
struktur kännetecknas av. I många arkeologiska 
arbeten har utvärderandet av konstellationer av in- 
teragerande symboler givit nya ingångar till förstå
elsen av symbolernas sakrala natur och innehåll. 
Sakrala symboler och rituella handlingar har bl. a. 
kunnat tillskrivas en social proveniens och kultu
rell signifikans (bl.a. Levy 1982, Pader 1982, Fa- 
bech 1991, Andrén 1993, Kock-Johansen 1993, 
Willroth 1985).

På samma vis verkar C.G. Jung och I. Hodder 
vid ett första påseende diskutera två helt olika fe
nomen när de ventilerar möjligheten av att defini
era symbolers meningsinnehåll. Hodder söker det 
arkeologiska redskapet, en definition som är så 
klar att den kan brukas som ett rätvinkligt verktyg 
i analysen. Jung å andra sidan utgår just ifrån det 
motsatta. Symbolen är just en symbol, i dess själva 
väsen ligger en närmast ogreppbar ideologisk mot
sats samtidigt som den är helt självklar och i sin ut
formning betraktas som en absolut realitet (Jung 
1977, Hodder 1987). Bruket av begreppen är där
för motsägelsefullt till sin art. En fråga man ställs 
inför är därför vilka definitioner av begreppen som 
kan vara mest relevanta för en studie som utgår 
från materiella lämningar från förfluten tid och 
övertygelsen om att skeppet var en symbol av ar- 
ketypiskt format som nyttjades i den religiösa ritu
alen genom vilken samhällstrukturen kunde åter- 
försäkras om fortlevnad.

”A symbol is a thing regarded by general con
sent as naturally typifying, or representing, or 
recalling something by possession of analogous 
qualities or by association in fact, or in thought” 
(Turner 1967, s. 10). Victor Turners definition av 
symbolen och dess egenskaper bildar på många vis 
utgångspunkt för en modern diskussion kring ritu
alen utifrån socialvetenskapliga aspekter. Citatet 
från Turners ”The Forest of Symbols” måste vara 
ett av de, direkt eller indirekt, vanligast förekom
mande i antropologisk och även numera i arkeolo
gisk litteratur, då symboler behandlas. I arbeten 
där symbolens kommunikativa förmåga intar en 
central roll har denna ”symbolkommunikation” 
givits ett flertal olika definitioner och begreppsav- 
gränsningar (Hodder 1982b, Tilley 1989, Barrett 
1991). ”If archaeology is anything, it is the study 
of material culture as a manifestation of structured 
symbolic practices meaningfully constituted and 
situated in relation to the social”, skriver Tilley 
(Tilley 1989, s. 88).

Ritual är som sagt mycket långt ifrån ett enhet
ligt uppfattat och beskrivet begrepp. I både teore
tiska studier och i tillämpad forskning framstår det 
som ytterligt disparat till sin karaktär. Edmund Le
ach föreslog (efter att ha förfasat sig över att det 
inte var möjligt att ens kollegialt kommunicera 
om, och än mindre definiera, ett begrepp vars hela 
idéinnehåll var kommunikativt) att ritual skulle 
användas som ett samlande begrepp avseende alla 
individens och samhällskollektivets symboliska ut
tryck för ”culturally defined sets of behavior”. 
Detta oavsett om den specifikt studerade ritualen 
kunde härledas till ett religiöst, socialt eller poli
tiskt huvudsyfte (Leach 1968, s. 524).

I den mening att den religiösa ritualen har ett 
specifikt meningsinnehåll av transcendent karak
tär omfattas de handlingar som genomföres i ritu
alen av i mytologin mycket tydligt identifierade 
normer som deltagarna är underkastade. Den soci
ala effekten skulle bli avsevärd om varje deltagare 
”läste” en rituell kod inom religiös ritual efter eget 
huvud och dessa tolkningar också överfördes till
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pragmatisk handling. Den religiösa ritualens hu
vudsyfte, att genom kommunikation konfirmera 
en världsordning, skulle i så fall inte infinna sig. 
Kaostillståndet i ritualen skulle inte ta slut, och 
inget underlag för kreativa lösningar skulle forme
ras. Sakrala och profana samhällstrukturer skulle 
inte nå ett stadium av allmänt godkänd förändring 
eller bekräftelse (jfr Malinowski 1922, Turner 
1969, Bloch 1986, Rappaport 1971). Iakttas inte 
de traditionella normerna av deltagarna i ritualen 
så är detta å andra sidan i lika hög grad att betrak
ta som medvetna handlingar, då intentionen är att 
bryta ned det fastlagda rituella beteendet och 
strukturen (jfr Bloch 1971, Baumann 1992, de 
Coppet 1992, Parkin 1992). Man kan alltså förut
sätta att avsevärda brott i traditionen, att exempel
vis gravlägga i skeppsformade monument, är syno
nyma med social påverkan av meningsinnehållet.

I flera studier understryks svårigheterna i att 
söka definiera ”ritual” och kanske framförallt ”ri- 
tualiserat beteende”. Jack Goody hävdar att ritua
ler helt enkelt skall betraktas som formaliserad och 
repetitivt återkommande social kommunikation 
(Goody 1977). På många vis blir ”ritualen” därför 
svår att särskilja från ett annat begrepp som van
ligtvis benämnes ”tradition”. David Parkin har på 
ett belysande sätt beskrivit skillnaden i traditions- 
och ritualbegreppet som jag gärna citerar. ”Cus
tom is silent and, if properly carried out, unnoti
ced; it is only when the customary greeting is im
paired or the man orders his drink in an odd way 
that the custom is noticed in its breach. As the 
obverse, ritual is culturally loud and vibrant even 
when acoustically mute and tranquil” (Parkin 1992, 
s. 15, jfr Godelier 1977).

Återvänder vi till bronsålderns gravar med Par
kins beskrivning av tradition och ritual i åtanke lå
ter sig några iakttagelser göras. Parkin skulle rim
ligen föreslå att den mycket tydliga exposition av 
skeppssymbolen som utan några som helst äldre 
exempel kommer till uttryck på Gotland under pe
riod 1V-V kan förklaras av att skeppssymboliken i 
området representerar ett traditionsbrott i förhål

lande till byggandet av andra gravtyper. Tradi
tionsbrottet har i grunden sociala orsaker. Men för 
att en förändrad social ordning skall kunna konfir
meras måste den legitimeras inom den religiösa ri
tualen och bli en komponent i samhällets normati
va system, myterna. Det märkliga med det ”hasti
ga” uppdykandet av Gotlands skeppssättningar 
under period IV är att det helt saknas belagda ex
empel på symboliskt bruk av skeppet i äldre perio
der. Det skulle te sig meningslöst att i sociala-poli
tiska syften exponera en symbol i monumental ut
formning som inte omfattas av ett väl erkänt reli
giöst meningsinnehåll. Parkin skulle sannolikt anse 
att de gotländska skeppsättningarnas uppdykande 
som gravtyp är ett exempel på ett brott i traditio
nen. Depositionen av små skeppsprydda rakknivar 
och också de helt överhöljda och ej iakttagbara 
skepp som förekommer i Sydvästskandinavien 
fr.o.m period III bör enligt Parkin kunna betraktas 
på så sätt att den religiösa symbolen här sedan 
länge var en del av föreställningsvärlden och hade 
sin naturliga plats i samhällets mytologi. I denna 
mening är depositionen av en liten rakkniv eller 
överhöljandet av skeppet liktydigt med att ”ritual 
is culturally loud and vibrant even when acousti
cally mute and tranquil”.

Ritual har i första hand kommit att samman
kopplas med religion och religionsutövande. Evan 
Zuesse konstaterar att inom religionsvetenskapen 
har teorier kring religion ofta varit synonyma med 
teorier kring ritualens struktur och funktion (Zu- 
esse 1987, s. 405). I ritualen finns i grunden strä
vanden som hela tiden kan förklaras som sociala 
till sina beståndsdelar, t.o.m de centrala myternas 
fundamentala värde är förklaringsbart utifrån de 
sociala behov som uttrycks i en ständig strävan 
mot att konfirmera dem. Turner skiljer däremot ut 
de ritualer som primärt omfattas av religiösa världs- 
ordningsförklarande målsättningar från dem som 
definierar ett vardagligt beteende av ceremoniell 
karaktär. Turners understrykande av det specifika 
i den religiösa ritualens uppbyggnad och primära 
mål bildar underlaget för bl.a. Blochs möjlighet att
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indela ritualen i ett ideologiskt och ett icke-ideolo- 
giskt fält (jfr Bloch 1989). Turners separation av 
ritualen i olika sfärer anknyter också direkt till 
Mircea Eliades beskrivning av den religiösa ritua
len som mötet med en sakral och ”helig” verklig
het, en idéstruktur av normer i vilket individen 
ställs inför möjligheter till utveckling av själen och 
”självet” (von Franz 1964, s. 196 ff, Jung 1964). 
”...Ritual is intentional bodily engagement in the 
paradigmatic forms and relationships of reality. As 
such, ritual brings not only the body but also that 
body's social and cultural identity to the encounter 
with the transcendental realm”. Genom religions
vetenskapen får vi också tillgång till analyser av 
det arketypiska innehåll av sakral struktur som 
förmedlas, och utgör kärnan, i den religiösa ritua
len (Eliade 1968). ”...ritual is shaped by archety
pes, by the first gestures and dramas from the be
ginning of time, which must be represented again 
in the ritual and reexperienced by the participants. 
Ritual action consists in repeating the primal deeds 
of beings not now actively present. It is the deeds, 
not the persons, that are important” (Zuesse 1987, 
s. 406-407).

Under de senaste 20 åren har en accelererande 
diskussion av ritualer och dessas religiösa och so
ciala innebörd tagit fart även inom arkeologin. 
Mycket ofta är diskussionen rent teoretisk eller 
också är den knuten till studier och analyser av 
gravskick och de kulturella variationer som kan 
beläggas i dessa traditioner (t.ex. Tainter 1978, Par- 
ker-Pearson 1982, Strathern 1982, O'Shea 1984, 
Hodder 1986, Shanks & Tilley 1987, Jørgensen 
1988, Garwood 1991, Bradley 1991, Barrett 1991 
och 1994, Maurer-Trinkhaus 1995, Brown 1995, 
m.fl). Till stor del har den teoretiska basen för dis
kussionen hämtats från sociologins och socialan
tropologins forskningstradition.

Lévi-Strauss uppdelning av begreppen myt och 
symbol som uttryck för åtskilda fält för social 
kommunikation genom ritualiserat beteende har 
haft en direkt påverkan på den arkeologiska ana
lysmöjligheten av förhistoriska kontexter. Lévi-

Strauss betraktar den religiösa ritualen som en 
kommunikation med mycket tydliga intentioner. 
Myterna gestaltar och begränsar alla samhällets 
världsordingskonstituerande abstrakta idéer. Sym
boler blir för Lévi-Strauss de ”byggstenar” ritualer 
och myter konstrueras, förståeliggörs och erhåller 
kommunikativa egenskaper genom (Lévi-Strauss 
1977, s. 206 ff).

Den möjlighet för konkretisering och metodval 
som uppdelningen erbjuder även för analysen av 
arkeologiskt material går i grunden tillbaka på 
Emile Dürkheims sociologiska och psykologiska 
insikt att ”a society is not made up merely of the 
masses of individuals who compose it, the grounds 
they occupy, the things which they use, and the 
movements they perform but above all is the idea 
which it forms of itself (Dürkheim 1915, s. 603). 
Dürkheims syn på samhället som en abstrakt idé
konstruktion (myter-mytologi) som vidmakthålles 
resp. förändras i genomförandet av predestinerade 
handlingar (ritualer) har i sin tur rötter ända ned i 
antikens filosofiska världsförklaringar. Dürkheims 
och Lévi-Strauss teorier kring ritualen och sättet 
att handskas med densamma anknyter också på 
många plan till djuppsykologin. Lévi-Strauss anser 
att det överordnade motivet för genomförandet av 
ritualer är återskapandet av ordningen på alla 
plan. Hos människan, både som individ och kol
lektiv varelse finns en autonomt fungerande och 
kognitivt förvärvad drivkraft mot ordningen (Lévi- 
Strauss 1977, Zuesse 1987). Lévi-Strauss under
strykande av drivkraften tangerar närmast Jungs 
uppfattning om den strävan mot förklaring och 
återförklaring av världsordningen som känneteck
nar den i psykets vindlande struktuer inlåste och 
underordnade individen i ”det kollektivt omedvet
nas” klädnad (Jung 1977).

Maurice Bloch har i ett flertal arbeten visat hur 
en strukturalistiskt marxistisk metod varit brukbar 
i studiet av komplexa transitionsritualer och soci
ala system. Samtidigt som de rituella strukturerna 
inkorporerar individen i ett system av myter och 
föreställningar som han är underordnad visar
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Bloch hur ett medvetet socialt bruk av allmänt ve
dertagna symboler kan leda till förändring eller 
konfirmation av den sociala organisationens struk
tur. Symboler som skeppet och ritualer som be
gravningen blir för Bloch till tydliga politisk-eko- 
nomiska instrument som brukas för konfirmation 
eller utveckling av strukturer samtidigt som sym
boler/ritualer omfattar de kanske starkaste ut
trycksmöjligheterna för en kulturell identitet. Ritu
alen blir därför ett instrument som är av särskild 
vikt i samband med sociala kriser (jfr Bloch 1971, 
1982, 1986). För Bloch är det rituella beteendet in- 
delningsbart i ett ideologiskt och ett icke-ideolo- 
giskt fält. I det ideologiska fältets ritualer skapas 
de idéstrukturer som konstruerar samhällets poli
tiska och sociala organisation. Turners beskriv
ning av ritualens olika aktivitetsstadier visar också 
på hur ritualen som handlingsstruktur är männi
skans kanske mest väsentliga och problemoriente- 
rade sociala kanal för att kunna placera in sig själv 
i kollektivet och i samhällsordningen. Den vikti
gaste kanalen består av de religiöst förankrade ini
tiations- och transitionsritualerna (Turner 1967, 
1969).

ljungs, Eliades, Turners, Lévi-Strauss och Blochs 
studier tycker jag mig finna möjliga ingångar till 
att söka en förståelse av bruket av religiösa symbo
ler i den skandinaviska bronsålderns begravnings- 
traditioner. Forskarnas definitioner av begreppen 
och beskrivningarna av hur dessa fungerar i både 
sakral och profan mening kan enligt min mening 
appliceras på ett arkeologiskt ”stumt” material. 
Precis som symboler är de ”byggstenar” som ritu
aler konstrueras av enligt socialantropologerna, så 
förser en strukturalistisk marxistisk metod oss med 
de utgångspunkter vi behöver för att belysa de bak
omliggande religiösa och psykologiska orsakerna 
till det varierade bruket av skeppet som symbol i 
begravningsritualen.

I ”The Structural Study of Myth” visar Lévf- 
Strauss bl.a. hur de enskilda element och delstruk
turer som mytologier är uppbyggda av har ett be
gränsat tolkningsvarde i social och religiös/magisk

mening om de i analysen av en komplex ritual be
traktas isolerat och separat. Som en komponent i 
mytologin kan en enskild symbol endast till viss del 
tillskrivas en enskild innebörd, på samma sätt som 
ett specifikt handlingsschema, en ritual, bara kan 
förklaras till en begränsad del om vi inte känner 
dess position inom myten. Ritualens funktion är 
att genom symbolisk kommunikation förklara och 
bekräfta mytologin för samhället och dess med
lemmar. En helhetsförståelse av världsordningens 
meningsfullhet kan därför aldrig uttryckas i isole
rade element som genom en enskild symbol (Lévi- 
Strauss 1977, s. 210). För Lévi-Strauss skulle det te 
sig otänkbart att tillmäta skeppssymbolen en ens- 
artad funktion som en symbol för resan till döds
riket eftersom detta skulle förutsätta att ali annan 
social kommunikation som kan knytas till symbo
len och beläggas i ritualen betraktades som me
ningslös.

I alla discipliner där analysen av ritual är cen
tral för förståelsen av samhället finns en enighet 
om att ett av de viktigaste och samtidigt mest 
komplexa uttrycken för ritualiserad kommunika
tion är de som uttrycks i traditioner som speglar 
vårt förhållande till döden, i transitionsriter som 
begravningen och initiationer där individen ”dör” 
i den mening att han lämnar en social grupp för att 
upptagas i nästa. Begravningsritualen är i grunden 
paradoxal genom att så mycken symbolik som 
speglar uppfattningar om återfödelse och fruktbar
het och liv kan iakttagas i dem (van Gennep 1960, 
Henderson 1964, Bloch 1971 och 1986, Geertz 
1973, Huntington & Metcalf 1979, Bloch &c Parry 
1982). I själva bejakandet av ett efterliv finner 
människan och samhället mening och förklaringar 
till tillvarons innersta väsen. ”The rites of passage, 
including birth, initiation, marriage, and death, 
translate the patterns of time into the individual 
life cycle, giving the chief transitions of every life 
the authentic resonance of the sacred” (Zuesse 
1987, s. 409). I ”Gamla myter och moderna män
niskor” skriver psykologen Joseph Henderson om 
begravningen att ”Ritualen har ett vemod som på
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samma gång är ett slags glädje, en inre bejakelse av 
att döden också för till nytt liv” (Henderson 1964, 
s. 122).”Life becomes transparent against the 
background of death, and fundamental social and 
cultural issues are revealed” (Huntington 8c Met
calf 1979, s. 2).

I grunden för Jungs arbete fanns hela tiden det 
arketypiska begreppet. Termens begreppsursprung 
kan i skriftliga sammanhang återfinnas redan i de 
äldsta kyrkofädernas skrifter, och i dessa fall an
vändes det för att förklara och levandegöra Platons 
abstraktions- och idébegrepp ”eidos”. Arketypen 
kan grovt beskrivas som en ”urbild” och ett ”ur
bildens meningsinnehåll”, vars syfte är att bära, 
förståeliggöra och sprida abstrakta värden. Av vä
sentlig vikt är åtskiljandet av bild och innehåll i 
den mening att den arketypiska formen, symbolen, 
endast är bäraren av det abstrakta innehållet.

Arketyper var för Jung s.k. ”typiska uppfatt- 
ningsformer”, mönster för psykisk perception och 
förståelse som är gemensamma för alla människor 
och ryms i det ”kollektivt omedvetna”. Han ansåg 
att arketypernas diakrona och globala existens ve
rifierades av belagda drömmar i en mängd genom
förda studier. Patienter återgav symboler och ge
stalter som kontinuerligt dykt upp och belagts i re
ligioner över hela världen under årtusenden (Hop- 
cke 1991, s 21). Arketypens uppträdande inom 
den religiösa symboliken är att i huvudsak betrak
ta som abstrakta generaliseringar för begrepp som 
Gud, fadern, det eviga livet, naturen etc. Jpng un
derströk att det är det arketypiska innehållet som 
ges en form, och att denna form har oändliga möj
ligheter. ”Jag har kallat dessa motiv arketyper och 
menar därmed former eller bilder av kollektiv na
tur, vilka förekommer på hela jorden som be
ståndsdelar av myter och samtidigt som självstän
diga, individuella produkter av omedvetet ur
sprung” (Jung 1977, s. 81).

Innebörden av att värdera s.k. centrala ”axio- 
matiska symboler” som arketypiska till sin struk
tur är flerbottnad. I första skedet leder det till att 
vi måste tillåta oss en sönderbrytning av vår sym

bolvärld i ett ”medvetet” resp. ett ”kollektivt omed
vetet” upplevt fält. De symboler som av Jung be
skrevs som framställda ur ”det kollektivt omedvet
na” är mycket likartade de ”centrala symbolvär
den” resp. ”axiomatiska symboler” som bl.a Hod- 
der, Barrett och Bloch diskuterar och brukar som 
analytiska verktyg. I andra skedet leder klassifika
tionen av en symbol som arketypisk och ”axioma- 
tisk” till att den i jungiansk mening som elementär 
människa.

Begreppen arketyp och symbol används i den 
arkeologiska bearbetningen utifrån ständigt varie
rande subjektiva syften och utgångspunkter. Rent 
språkligt har termerna en direkt innebörd som ofta 
inte motsvaras av den förståelse vi lägger i dem 
som begrepp. Begreppen används inom arkeologin 
för att ge analytisk form och innehållslig substans 
åt en tolkning av sociala fenomen utifrån en mate
riell kontext. Forskaren ikläder sig själv rollen som 
den som identifierar begreppens innehåll och inne
börd för tolkningen. Eftersom arketypen som be
grepp i arkeologiska sammanhang definitivt är det 
minst ”slitna” och samtidigt också representerar 
det idéinnehåll som uttryckts och förvaltats i sym
bolik, ritualer och myter i både religiös och social 
mening har jag sökt definiera vad som kan klassi
ficeras som ”arketypiskt” innehåll i religionsveten- 
skaplig och djuppsykologisk mening. Mitt syfte är 
enbart att söka klargöra att om vi i arkeologiska 
analyser använder termerna utan att värdera dess 
innehåll som begrepp så kan vi knappast vänta oss 
att vi skall ens komma i närheten av att förstå det 
meningsinnehåll av arketypisk karaktär som det är 
symbolers, ritualers och myters hela berättigande 
syfte att föra vidare till kommande släkten. I myten 
finns världsordningen, i ritualen finns den kulturel
la konfirmationen, i symbolen finns identifikatio
nen men i arketypen ryms innehållet, ”livets me
ning” (jfr Eliade 1968 och 1983, Skogemann 1986).

Att diskutera förekomst av arketyper och/eller 
arketypiska värden i samband med analyser av ma
teriell kultur var i den arkeologiska forskningstra
ditionen tidigare en ovanlighet. Däremot har be-
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greppets innehållsliga karaktärsdrag underförstått 
beskrivits och brukats som tolkningsunderlag vid 
analysen av mängder av kulturhistoriska kontex
ter. Begreppet som sådant är alltjämt starkt för
knippat med Jung och med hans djuppsykologi. 
Det är därför vid ett första påseende ett mycket 
”ungt” begrepp och häri kan en förklaring till det 
sällan förekommande terminologiska bruket ligga. 
Den oupplysta synen på Jungs arbete som ”speku
lativt och ovetenskapligt” har säkerligen också på
verkat viljan även hos arkeologer att använda be
greppet. Inte många använder alltför belastade ut
tryck (Heisig 1987, s. 201 ff). I många studier av 
materiell kultur dyker beskrivningar av fenomen 
som Jung skulle benämna som exponenter för före
komsten av ”arketypiska idéinnehåll” eller ”symbo
ler för identifikation” upp omedvetet. I äldre texter 
förekommer beskrivningar av arketypiska feno
men men först långt in på 1900-talet försåg Jung 
forskningen med en beskrivning av termen arketyp 
och dess begreppsinnehåll (jfr Ebert nedan, Hil
debrand 1874). Klart är att ”arketyp” definitivt 
tillhör gruppen modeord i vårt 1990-tal och trots 
den massiva kritiken mot Jung kan vi 1995 i veten
skapliga arkeologiska texter läsa att bruket av 
skeppsbilden som symbol i förhistoriska skandina
viska kontexter är något som vi upplever såsom 
”...intuitively true” (Kobyliński 1995, s. 9). Jung 
skulle påstå att vi känner meningsinnehållets (ar- 
ketypens) närvaro därför att den är del av oss, för
ståelsen av dess närvaro konstituerar vad mänsk
ligt är på samma vis som tumgreppet eller skrattet 
gör det.

Mircea Eliades och Jungs bruk av begreppet 
har många gemensamma nämnare och båda dessas 
arbete kring arketypen genomsyrar också till stor 
del de definitioner som brukas i socialantropolo
giska och arkeologiska studier (jfr Lévi-Strauss 
1977, Barrett 1991). Eliade använder arketypbe- 
greppet som definition för de sakrala paradigm 
som finns beskrivna i myter och som uttrycks ge
nom religiösa ritualer, till stor del i överensstäm
melse med Lévi-Strauss när det gäller indelningen

av den sociala verkligheten i myter, ritualer och 
symboler. För bandsamhällen och stamsamhällen 
tillhandahåller arketyperna en modellkonstruk
tion över samhällets institutioner samtidigt som de 
också åskådliggör grundläggande etiska och mora
liska normer som bör vägleda både individens, 
gruppens och hela samhällskonstruktionens bete
endemönster. ”They constitute a sacred reality that 
was revealed to mankind at the beginning of time” 
(Moon 1987, s. 379). Centralt i Eliades resone
mang återfinns också hela tiden behovet av ett re
ligiöst medvetande i det faktiska förhållningssättet 
till den profana världen (Eliade 1958 och 1983).

Eliade beskriver arketypen som synonym med 
normgivande paradigm och dessa har hela tiden 
oerhörd religiös, transcendent, innebörd för ut
formningen av det dagliga livet. I den profana värl
dens aktiviteter strävar männskan efter att avbilda 
denna arketypiska modellkonstruktion och att re
petitivt identifiera de centrala paradigmens absolu
ta och okränkbara giltighet. Denna arketypernas 
modellkonstruktion är i termens ursprungliga me
ning betraktad som helig och på de nivåer där mo
dellkonstruktionen avtecknar sig är den synonym 
med absolut makt och absolut värde i religiös me
ning. ”In fact, it is the sacred quality of the arche
type that compels man to orient his life around it” 
(Moon 1987, s. 380). Det sakrala innehållet i ar
ketypen framträder tydligast i sin profana miljö, i 
människans vardagssysslor. Här i vardagens ritua
ler ger sig arketypen klarast till känna eftersom den 
genom sin närvaro åstadkommer ritualiserade 
handlingar enligt normgivna mönster.

Från Eliades beskrivning av arketyperna är ste
get återigen inte speciellt långt till Dürkheims och 
Lévi-Strauss definition av myten (Dürkheim 1915, 
s. 603). I förhållande till Eliade benämner inte 
Lévi-Strauss myternas beståndsdelar som arkety
per. Arketyper blir för Lévi-Strauss snarare syno
nyma med det kommunicerade innehållsvärdet, 
kommunikationsy tan skapas genom symbolen. 
Det centrala är att kommunikation skapas, kom
munikationens meningsinnehåll är av sekundärt
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intresse. Centralt för både Eliade och Lévi-Strauss 
är att arketypen/symbolen fungerar som en idé, 
men att den måste tillskrivas form för att kunna 
hanteras socialt.

Till skillnad från Eliade, Bloch, Dürkheim och 
Lévi-Strauss så undertrök Jung inte alls individens 
och kollektivets medvetna rollfunktioner när det 
gäller att identifiera arketyper och symboler i my
ter för att söka konfirmera en världsordning. Den 
kanske vanligaste missuppfattningen kring Jungs 
sätt att betrakta arketypen är den nästan traditio
nella sammanblandningen av innehållet och detta 
innehålls tillskrivna form. Arketypen visar sig i de 
psykiska föreställningar som kännetecknar det 
kollektivt omedvetna och som uttrycks i olika kul
turers myter. På flera sätt anknyter arketypen för 
Jung till en biologiskt nedärvd mänsklig beteende
form. ”Det är mycket mera troligt att människan 
är född med en speciell mänsklig beteendeform än 
med en flodhästs eller ingen alls. En del av männi
skans typiska beteende är hennes psykiska fenome
nologi... Arketyper är typiska former för beteende 
som när de blir medvetna naturligtvis presenterar 
sig som idéer och bilder liksom allt annat som blir 
innehåll i medvetandet” (Skogemann 1986, Jung, 
Collected Works 8, avd. 435).

Det finns däremot en tydlig skiljelinje mellan 
den kollektivt uppfattade arketypiska abstraktio
nen och den valda formen för densamma, symbo
len. Symbolen, som vi är vana att betrakta den i ar
keologisk litteratur, är hela tiden repetitivt brukad 
utifrån varierande sociala syften. Det ursprungliga 
symbolinnehållet behöver inte längre vara känt el
ler uppfattat av dem som brukar detsamma. Vi bör 
särskilja det arketypiska innehållet, så som Jung 
beskriver det, från syftet bakom symbolens bruk i 
analysen av sociala kontexter. En missuppfattning 
är att belagd kunskapsfrånvaro om en symbols ur- 
sprungsidentitet hos dem som brukar densamma 
tolkas som synonymt med att symbolinnehållet 
kan anses som en del av det ”kollektivt omedvet
na”. Istället vittnar förståelseförlusten av ursprungs
värdet nästan alltid om att detta värde ersatts med

ett annat, oftast ett sekundärt och socialt definier
bart värde. Syftet bakom bruket av symbolen har 
transformerats från att vara knutet till de världs- 
ordningskonstituerande myterna inom den religiö
sa ritualen till att konfirmera inte en gudomlig men 
en social eller politisk ordning utifrån den profana 
världens önskemål. Av mycket centralt värde för 
en makthierarkis fortlevnad är att den kan uppvisa 
den egna strukturen som välsignad eller instiftad 
av högre makter. Symbolernas arketypiska me- 
ningsinnehåll brukas socialt som politiska makt
medel på olika plan. När vi utifrån det arkeologis
ka materialet betraktar den över tid stora variation 
som skeppssymbolen påträffats i så är det enligt 
min mening med största sannolikhet effekterna av 
en sekundär förändring i symbolikens funktionella 
sociala värde som avspeglar sig i en förändrad ma
teriell manifestation.

6:3
Om religiösa symboler 

i materiell kultur

Begreppet symbol anses ha sitt språkliga ursprung 
i grekiskans ”sumbolon”, en term som kan över
sättas som tecken eller insignier som kännetecknas 
av att besitta inneboende identifierande egenska
per i sig själva. Genom bruket av en symbol ges 
möjlighet att identifiera olika signaler, bilder och 
grupperingar på alla sociala nivåer. I begreppsin- 
nebörden ryms, som nämnts, också förmågan att 
påvisa tillhörighet resp. förmågan att lika tydligt 
visa icke-tillhörighet i förhållande till en social 
grupp eller ett socialt sammanhang. Symbolen er
bjuder alltid denna dubbla egenskap och funktion 
som socialt öppnande eller avgränsande och alie- 
nerande. Grundfunktionen ligger i identifikatio
nen, i att kunna identifieras av de invigda likaväl 
som av de icke-invigda (jfr de Turner 1967, Cop- 
pet 1992, Baumann 1992, Parkin 1992). Skeppet 
så som vi möter det i brons- och järnålderns be- 
gravningstraditioner är en symbol vårs identitet
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fastslås genom att den delar formmässiga struktu
rella egenskaper med en mängd andra exempel på 
likartad utformning där en likartad tolkning av 
meningsinnehållet också ansetts vara sannolik. 
Först när vi i den arkeologiska tolkningen genom 
identifikationen fastslagit skeppssymbolens närva
ro kan de övriga drag som kännetecknar kontexten 
inkorporeras i analysen.

Ett av kapitlen i Jungs sista, och ”enda popu
lärvetenskapliga” verk ”Människan och hennes 
symboler” bär titeln ”Symboler i bildkonsten” 
(Jung 1964). Texten, skriven av Aniela Jaffé, be
handlar människans ”symbolskapande böjelse” 
(Jaffé 1964). En böjelse som genom årtusenden i 
konstnärlig form efterlämnat en, oftast inom reli
giös ritual förankrad, bildvärld inneslutande en tu
senfald symboliska meddelanden.

Jaffé väljer i ”Symboler i bildkonsten” att be
handla cirkeln, dess meningsinnehåll och det sak
rala och profana bruket av detsamma. I allt från 
kristna rosettfönster till hinduiska skapelsemyter 
redovisas cirkelsymbolens centrala roll som kom
munikativ länk inom den religiösa, och både i in
dividuell och kollektiv mening, helt livsavgörande 
symboliken (Jaffé 1964). Cirkeln har av Marie 
Louise von Franz beskrivits som den yttersta sym
bolen för ”Självet”. ”Den uttrycker det totala psy
ket med alla dess aspekter, inklusive förhållandet 
mellan människan och naturen i dess helhet” (von 
Franz 1964, Jaffé 1964, s. 240). Att cirkeln därför 
under närmast alla tidsperioder också återfinns 
som en yttre monumental gravform skulle i enlig
het med von Franz anses närmast självklart, enligt 
åsikten att ”Självet” genom cirkelsymbolen åter
bördas till naturens och gudomarnas kretslopp. 
Cirkeln blir i denna mening en symbol som även 
den kan tillskrivas transcendenta egenskaper. Ani
ela Jaffé lyfter, för att belägga von Franz uppfatt
ning, fram flera exempel på cirkelsymboliken i re
ligiös arkitektur.

Två av de kulturellt sett ytterligt disparata ex
emplen utgörs av det kambodjanska buddhistiska 
templet Angkor Wat och jylländska Fyrkat (Jaffé

1964, s. 242). I urvalet ryms givetvis en tanke i sig; 
symboliken ger sig tillkänna i alla kulturkontexter 
även om de bevisligen inte står i ett vare sig syn
kront eller diakront kulturellt förhållande till var
andra. Som jungian är detta centralt för Jaffé efter
som en bärande tanke är att symbolen är människan.

Fyrkat ses i detta sammanhang inte i första 
hand som en del av ett försvarsverk eller som ett 
välorganiserat och kungligt-statligt administrerat 
föreberedelseläger för invasioner av England. Ge
nom valet av Fyrkat som illustration vill Jaffé istäl
let visa att anläggningens form är närmast självklar 
i symbolisk mening. I bruket av denna yttre cirkel
form framträder den ursprungligen religiöst för
ankrade symboliken i arkitekturen. Medvetet eller 
omedvetet lade, enligt Jaffé, i detta fall den tidiga 
danska kungamakten, stor vikt i bruket just av 
denna yttre cirkelform.

Det utvalda bruket av symboler, den arketypis- 
ka bilden, är en kommunikativ länk som i det här 
exemplet bidrar till förståelsen av strukturen, befo
genheten hos, och organisationen av makten. Om
världen kan i byggnadsverket iätt identifiera den ti
diga statsmakten, och den valda formen understry
ker underförstått denna politiska makts rättmätiga 
förankring i religionen, traditionen och samhället. 
Centralt i stora byggnadsverk, monumentalgravar, 
tempelområden eller borgar som i Fyrkatfallet, 
finns dessa ”axiomatiska symboler” som samman
binder den sakrala och profana makten. I studier 
av stadsstaternas uppkomst kring medelhavet be
tonas den nödvändiga kombinationen av världslig 
och andlig makt i syfte att kunna utöva verklig och 
absolut makt och skapa nya allianser (Champion 
et al. 1984, s. 263).

Bara några år före utgivandet av Jungs ”Män
niskan och hennes symboler” publicerades den 
omarbetade andra upplagan av Johannes Brønd
steds tredje band i storverket ”Danmarks Oldtid”. 
På sidan 368 finner vi Brøndsteds tolkning av de 
välkända vikingatida danska ringborgarnas upp
komst, funktion och också snara försvinnande 
som byggnadstyper (Bröndsted 1958, s. 368).
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Det hastiga upphörandet med att konstruera 
dessa militära byggnadverk kan relateras till den 
förestående transformationen till den nya religio
nen. Givetvis ligger också de direkta orsakerna till 
upphörandet med byggandet av dessa borgar i po
litiska och ekonomiska maktförskjutningar inom 
det nordeuropeiska området. En mängd av det äld
re samhällets viktiga symboler överges i samband 
med övergången till den nya religionen. Inga likar
tade runstenar produceras, inga cirkelrunda brand
lager och inte heller runda stensättningar eller 
domarringar byggs längre, inga runda ringborgar 
heller för den delen. Men tiden går och snart dyker 
den religiösa symbolvärldens idéer upp inom en an
norlunda sakral tradition, som rosettfönster, dop
funtar, glorior, i utformningen av byggnader. Idén 
ligger och slumrar som om den är en del av vad män
niska är (Ebert 1920, Jung 1964, Skogemann 1986, 
Pascal 1993).

Det finns avsevärda svårigheter i att lösgöra sig 
från den egna samtidens värderingar inför värde
randet av tidsmässigt avlägsna symbolers innehåll. 
Ett alltför rationellt förhållningssätt till värderan
det av andra epokers symboler bortser bl.a. från att 
flertalet symboler redan då brukats under avsevärd 
tid. Vi kan därför knappast förutsätta att den danska 
kungamakten på något vis var medveten om cirkel
symbolens ursprungliga religiösa meningsinnehåll. 
På ett plan finns givetvis medvetenheten, men det 
är alltid frågan om en kulturellt traderad medve
tenhet sökt i samtida syften och tolkningsbehov, 
under sen vikingatid lika väl som idag. För mak
tens innehavare hade sannolikt symbolen just den 
karaktär som präglar tolkningen av monumentala 
byggnadsverk som stora gravhögar och försvar
sanläggningar. Symbolen hade transformerats till 
ett uttryck för absolut politisk och social makt och 
blivit synonym därmed (Trigger 1990, s. 128, Smith 
1958, s. 231, Kristiansen 1991a, s. 41 ff).

Att inneha den sociala och politiska kontrollen 
av centrala religiösa platser kan därför förvandlas 
till tydliga maktändamål. Bruce Trigger visar med 
exempel från Inkastaden Huånaco Pampa bl.a. hur

statens främsta anspråk, i syfte att vidmakthålla 
den rådande strukturen, är att ha kontroll över de 
lokaler som symboliskt ansågs centrala för både 
”himmelens och jordens makter” (Trigger 1993, 
s. 426, ). Till dessa platser förlädes statens vikti
gaste politiska verksamheter samtidigt som plat
serna utgjorde kärnan i befolkningens kulturella 
identitet och också var platsen för genomförandet 
av alla kollektiva religiösa ritualer (Gasparini & 
Margolies 1980, s. 264 ff). I många arbeten under
stryks också att stora materiella investeringar kan 
iakttagas i verksamhet som är knuten till bruket av 
religiösa symboler i samband med förändringar av 
maktens struktur i en samhällskonstruktion. Kris
tiansen och Trigger sträcker sig så långt som till att 
påstå att det finns generella drag i samband med 
etableringen av makteliter, och att dessa drag 
främst framträder i monumentala manifestationer, 
bl.a. då i det arkeologiska materialets monumen
talgravar och överdådiga begravningar (Trigger 
1990, Kristansen 1991a, s. 41 och 1991b).

Ett naturligt antagande vore, om vi förutsätter 
att den profana maktens symboler till sin art 
främst utgörs av i föreställningsvärlden förankrade 
religiösa bilder, att en tydlig manifestation av rät
ten till bruket av sådana symboler legitimerar mak
tens utövande inför samhällsmedlemmarna. Ju 
tydligare symbolerna exponeras, som i byggandet 
av exempelvis monumentala skeppssättningar och 
storhögar i Skandinavien, desto klarare identifie
ras maktförhållanden inom samhällstrukturen för 
både individen och samhällskollektivet. Trigger 
skriver bl.a. ”monumental architecture makes power 
visible and hence becomes power rather than me
rely a symbol of it” (Trigger 1990, s. 122, jfr också 
Wilson 1988, s. 179).

Den europeiska bronsåldern är i hög grad stu
derad utifrån det stora antalet monumentala gra
var som bevarats. Colin Renfrew har t.o.m. beskri
vit arkeologers studium av ritual som synonymt 
med studiet av begravningsmonumentens succesi- 
va förändring (Renfrew 1973, Barrett 1990,1994).
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Eftersom arkeologer är hänvisade till studiet av 
materiell kultur kan då lätt bilden framkallas av att 
religiösa ritualer under vissa epoker, sådana epo
ker då många och tydliga gravmonument uppförts, 
därför var vanligare förekommande än under and
ra perioder. Källmaterialets kronologiska hetero
genitet och bräcklighet leder till att vi kan doku
mentera förekomsten av mycket komplexa rituali- 
serade beteenden inom vissa samhällskontexter 
medan motsvarande lämningar från andra typer av 
kontexter saknas helt eller inte alls övertydligt 
uppvisar en motsvarande grad av komplexitet. 
Richard Bradley har påpekat de uppenbara risker 
vi löper genom att betrakta förekomsten av många 
och stora gravmonument under en period i förhål
lande till en annan som synonymt med ett mått på 
en motsvarande variation i samhällstrukturens ide
ologiska komplexitet och behov av ritualer. I Eng
land har neolitikums och den äldre bronsålderns så 
vanligen förekommande gravmonument i förhål
lande till andra perioders tagits som intäkt för att 
man under äldre bronsåldern lade stor vikt vid re
ligiösa ritualer medan man under senare perioder 
”....had rather more tangible concerns, and ritual 
was of lesser importance (Bradley 1991, s. 135, jfr 
också Tilley 1990, Kristiansen 1993, Barrett 1994, 
s. 40 ff).

Behovet av att bygga eller inte bygga gravmo
nument under olika epoker brukar relateras till sy
nen på den politisk-ekonomiska organisationens 
struktur. Jägare-samlare-populationer bygger i 
mycket mindre grad arbetskrävande och monu
mentala gravar än vad en åkerbrukande befolk
ning gör. Förklaringen kan sökas just i samhällets 
ideologiska struktur och anses ligga i att jägare
samlare i religiös mening i högre grad betraktar sig 
som en del av naturen, än åkerbrukande grupper 
som exploaterar naturen (Tilley 1990, Sahlins 
1972, Wilson 1988). Ett faktum är också att be
folkningar med panpsykisk och animistisk religi
onsuppfattning i mycket hög grad underlåter att 
bygga monument över huvudtaget. Monumenten 
är naturen i sig och människan skall märkas så lite

som möjligt. Naturen har en själ som upplevs som 
analog med människans. Vi kan dock konstatera 
att både ritualer i förhållande till en gudom och till 
en förfäderskult är minst lika komplexa och kultu- 
ridentifierande i dessa samhällskontexter. Det fak
tum att en befolkning efterlämnar monument inne
bär inte alls att dessa samhällen skulle varit mer 
komplexa i någon mening, eller ha haft ett större 
behov av rituellt beteende för att kunna bekräfta 
eller förändra organisationens struktur och konfir
mera den egna kulturella identiteten. Istället visar 
socialantropologins erfarenheter att jägar-samlar- 
samhällen lever i en mycket komplex idé-världs- 
uppfattning, men det rituella beteendet efterläm
nar inga tydliga spår. För ett sådant samhälle skul
le byggandet av stora gravmonument vara syno
nymt med att ingripa i naturens ordning av tillva
ron och detta undvikes i hög grad (Goody 1962, 
Firth 1970, Turnbull 1973, Chagnon 1977).

Skeppet kan i Sydskandinavien som symbol på
visas i begravningskontexter under nästan alla för
historiska perioder, även under mesolitikum då be
gravningar i båtar förekommer. Även i tolkningen 
av dessa ålderdomliga begravningar understryks 
att det är frågan om en tydligt religiöst förankrad 
symbolik som avtecknar sig i det arkeologiska ma
terialet (Grøn &C Skaarup 1993, Skaarup 1995). Ur 
vår syvinkel är tre saker intressanta med att det 
”symboliska skeppet” förekommer redan i senme- 
solitisk tid och i samhällsorganisationer av så skif
tande grad som i det mesolitiska jägar-samlar-sam- 
hället och i bronsålderns sydskandinaviska ”mo- 
numentalgravskultur”, för att inte tala om i vikinga
tidens symbolvärld.
1. Symbolen förekommer i alla typer av samhälls

kontexter.
2. Projektionen av symbolen i begravningen, d.v.s. 

den position den ges i ritualen och fysiskt i grav
monumentet reflekterar samhällets huvudsak
liga sociala organisation och politisk-ekono
miska struktur utifrån en jämförelse med soci
alantropologins forskningstradition.
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3. Gravmonumentens byggnadsmässiga komplexi
tet motsvarar inte samhällets ideologiska och 
religiösa komplexitet.

I många arkeologiska studier ställs frågan om be- 
gravningstraditioner, gravgåvor och gravkon
struktioners utformning avspeglar sociala struktu
rer och organisation, eller är grav- och begrav- 
ningstraditioner i högre grad ett uttryck för ideo
logisk organisation och världsuppfattning, för en 
sakral verklighet, en kosmologi (Harding 1991, 
Richards 1992, s. 132 ff). Förändringar i hur reli
giös symbolik uttryckts i begravningar och gravar 
är i många exempel också direkt relaterbara till 
strukturförändringar av socialt profan karaktär i 
samhället (Humphreys 1982, Barret 1990, Härke 
1992, Carver 1992, 1993 och 1995). Själva grav
monumentet i sig, dess inre såväl som yttre utform
ning, är därför centralt i samband med både reli
giösa och sociala identifikationsprocesser.

Gravplatsers centrala funktion som forum för 
ritualiserad social kommunikation och identifika
tion av normativa religiösa meningsinnehåll får till 
följd att utformningen av gravplats och monument 
måste ha genomförts med stor omsorg.

Gravhögarna i sydskandinavisk bronsålder kän
netecknas bl.a. av att de ofta innehåller ett stort an
tal begravningar som också är genomförda över en 
mycket lång tid. Sekundära begravningar är åter
kommande placerade i vissa delar av monumentet, 
yngre anläggningars utformning gestaltas av de 
äldres enligt ett så återkommande mönster att det 
åter framstår som tydligt att ”...ritual is culturally 
loud and vibrant even when acoustically mute and 
tranquil” (Parkin 1992, s. 15). I flera fall förekom
mer upp till så mycket som 15 gravlagda individer 
i en gravhög. Inom ett skånskt omrade visade sig 
högarna innehålla så många som 2—17 individuella 
begravningar och fyra olika påbyggnads- och om- 
byggnadsfaser kunde också påvisas (Jennbert 1993, 
s. 73). På- och ombyggnaderna av gravar kan rela
teras till två huvudsakliga situationer under brons
ålder. I flera fall har äldre fristående stensättning- 
ar, och i ett fall också skeppssättningar, högöver-

byggts i samband med anläggandet av flera större 
konstruktioner invid centralgraven. Den andra si
tuationen är att en utbyggnad av en redan befintlig 
hög har gjorts i samband med att sekundära 
brandgravar anlagts under period IV-V (Lundborg 
1972). Gravhögarna är ofta också anlagda på åt
skilligt äldre gravar, som exempelvis vid Nygaard. 
I både Skåne och Halland har högar i åtskilliga fall 
uppförts på neolitiska gravanläggningar (Lund
borg 1972, Jennbert 1993). Flera av monumenten 
med skeppssättningar och skeppsformade stensätt- 
ningar, högarna vid Flintarp, Skedala och Nygaard 
är exempel på förhållandet (Boye 1869, Nielsen 
1977, Westergaard 1987). I många fall är gravplat
sernas brukningstid mycket lång, och inte sällan är 
gravplatser som brukats redan i senneolitikum just 
de samma lokaler som används ända in i järnålder.

Exempel på likformade men mycket kronolo
giskt varierande uttryck inom begravningsritualen 
har lett till att frågeställningar knutna till begrep
pet ”social time” har riktats mot det empiriska ar
keologiska materialet (Shanks & Tilley 1987, 
s. 130 ff, Mizoguchi 1993). ”Social time” kan 
grovt förklaras som förekomsten av en kollektiv 
medvetenhet om vilka handlingar som måste ge
nomföras i förhållande till de som redan utförts. 
En primärbegravnings utformning gestaltar ra
marna för utformningen av sekundära gravsätt
ningar i anlutning till den äldre. Dessa ”ramar” an
ger hur de döda skall behandlas utifrån den sociala 
strukturens normer (Giddens 1984, s. 115 ff). Att 
betrakta återkommande begravningar genomför
da i ett och samma monument, eller i ett och sam
ma gravfält, som styrda av en rituell nomenklatur 
buren av ett kollektivt minne, en tradition som 
hålls levande under århundraden, trots förekom
mande indikation på stora förändringar i den soci
ala organisationen, kan dock synas svårgripbart 
(jfr Giddens 1984, Jennbert 1993, Mizoguchi 
1993, s. 224). I flera exempel har också komplexa 
gravmonument innehållande ett flertal tidsåtskilda 
begravningar tolkats på så vis att arkeologerna an
sett att en viss symbolisk bild producerats under
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Figur 50 Ett exempel på att skepp ssättningar pla
cerats invid cirkelformade gravar under yngre brons
ålder på Gotland (se också fig. 38 och 44, s. 67 och 
80). Skeppssättningarnas placering återkommer i 
många exempel på Gotland. Kring dem har också 
i flera fall yngre gravar anlagts, ibland i stort antal 
i mycket sammansatta grav fältsmiljöer som vid Do
marlunden i Lärbro. På samma sätt som många un
dersökningsresultat har påvisat hur gravfälten kon
strueras kring en större äldre gravanläggning, är det 
rimligt att tänka sig att de synliga skepps sättningar 
som byggdes på Gotland under period V kan ha 
innehaft en symbolisk funktion inte bara i anlägg- 
ningsskedet utan också i samband med gravplatsens 
hela brukningstid. Den religiösa symboliken kan på 
så vis varit identifierad även i samband med långt 
senare utförda begravningar i andra monument 
inom gravfältsmiljön. Bilden är från Annelund vid 
Visby och visar två skepp från period VI som på
träffades inom ett större stensättningsmonument 
(Wennersten 1977).

mycket lång tid (Hyenstrand 1968, Jennbert 1988 
och 1993, Bradley 1991 och 1993, Garwood 1991, 
Hedengran 1991, Barret 1994, s. 40 ff). I socialan
tropologiska studier har också poängterats hur 
varje genomförd begravning stärker populationens 
identitet. Begravningsplatsen blir i samband med 
att nya gravar hela tiden anläggs ett centrum för 
befolkningen i ideologisk och historiskt identifie

rande bemärkelse. I gravplatsen finns gruppens 
historia församlad och här finns möjligheten att 
blicka bakåt i tid i förfädernas gravar och på så vis 
finna legitimitet och identifikation för sin egen 
plats i tillvaron. Samtidigt blir gravplatsen en tyd
lig symbol för vad som kännetecknar den egna 
identiteten i förhållande till andra grupper.

Det återgivna bidrar delvis till att forma bak
grunden kring vår bild av skeppssättningarna i des
sa bronsåldersmonument. Vi förstår, genom att 
denna omsorg och dessa syften identifierats i så 
många undersökningar, att det rimligen funnits en 
medvetenhet hos de levande om den rituella och 
kulturella kontext som kännetecknade de begrav
ningar som tidigare utförts i ett monument.

Begravningens, gravens och gravplatsens ut
formning gestaltas också i hög grad av hur den stu
derade kulturens dödsbegrepp är formerat (jfr bl.a. 
Bloch 1971). S.C. Humphreys har visat hur en be
folknings föreställningar om döden, sättet att dö 
samt tidpunkten för dödsfallet påverkar ritualens 
innehåll och också gravens konkreta utformning. 
Humphreys påpekar att det i många kulturer finns 
”a right time to die” och att de döda i många sam
manhang också omfattas av ett annorlunda tidsbe
grepp än de levande. Han påvisar också hur tran
sitionen från de levandes värld till ”den andra” i en 
situation kan beskrivas som en mycket hastig och 
kosmologiskt konkret transitionsprocess medan 
föreställningarna i en annan dödsfallssituation 
inom samma grupp kan anses kräva en transitions
fas som är mycket lång. Dessa varierande föreställ
ningar förekommer även inom befolkningsgrupper 
som präglas av en mycket enhetlig och homogen 
etnicitet (jfr också Tainter 1978, Strathern 1982). 
Givetvis varierar också dessa föreställningar kring 
döden starkt vid jämförelser mellan olika kultur
grupper. I många kulturer är exempelvis återbe- 
gravningar ett traditionaliserat fenomen medan ett 
sådant beteende för en annan befolkning ter sig 
som vederstyggligt och dessutom mycket farligt 
(Humphreys 1982). De komplexa dödsföreställ
ningarna och de komplexa föreställningar som
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Period III Period IV-Vl

SkedalaTrustorp

LugnaroOeversee

HebergTbumby

SlättarödSperlingsholm

AnnelundFlintarp

Nygaard

Hudene

finns kring de dödas ”liv” har på ett övertygande 
sätt beskrivits av Bloch i ”Placing the Dead” (1971). 
Här visas hur de levande resp. de döda ”lever till
sammans” i en kulturell dualitet som präglar allas 
existens i alla sammanhang. Inte minst präglar för
hållandet också utformningen av den materiella 
kulturen, bl.a. genom att de döda också har sina 
”bostäder”. Intressant för förståelsen av traditio
nen att gravlägga i skeppssättningar är i samman
hanget att dessa studier understryker att det inom 
en homogen befolkningsgrupp genomförs olikar
tade begravningar och byggs olikformade gravmo
nument utifrån föreställningar som är knutna till 
när, hur och var en person avlider.

Gemensamt för de fyra huvudtolkningar som 
framlagts för skeppssymbolens religiösa menings- 
innehåll och funktion under bronsåldern är att 
symboliken ansetts uttrycka rörelse, transitions- 
och transformationsprocesser. En fråga som har 
ställts är därför om denna mobilitet konkret åter- 
givits i gravkonstruktionens utformning (Hyen- 
strand 1966, Hedengran 1991,1993). Gravens form 
har betraktats som en ”idéstruktur” där monu
mentets olika delar blir till en sammanhängande 
helhetsbild som avbildar religiösa föreställningar 
och myter. Angreppssättet är intressant på flera 
vis, kanske främst genom att synen på den religiösa 
symbolikens meningsinnehåll direktkopplas till 
gravarnas utformning. Utgångspunkten är att 
skeppet mycket medvetet och konkret placerats på 
ett visst sätt i monumentet i förhållande till övriga

Figur 51 Schematiska, ej skalenliga, återgivningar 
av överhöljda skeppssättningars placering inom sten- 
sättningar och högar från äldre och yngre bronsål
der. Skepp ssättningarna har återfunnits i tre olika 
lägen inom gravmonumenten. I några fall utgör 
skepp ssättningen en centralt placerad grav i monu
mentet. Det andra läge som skeppssättningarna 
placerats i är närmast rätvinkligt mot monumentets 
yttre kantkedja så att skepp ssättningen bryter ge
nom kantkedjan (Igelsta i Östertälje och Stenunga 
i Hudene). Den tredje varianten består i att skeppen 
placerats med längdriktningen parallell med den 
yttre kantkedjan (Skedala, Heberg, Nygaard).
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Fornl. 21:1, Östertälje sn

Figur 52 Plan över stensättning i Hudene sn, Västergötland och röse i Östertälje sn i Södermanland. Lik
heten i de båda konstruktionerna är påfallande, dels i stensättningens utförande, dels i skepp ssättningarna 
som placerats så att de bryter genom den yttre kantkedjan och dessutom i anslutandet av en mindre stensätt
ning i anläggningarnas sydöstra del (Hyenstrand 1966, Hedengran 1990, s. 232, Artelius 1994b, s. 51).

konstruktionselement som inre stenkedjor och 
centralrösen i syfte att ge uttryck för transitions- 
symboliken. Skeppssättningen har bl.a. i några fall 
placerats på ett sådant sätt att den klyver genom de 
stenkedjor som funnits i monumentet (Hyenstrand 
1966, Artelius 1994b).

1 en studie med likartade utgångspunkter, den
na gång av hällristningsbilder i bohusländska Kvil
le, anser Inger Hedengran det för troligt att häll
ristningarnas tillkomstkontext är begravningsritu
alen (Hedengran 1993, s.190, jfr också Ekholm 
1916, Randsborg 1993). ”Gestalterna förefaller ha 
gemensamt att de genom speciella dynamiska rela
tioner strukturelement emellan åskådliggör före
ställningar, som har innefattat en cyklisk livs- och 
tidsuppfattning. Livet och det återupprättade livet 
återges genom bilden av en kretsfigur och/eller en 
spiral” (Hedengran 1991, s. 238). 1 hällristningar
na såväl som i stensättningarna (fig. 38, 49, 50, 52) 
framträder också skepp kombinerat med cirkel
symboler. Gravarna blir till bilder i samma mening 
som hällristningarna är det. Om vi anser att hypo

tesen är rimlig innebär detta att vi i så fall får räkna 
med en helt annorlunda utbredningsbild av bruket 
av skeppet som symbol i begravningsritualen än 
den som kan tecknas utifrån utbredningen av 
skeppssättningar och skeppsformade stensättning- 
ar, rakknivar med skeppsbilder och skeppsprydda 
gravhällar.

Enligt Hedengran iakttar vi i dessa gravar (se 
fig. 52) en symbolstruktur, en konkret bildåtergiv
ning av en abstrakt religiös idéföreställning. I kon
kret form åskådliggörs religiösa föreställningar om 
döden som en transitionsprocess, en ”Rite de pas
sage, genom att skeppssättningarna placerats på 
sådant vis att de kan anses bryta genom tillvarons 
olika stadier som gestaltas av de slutna cirkelfor- 
made stenkedjorna. Skeppet blir symbolen för 
överskridandet mellan dessa stadier. Den medvet
na produktionen av en ”symbolbild” i den mening 
Hedengran lägger i begreppet, förutsätter ett mycket 
väl levandehållet minne - och en enhetlig och le
vande mytologi - som hela tiden fokuseras kring 
och återidentifierar innebörden i de äldre begrav
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ningarna i monumentet. Ser vi närmare på de ana
lyserade ”symbolstrukturerna” i Igelsta och Drag
by förutsattes att upprätthållandet av ”minnet” 
inte bara avgränsat vilka som kan gravläggas i ett 
specifikt monument, utan den valda formen för 
symboliken, de fysiska lämningarnas utformning, 
anses vara begränsade av en strävan att skapa ett 
monument med ett visst utseende. Den första be
gravningen i ett monument skulle därmed ange ra
marna för nästa gravs utformning i monumentet.

Gravarnas respektive hällristningarnas tillkomst
kontext skiljer sig åt på några helt konkreta vis. 
Det mest iögonfallande är givetvis symbolikens 
projektion. Hällristningarna präglas av en utåtrik
tad och välexponerad symbolkommunikation. 
Gravens ”skeppsbild” däremot, övertäckt som den 
varit, uttrycker sannolikt ett innehåll av närmast 
motsatt karaktär. Den likartade bildframställning
ens medvetet utåtriktade resp. lika medvetet slutna 
karaktär antyder att det vi iakttager är projicering
ar av religiösa meningsinnehåll av primärt social 
(hällristningarna), resp. primärt religiös (den slut
na graven) karaktär och funktion.

En andra särskiljande faktor är den tid som 
brukats i samband med tillkomsten. Som vi sett 
har de skeppsformade gravarna anlagts och bru
kats under mycket långa tidsrymder. I Hudene har

minst sex olikartat utformade gravar konstruerats 
inom monumentet under en period av mer än 600 
år. Av tabellerna 1-2 framgår att skeppssättning- 
arna också oftast utgjort sekundära konstruktion
selement inom monumenten. Monumenten är inte 
framställda som en innehållslig enhet vid ett tillfäl
le. De är ombyggda, säkerligen rituellt plundrade, 
påbyggda och återanvända i olika syften, och där
med konstruktionsmässigt oerhört mycket föränd
rade över tid. Utgångspunkten måste ändå rim
ligen vara att varje ny begravning utföres utifrån 
de idéföreställlningar och sociala normer som då 
är de rådande. Graven är i sin konstruktion en av
bild av den befintliga ideologiska strukturen och 
samhällets föreställningsvärld (jfr Bradley 1993, 
s. 69 ff).

Sannolikheten för att ett skepp som anlagts i 
samband med en tredje begravning av sex i ett mo
nument som ”skapats” under 600 års tid skulle ut
trycka en föreställningsvärld är enligt min mening 
därför inte stor. Mer sannolikt är att graven under 
en åtskillig tidsrymd är den centrala platsen för all 
typ av kulturell identifikation, individens, hushål
lets och gruppens på ett sätt som i första hand vår
dar ”minnet” och ”släkters hågkomst” genom 
bruket av religiösa symboler (Baudou 1990,Jenn- 
bert 1993, s. 76).
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Figur S3 I en kista av kalkstenshällar i den större skepp ssättningen vid Sorby hade två 
lerkärl placerats. Invid lerkärlen syns också två hartstätningsringar som var rester av be?i- 
behållarna (Gerdin 1979b, s. 44). Se s. 106-108. Foto Anna-Lena Gerdin.
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VII

Skepp ssymbolens religiösa 
och sociala representativitet

”Die religiösen Ideen haben eine wunderbare Le
benskraft. Sie entstehen, dauern und sinken dann 
in die Tiefe, aber da unten halten sie sich mit 
unausrottbarer Zähigkeit, und eines Tages erschei
nen sie wieder an der Oberfläche” (Ebert 1920, s. 
193).

7:1
Projektionen

Jung insåg tidigt att en fullgod individuationspro- 
cess1 krävde en terapeutisk metod som var dialek
tisk till sin karaktär. Eftersom han ansåg att män
niskan existerar enligt ett ”psykiskt grundmöns
ter”, och detta mönster yttrar sig på individuell 
nivå, måste en terapeut inför varje analys av mänsk
liga föreställningar, tänkande och beteende vara 
beredd att, för tillfället, lägga allt han tidigare er
farit och lärt åt sidan. Under många år gjorde Jung 
analytiska erfarenheter som efter hand klargjorde 
för honom att människan relaterade sina tankar 
utifrån psykiska mönster och formationer som 
ständigt återkom i ett otal variationer och beskriv
ningar. Det var variationerna och förhållandet till 
de psykiska mönstren som var individuellt upplev
da, de mönster och gestalter som individen forme
rade sina erfarenheter kring, och utifrån, var där
emot återkommande desamma.

Dessa mönster och former fanns också belagda 
i all världens mytologier, och mytologierna hade i 
sin tur efterlämnat klara avtryck i form av nedteck-

ningar och i materiell kultur över hela vår jord. Be- 
greppsmönster som hela tiden återkom i myterna 
var olika dualitetsförhållanden som kaotisk mång
fald och strävan mot ordning, ljus-mörker och ma
teria-skugga. Jung beskrev dessa mönster som en 
del av ”det kollektivt omedvetna”, och mönstren 
bildade utgångspunkten - den psykiska strukturen 
och plattformen - för den individuella erfarenhe
ten.

Det materiella uttrycket för dessa former var 
symbolen, och som tidigare relaterats var dessa 
symbolers meningsstruktur arketypisk till sin inne
hållsliga karaktär. Jung ansåg också att om man 
ville studera mänskligheten så var analysen och 
förståelsen av människohistoriens psykiska ut
tryck centrala, d.v.s. idéernas utveckling såsom de 
kunde iakttagas i bl.a. religionsvetenskapen, idé
historien och i den materiella kulturen. Genom att 
gestaltningen av arketypiska meningsinnehåll, 
symboler, uttryckts likartat inom helt åtskilda kul
turkretsar över hela världen under alla tider, häv
dade Jung att dessa strukturer var en del av den fy
siska och psykiska innehållsdefinition som präglar 
vad mänskligt är. Människan lever inlåst i arkety
piska strukturer, dessa strukturer är delar av män
niskans gestalt lika väl som skrattet och tårkana
lerna avskiljer människans fysiska gestalt och bete
endemöjligheter, i förhållande till andra arters ka
rakteristika.

Arketypen är således av både fysiskt-biologisk 
och psykiskt-andlig karaktär. När vi beskriver dess 
fysiska uttryckssätt och innehållsliga karaktärs-

1) Individuation: Den psykiska process då individen samordnar motsatta inre motiv och inriktningar till en fungerande 
helhet (Egidius 1994, s. 239). Individuationen urskiljer den enskilda individens komposition i förhållande till kollektivet 
(jfr Lübke 1988).
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drag används ofta instinktsbegreppet (Jung 1964, 
1977). ”Jungs states that the archetype... is an in
herited mode of psychic functioning, correspon
ding to the inborn way the birds builds its nests... 
and eels find their way to the Bermudas” (Jacobi 
1959, s. 43). Jung menade att ”instinkt” och ”ande” 
var två definitioner av mänskligt beteende som be
skrev en verklighet utifrån två olika perspektiv och 
denna ”beskrivning” av verkligheten överfördes 
alltid i erfarenheter och avbildades i myter och ma
teriell kultur. I mytologin och kosmologin avbilda
des dessa erfarenheter och de gestaltade och for
merade på så vis ett normativt system inom vilket 
individen och samhället finner sin möjlighet till 
identifikation, finner sin möjlighet att ständigt 
sträva från ”kaos” mot ”ordning”.

”Idag är det ett grundläggande och erkänt fak
tum att iakttagaren och det iakttagna inte är obe
roende av varandra: varje vetenskap har använd
ning för psykologi som kan ge möjliga riktlinjer för 
vad som sker när en iakttagare vilken som helst 
vänder sig mot sina egna förutsättningar. Det inne
bär inte bara en ny historisk medvetenhet, ett nytt 
kritiskt sinne gentemot den tids- och kulturbundna 
värdemässiga grundvalen i forskarens egen veten
skap, utan det innebär logiskt sett också att fors
karens egna medvetna och omedvetna förutsätt
ningar måste bli föremål för en ny uppmärksam
het” (Skogemann 1986, s 25, jfr också Jung 1977, 
Heisig 1987, s. 203, Hopcke 1991). Denna efter
frågade förutsättningslöshet i all vetenskapspro- 
duktion skall absolut inte förväxlas med att en allt
för partikularistisk och skeptisk forskningstradi
tion skulle vara önskvärd på något sätt. Istället de
finierade djuppsykologin, så som vi känner den 
från Jung, att mänskligt beteende är underordnat 
psykets strukturer och därmed kan människans ut
trycksmöjligheter anses vara lagbundna. Denna 
lagbundenhet skall i sin tur däremot inte förväxlas 
med exempelvis den som präglade arkeologins 
”systemteori” eller etnologen och evolutionisten 
Leslie Whites ”kulturlag” på något vis (White 1949, 
s. 346, Binford 1972). Lagbundenheten finns istäl

let i de fysiska och psykiska strukturer som bildar 
utgångspunkten för hur vi identifierar och ger 
form åt våra erfarenheter både på individuell och 
kollektiv nivå. Lagbundenheten yttrar sig bl.a. i di
rekt mening i att vi kan uttrycka, förstå och parti
ellt tolka kommunikativa meningsinnehåll vare sig 
kommunikationen är uttryckt i text, handling eller 
materiell kultur. ”Whatever our ignorance of the 
language and the culture of the people where it ori
ginated, a myth is still felt as a myth by any reader 
anywhere in the world” (Lévi-Strauss 1977, s. 210, 
jfr Shanks &C Tilley 1987 s. 108 ff, Barrett 1991).

Ett rimligt förhållningssätt i studier av materieli 
kultur är att utgå från att denna kultur, i vilken 
representation den än exponeras, avbildar ideolo
giska strukturer på individuell och kollektiv nivå 
och att dessa strukturer ständigt påverkas och är 
under ständig förändring utifrån olika sociala mål. 
På flera vis uttrycker Jungs beskrivningar av arke
typen tydliga likheter med hur andra vetenskaps
grenar definierar arten av mänskligt ritualiserat be
teende. Turner beskriver ritualens kaosliknande 
tillstånd som utgångspunkten för återskapandet av 
ordning, en ordning som kan ta sig rent identi
fierande eller utvecklande former (Turner 1969). 
Ordning skall i denna bemärkelse inte förväxlas 
med frånvaro av kriser och konflikter. Bloch be
skriver i en marxistiskt strukturalistisk vetenskaps
tradition hur den sociala manipulationen av den 
ideologiska strukturen, samhällets mytologi, utgör 
grundvalen för att skapa förändring i de sociala hi
erarkierna och strukturerna (Bloch 1971, 1986).

Blochs resonemang kring social påverkan av 
samhällets mytologi, dess normativa system, ut
trycker på ett tydligt sätt kärnan i den processuella 
arkeologins evolutionistiska teoribildning kring 
samhällsorganisationens struktur och utveckling 
(jfr Friedman & Rowlands 1977, Trigger 1990, 
Kristiansen 1991b, s. 16, Earle 1991, s. 3). På sam
ma vis uttrycker Lévi-Strauss i sin definition av ri
tualens och mytens beståndsdelar dessa på ett sätt 
som sammanför den fysiska och psykiska erfaren
heten till en erfarenhetsmässigt skapad enhet. Lévi-
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Strauss tar däremot avstånd från både Jung och 
Turner i den meningen att han identifierar ritualen 
och myten som en kognitiv process. ”These mental 
operations lie finally outside of all meaning and 
simply reflect an autonomous cognitive drive to
wards order (Zuesse 1987, s. 411). Lévi-Strauss 
varnar istället för att innebörden av att tillmäta ri
tualens deltagare alltför hög insikt i de värden som 
kommuniceras kan leda till att vi betraktar grund
strukturerna som formbara. ”Let us consider... 
Jung's idea that a given mythological pattern - the 
so-called archetype - possesses a certain meaning. 
This is comparable to the long-supported error 
that a sound may possess a certain affinity with a 
meaning”. ”If there is a meaning to be found in 
mythology, it cannot reside in the isolated elements 
which enter into the composition of a myth, but 
only in the way those elements are combined” 
(Lévi-Strauss 1977, s. 208 och 210).

När jag nu återigen tagit upp arketypbegreppet 
är det med målsättningen att belysa skeppets reli
giösa meningsinnehåll/symboliska funktioner i be- 
gravningstraditionen. Symbolen är enligt Jung, 
Turner och Eliade den valda formen för expositio
nen av ett meningsinnehåll. Eliade och Jung be
nämner detta innehåll ”arketypen” medan Turner 
använder just beteckningen ”mening” för att defi
niera symbolens innehållsliga egenskaper. Vi kan, 
om vi vill, också bruka innehållsliga definitioner av 
inomvetenskaplig karaktär, men vi bör då ha i 
minnet att definitionerna, även om de presenterats 
i en klädsel som om de rentav var inomvetenskap- 
ligt producerade, också är inlånade i givna förkla
rings- och tolkningssyften (jfr bl.a. Hodder 1982b, 
1987, s. 3 ff, Barrett 1991, s. 4 ff).

I kapitel IV och V har visats hur skeppssymbo- 
len i konkret mening uttryckts i gravmonument 
under period III—VI i bronsålder. I kapitel VII:2 
redovisas också delar av den information som 
finns att tillgå kring begravningarna. Skeppssym- 
bolen har, som vi sett, under perioden exponerats 
på ett åtskilligt varierat vis. Skeppssättningar byggs, 
rakknivar deponeras och hällar ristas. Variationen 
tar sig också olika regionala uttryck. På Gotland 
anlades synliga skeppssättningar medan det i Hal
land under samma period anlades fåtaliga och helt 
överhöljda sådana. Symboliken tar sig också kro
nologiskt mycket varierade uttryck. Skeppssym- 
bolen överhöljes i ett skede, skeppssättningarna 
bygges fristående i landskapet under en period för 
att ytterligare senare grävas helt ned i marken.

Utifrån socialantropologins, psykologins och 
religionsvetenskapens forskningstradition vill jag 
föreslå att orsakerna till det skiftande uttryck som 
symbolen givits i den materiella kulturen skall sö
kas i att en religiös symbol under olika perioder 
och i olika sammanhang brukats utifrån varieran
de sociala målsättningar. Jag anser att den sociala 
funktionen avtecknar sig i hur symbolen expone
rats i gravmonumentet. Psykologin talar om att 
olika innehållsliga egenskaper överföres och proji
ceras2 även i materiell kultur. ”The appearance of 
the archetypal pattern at different levels of human 
experience in varying forms is described as projec
tion. The psychological term projection simply po
ints to the mode of appearance and not to the on
tological status of the archetype, that is, the arche
type does not exist as a projection, but rather it ap
pears in projection” (Moon 1987, s. 381).

2) Projektion är ett begrepp som är aktuellt i flera sammanhang inom psykologin. I detta sammanhang kan projektionen 
beskrivas som en överföring av egenskaper. Projektionen kan på individuell nivå betraktas som en strävan mot att över
föra och tillskriva andra personer eller fysiska ting sina egna känslor, motiv, egenskaper eller tankar. På kollektiv nivå 
kan projektionen betraktas på ett likartat sätt, d.v.s. som en strävan mot att överföra och tillskriva personer och ting 
egenskaper av mycket skiftande karaktär. Projektionen kan således fungera som en psykisk försvarsmekanism för indi
viden och på kollektiv nivå som en bekräftelse på en religiös föreställning, och/eller en social ordnings rättfärdighet 
(jfr von Franz 1964, Lübcke 1988, s. 448, Egidius 1994).

- JOI -



VII. SKEPPSSYMBOLENS RELIGIÖSA
OCH SOCIALA REPRESENTATIVITET

Att skeppssymbolens meningsinnehåll alltid 
ansetts ha haft en i grunden religiös karaktär fram
går av de fyra huvudtolkningar som forskningstra
ditionen presenterat. Några avvikande tolknings
forslag har sedan sista sekelskiftet i princip aldrig 
framförts. Istället har tolkningarna av symbolikens 
religiösa meningsinnehåll koncentrerats på att 
identifiera en separat religiös-sakral funktion. När 
vi värderar etnografiska analogier, religionsveten
skapliga exempel och delar av djuppsykologins te
oribildning blir konklusionen densamma. Bruket 
av symbolen utgår i grunden alltid från det enkla 
faktum att i den identifieras ett religiöst meningsin
nehåll. Lika klara anser jag att vi kan vara över att 
den varierande utformning av symboliken som vi 
kan iaktta i det arkeologiska materialet beror på 
att en av symbolikens två funktioner, den religiösa 
och sociala, har understrukits och givits en över
tydlig projektion i monumentets utförande (Rad- 
cliffe-Brown 1964, s. 240, Turner 1967 och 1969, 
Bloch 1986, s. 9). En rimlig tolkning är därför att 
en övertydligt exponerad projektion av skepps- 
symbolen är ett tecken på att det religiösa menings- 
innehållet brukats utifrån sociala syften (jfr Parker- 
Pearson 1982, Trigger 1990, Kristiansen 1991). Pro
jektionen av symbolen i monumentet kan betrak
tas som den valda formen för återgivandet av den 
sociala organisationens värderingar och struktur. 
Arketypens alltid meningsladdade och normativt 
aktiva transcendenta innehållsstruktur medför att 
den är extremt brukbar för social manipulation. 
”The archetypal nature of instinct appears in the 
numinous quality of many of these images, that is, 
they have the power to compel one absolutely” 
(Moon 1987, s. 381). I den sociala organisationen 
klargörs tydliga maktförhållanden utifrån vem el
ler vilka som förbehåller sig rätten att exponera det 
arketypiska meningsinnehållet i exempelvis politis
ka och ekonomiska syften. Bloch och Parry visar i 
sina studier bl.a hur den religiösa symboliken i be
gravningsritualen tydliggör, vidmakthåller och le
gitimerar rådande sociala, politiska och ekonomis
ka maktstrukturer. Den rådande samhällsordning

en ikläds en gudomlig välsignelse i bruket av my
tologins viktigaste religiösa symboler. Genom att i 
ritualiserad form ständigt identifiera maktstruktu
ren som en i den religiösa världsordningen förank
rad norm får symboliken tydligt gränsskapande 
social karaktär. I slutändan blir symbolen för gu
domligheten och transcendensen synonym med 
symbolen för samhällets sociala överklass (Bloch 
1971, Bloch & Parry 1982, s. 74 ff). ”This rela
tionship is perhaps clearest in those instances whe
re that order is built up by transforming the dead 
into a transcendent and eternal force - as, for ex
ample in the Lugbara, Cantonese and Merina ca
ses. In these instances the social group is anchored, 
not just by political power, but by some of the de- 
eepest emotions, beliefs and fears of people every
where. Society is made both emotionally and intel
lectually unassailable by means of that alchemy 
which transforms death into fertility. This fertility 
is represented as a gift made by those in authority 
which they bestow with their blessings” (Bloch & 
Parry 1982, s. 41). Samhällets elit blir på så vis ett 
med den gudomliga makten och symboliken i ritu
alen och de symboler som brukas är transformera
de till sociala maktmedel. Den sociala eliten repre
senterar den arketypiska meningsstrukturen. I den
na mening blir individens möjlighet till återfödelse 
i slutändan en fråga som avgörs av elitens politiska 
intressen (jfr Champion et al 1984, Trigger 1990).

Vi kan rimligen utgå från att även skeppssym
bolens religiösa meningsinnehåll har utsatts för 
medveten, eller traditionaliserad - och i den me
ningen knappast medveten utan snarare socialt 
identifierande påverkan - under bronsålder. Även 
om vi befinner oss på en iakttagelsenivå i förhål
lande till den dåtida ritualen som är kulturellt och 
kronologiskt mycket avlägsen, förnimmer vi ändå 
att ”a myth is still felt as a myth” (Lévi-Strauss 
1977) och genom att vi också kan antaga att ett re
ligiöst och transcendent meningsinnehåll är expo
nerat genom symbolen kan vi genom att visa hur 
denna projicerats i begravnings- och monument
kontexten få en uppfattning om vilka funktioner
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som poängterats. Vi förnimmer kontextens psykis
ka struktur (Jung), vi upplever ännu närvaron av 
transcendenta egenskaper (Eliade), vi deltager i en 
”diskurs” eller förstår ”ritual as text” om vi så vill 
(Barrett, Hodder), vi dokumenterar ritualens sak
rala komplexitet (Turner) och dess profana sociala 
funktioner (Bloch) och vi inser att förståelsen och 
kommunikationsytorna finns där även om vi språk
ligt, kronologiskt och kulturellt är helt avskilda 
från det iakttagna (Lévi-Strauss).

7:2
Begravningarna

Redan vid en ytlig betraktelse av de begravningar 
som dokumenterats i skeppssättningar och skepps- 
formade stensättningar från äldre och yngre brons
ålder visar det sig att dessa inte uppvisar något av
vikande mönster i förhållande till begravningar i 
andra gravtyper som högar, rösen och större flacka 
stensättningar från samma tidsperioder. En genom-

Figur 54 ”Namnlöse Kulle” var en 28 meter stor och tre meter hög gravhög som undersöktes vid Rolfs- 
torp i Halland 1992 (Ängeby 1994a). Under det omfattande kärnröset som var hela 23 m i diameter, påträf
fades en mindre skeppsformad stensättning. Ingen begravning påträffades i vare sig denna eller i ”Namnlöse 
Kulle” i övrigt. Centrum av gravhögen hade urgrävts redan 1815 och då hittades bl.a. ”skivan till ett Blota- 
bord” (Bexell 1818). Konstruktionen av den stora högen antyder enligt det ovan anförda att projektionen 
helt är riktad mot det jättelika monumentet och dess spektakulära läge i landskapet (Ängeby 1994b, s. 71).
I botten av högen finner vi att skepp ssymbolen återgivits i en så undanskymd utformning att en helt annan 
projektion kan anses framträda. Inga daterande fynd gjordes i monumentet. Under högen fanns dock 12 
härdar och gropar, varav en härd ,4C-daterats till äldre förromersk järnålder. Endast två ytliga härdrester på
träffades i området utanför högen. Det är därför möjligt att antaga att de 12 härd- och groplämningarna hör 
samman med högen. Gravhögen kan därför ges en sannolik datering till äldsta järnålder. Den vänstra bilden 
visar det framrensade kärnröset och den högra visar den skeppsformade stensättningen som varit dold av tre 
meter sten och jord. Den skeppsformade stensättningen framträdde först efter rensning av hela ytans botten
skikt, och fyndet visar att skeppssymbolen ännu kan påträffas i kontexter där den inte är förväntad. Den 
skeppsformade stensättningen under ”Namnlöse Kulle” har anlagts i en av de perioder som enligt forsknings
traditionen saknar skepps framställningar. Om det är så symbolen exponerats i förromersk järnålder är det 
också lätt att inse att den är mycket svårfunnen. Foto Gisela Ängeby.
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gång av begravningarnas inventarier visar inte på 
något vis att de gravlagda skulle kunna beskrivas 
som en arkeologiskt iakttagbar grupp i någon me
ning, förutom i ett nästan märkligt undantag. De 
nedgrävda båtformade hällkistor som sparsamt 
anlagts under övergångsfasen till äldsta förro
mersk järnålder på Gotland utmärker sig som helt 
avvikande. De båtformiga kistorna har alla varit 
skelettgravar medan det vanliga i regionen under 
samma period är brandgravar församlade i större 
gravfält.

Period III
Både skelett- och brandgravar har påträffats i de få 
skeppssättningar och skeppsformade stensättning- 
ar som daterats till period III. Detta är dock ganska 
typiskt just under period III då övergången från 
skelett- till brandgravskick står i sin mest tydliga 
förändring. Man kan notera att i skeppssättningar 
från period IV-V saknas helt skelettgravar både i 
de gotländska resp. halländska-skånska förekoms
terna vilket också helt ansluter till gravskicket i 
andra gravtyper under period IV-V. I de fall ske
lettgravar påträffats centralt i de gotländska skepps- 
sättningarna från yngre bronsålder har dessa varit 
sekundära gravsättningar som gjorts under över
gångsfasen till äldre förromersk järnålder.

De sju gravmonument som innehållit skepps
sättningar som daterats till period III återfinns alla 
i Sydvästskandinavien och de är samtliga påträffa
de i miljöer där en anknytning till vatten är tydlig. 
Antingen är de belägna i områden som präglas av 
närheten till havskusten (Nygaard, Lugnaro, Flin- 
tarp, Oeversee, Thumby) eller också är de lokalise
rade invid vattendrag (Hudene, Trustorp). Kust
närheten är något som understrukits i flera studier. 
Närheten till vattnet har bl.a. tagits som ett stöd 
för hypotesen att de gravlagdas försörjning varit 
knuten till handel och sjöfart (se bl.a. Larsson 1994, 
1995). Kustbundenheten är tydlig både för äldre 
resp. yngre bronsålderns skeppssättningar och 
skeppsformade stensättningar. Det faktum att 
skeppen från period III varit överhöljda talar dock

knappast för att symbolspråket som uttryckts skul
le vara av en övertydligt socialt avbildande karak
tär. Lika antagligt vore att skeppssättningarna av 
religiösa föreställningsskäl placerats invid vatten. 
Skeppet anses ha ingått som en komponent i en 
vatten- och solkult och vattnet är betraktat som 
alltings ursprung och också slutfas (Eliade 1958, 
Levy 1982, Pader 1982, Edsman 1987).

I samtliga fall återfinns skeppssättningarna 
från period III i landskapsutsnitt som präglas av att 
en hög kvantitet gravar återfinns inom ett mycket 
begränsat lokalområde. Monumenten har i samt
liga fall också placerats i höjdlägen. Skeppskon- 
struktionerna i monumenten är små. Det längsta är 
den skeppsformade stensättningen i högen vid Ny
gaard och den mäter dryga sex meter i längd. De 
övriga är åtskilligt mindre. I olika sammanhang 
har skeppskonstruktionernas utformning ventile
rats. Bl.a. har det diskuterats huruvida för- resp. 
akterparti kunnat bestämmas (Ohlmarks 1946, 
Hedengran 1991, s. 234, jfr också Capelle 1995). 
Syftet har varit att vilja visa att man möjligen skul
le ha placerat skeppet i en speciell segelriktning. 
Denna riktning kunde i så fall tänkas utvisa en vä- 
derstrecksriktning gentemot ett eventuellt dödsri
kes belägenhet. Utifrån en jämförelse av skeppens 
placering går inte någon egentlig ”segelriktning” 
att påvisa överhuvudtaget, detta oavsett om ett for
eller akterparti skulle kunna låta sig bestämmas 
utifrån konstruktionens form (Hernek 1994b, s. 
24). En likartad uppskattning över skeppssättning- 
arnas längdriktningsplacering har utförts inom ett 
område i Södermanland för yngre bronsålder. Inte 
heller i detta exempel kan någon enhetlig läng
driktning identifieras (Wigren 1989, s. 49).

Av tabell 1 och 2 framgår att i endast två av an
läggningarna har skeppssättningen ansetts inne
hålla den primära begravningen i monumentet. I 
de övriga fallen har röset, högen resp. stensättning
en ursprungligen uppförts i anslutning till en be
gravning av annan karaktär, och skeppssättningen 
kan beskrivas som ett sekundärt konstruktionsele
ment som tillkommit i samband med att sekundära
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Skel./

brand

Osteo./

kön

Arki

kön

Föremåls-

typ

Hudene s - M 8

Nygaard s - M 1,4, 5,7, 12

Sperlings

holm

s - - -

Trustorp B - - 9

Oversee S - M,K 4, 5, 6, 10

Thumhy B - M 8

Flintarp B - M 2, 4, 12

Tofta Högar B - - 12

Slättaröd B - - 13

Lugnaro B K M 3, 10, 11, 12

Heherg B - - 12, 14

Skedala B - - -

Föremålstyp Föremålstyp

Nr Fynd Nr Fynd

1 Svärd 8 Ramgreppskniv

2 Dolk 9 Kniv

3 Miniatyrdolk 10 Syl

4 Dubbelknapp 11 Pincett

5 Fibula 12 Keramik

6 Armring 13 Flintspets

7 Ring 14 Metallslagg

Tabell 4 Gravskick, osteologisk och arkeologisk 
könsbestämning samt föremålsfynd i överhöljda 
skepp ssättningar och skeppsformade stensättningar 
från period ///—V i Sydvästskandinavien.

begravningar genomförts. I något fall, som vid Ny- 
gaard och Flintarp, har gravhögen tillbyggts för att 
inrymma den skeppsformade stensättningen. Möj
ligen har förhållandet vant likartat även i de andra 
monumenten, men tillbyggnadsfaser i stensättningar

är svåra att påvisa om inga inre kantkedjor bestå
ende av sten i avvikande storlekar, form eller art 
påträffats.

Föremålsfynden som gjorts i de få skeppssätt- 
ningarna och skeppsformade stensättningarna 
från period III är inte alls enhetliga till sin karaktär. 
Det finns ingen artefaktkategori som förekommer 
i flera gravar. Fynden är inte heller avvikande i för
hållande till dem som påträffats i gravmonument 
av annan utformning från perioden. Inventariet i 
skeppssättningarna kan tvärtom anses mycket ty
piskt för perioden. De ”rikaste” fynden har gjorts 
vid Nygaard, Flintarp och Oeversee. Fynden anslu
ter väl till vad som anses vara typiska uppsättning
ar i man sgravar under period III i Sydskandinavien 
(jfr Aner &C Kersten 1978). Inte i något fall har ske
lettrester påträffats bevarade i skeppen och inga 
osteologiska bestämningar har därför kunnat utfö
ras. De arkeologiska könsbestämningarna visar 
däremot att dessa äldre skeppssättningar från pe
riod III möjligen kan betraktas som mansgravar. 
Bara i ett fall har en kvinnograv identifierats, och 
det är i den märkliga anläggningen vid Oeversee 
som ansågs innehålla en dubbelbegravning av en 
man och en kvinna. Slutsatsen att det skulle röra 
sig om en dubbelbegravning bygger på att de brän
da benen påträffades i två åtskilda koncentrationer 
och på de ur könsbestämningssynpunkt motsägel
sefulla fynden av dubbelknapp, ring, fibula och syl. 
I två av skeppen är eneggade knivar med genom
brutna skaft påträffade (Hudene och Thurnby). 
Knivtypen brukas som en ledartefakt för period III 
och ingår mycket ofta i inventariet i rikt utrustade 
mansgravar inom hela det sydskandinaviska områ
det. Det är dock vanskligt att alltför långt från 
knivtypens centrala utbredningsområde antaga att 
den nödvändigtvis måste ha omfattats av en likar
tad social representativitet. Föremålskategorin kan 
mycket väl i samband med att den nedlagts i en 
grav så pass långt norrut som i Hudene i Väster
götland ha förlorat sin sociala representativitet el
ler erhållit en helt annan representativitet i en an
norlunda social kontext (Artelius 1994a sid. 34 ff).

- ios -



VII. SKEPPSSYMBOLENS RELIGIÖSA
OCH SOCIALA REPRESENTATIVITET

Period rV-VI
Som framgått av kap. V kännetecknas skeppssätt- 
ningar fr.o.m period IV av en i förhållande till de 
äldre exemplen i Sydvästsverige avvikande exposi
tion i landskapet. Med början under period IV an
läggs i södra Östersjöområdet, med en tydlig kon
centration till Gotland, skeppssättningar av olika 
utformning som är helt fristående och synliga i 
landskapet. Detta ”plötsliga” uppdykande kan knap
past betraktas som en utveckling eftersom det helt 
saknas exempel på liknande gravtyper från period 
III inom hela Östersjöområdet. Den sällsynt före
kommande traditionen att bygga skeppssättningar 
som kan beläggas i Sydvästskandinavien under pe
riod III kan rimligen ej heller ses som föregångare 
till den gotländska traditionen under period V. I 
Sydvästskandinavien finner vi dessutom att skepps
sättningar anläggs även under period IV-V, men 
dessa följer i utformning samma tradition som de 
äldre, de är också överhöljda av stora högar.

På Gotland finns idag ca 350 bevarade skepps
sättningar (Petterson 1982, s. 104). Inte i något fall 
har en begravning i en skeppssättning daterats vare 
sig till äldre bronsålder eller till järnålder. De har 
alla daterats inom perioderna IV-VI och i krono
logisk anslutning till dessa skeppssättningar före
kommer också den fåtaliga gruppen av nedgrävda 
båtformiga hällkistor i övergångsskedet till äldsta 
förromersk järnålder. Vi kan därför rimligen för
utsätta att alla skeppssättningar på Gotland härrör 
från yngre bronsålder. Traditionen att bygga syn
liga skeppssättningar har ett tydligt uppdykande 
och ett lika tydligt slut. Vi vet också att flera helt 
eller delvis bortodlade skeppssättningar påträffats 
(Arwidsson 1952). Vid Uppgarde i Vallstena på
träffades exempelvis 1977 avtrycket av en hela 46 m 
lång och helt borttagen skeppssättning (Englund 
1979).

Gör vi en uppskattning av det bevarade antalet 
skeppssättningar och slår ut detta över den aktuel
la tidsperioden, d.v.s andra hälften av period IV 
och period V finner vi att minst en skeppssättning 
statistiskt sett kan ha byggts varje år på ön.

De av Ann-Marie Petterson mycket utförligt re
dovisade undersökningsresultaten från utgräv
ningen av de sex skeppssättningarna i gotländska 
Rute under åren 1980-1981 belyser begravning
arnas utformning väl. Skeppssättningarna har bru
kats som gravplatser vid ett flertal tillfällen. I den
na mening ser vi ingen skillnad i förhållande till de 
äldre anläggningarna från period III i Sydvästskan
dinavien där högen eller röset som skeppssättning
ar påträffats i oftast omfattar flera begravningar. I 
Hudene var exempelvis begravningen i skeppssätt- 
ningen den tredje av sex som utförts inom stensätt- 
ningen. De gotländska skeppssättningarna har i 
vissa fall också brukats som gravplats även i äldsta 
förromersk järnålder. Skeppssättningarna på Got
land förekommer som ensamliggande, i grupp med 
flera liknande skepp som i Rute och St. Bjers, i 
grupper tillsammans med andra gravtyper samt 
inom större och typmässigt varierade gravfältsmil- 
jöer som vid Domarlunden i Lärbro.

Brandgravskicket är det vanligen förekomman
de i skeppssättningarna under yngre bronsålder. 
De skelettgravar som påträffats har som redan 
påpekats anlagts i ett senare skede (Gerdin 1979a 
och b).

Av den osteologiska analysen av benen från de 
sex skeppssättningarna vid Rute framgår också att 
både barn, ungdomar och vuxna individer av båda 
könen gravlagts. Detta visar enligt Petterson ”att 
dessa skepp inte byggts enbart för ”hövdingar”, 
utan att de snarare byggts för en mindre grupp 
människor, kanske en familj” (Petterson 1982, s. 
112). Med tanke på det stora antalet skeppssätt
ningar på Gotland och den vida geografiska sprid
ningen över ön förefaller Pettersons hypotes att 
gravarna representerar ”hushåll” mycket sannolik. 
Helt klart är i alla fall att gravarna inte kan klassas 
som ”hövdingagravar” i den mening att begrav
ningarna innehållit fynd som enligt arkeologisk 
tradition kan anses ha utvisat en speciellt hög pres
tige i det dåtida samhället. Petterson påpekar ock
så att inga begravningar i Rute-skeppen stör var
andra i den mening att en begravning anlagts i en
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äldre. Detta antyder ”... att de efterlevande således 
hade i minne eller på något sätt utmärkt var tidi
gare begravningar hade placerats. Skulle begrav
ningarna ha skett betydligt senare vore sannolikhe
ten stor att de därvid skulle ha grävts ned i en tidi
gare grav” (Petterson 1982, s. 112). Det har också 
påpekats att den största skeppssättningen vid Rute 
innehöll flest, hela sju begravningar, medan det 
minsta skeppet endast innehöll en grav. Antalet be
gravningar i skeppssättningarna står i proportion 
till monumentens storlek. Detta antyder att man 
vid byggandet av monumentet visste att det skulle 
innehålla en eller flera gravar (Hegert 1993, s.24). 
Vanligtvis har två till fyra begravningar påträffats 
i de gotländska skeppssättningarna (Eriksson 1987, 
s.24).

Vid Rute anges att två till sju begravningar ge
nomförts i skeppssättningarna. Om vi antager att 
tre begravningar genomförts i varje skepp som ett 
”medianvärde” som i alla fall inte är för högt in
nebär detta att ca 1 600 öbor skulle ha gravlagts i 
skeppssättningarna under en period av 300-400 
år. Vi förstår därmed att traditionen att begrava 
sina döda i skeppssättningar måste ha varit mycket 
tydlig i befolkningens medvetande under period 
IV-V på Gotland.

I jämförelse med de sydvästskandinaviska ex
emplen från period III är de gotländska skeppssätt
ningarna brukade som begravningsplats under en 
förhållandevis kort period. En längsta möjlig bruk- 
ningsperiod med en enhetlig begravningstradition 
är alltså ca 300-400 år. Vi vet att de äldsta skep
pen anlagts i mitten av period IV och att de inte 
längre brukas i period VI i större utsträckning. In
nebörden är att den maximala brukningsperioden, 
den kan vara avsevärt kortare, ligger kring 400 år. 
Räknar vi ändå med en brukningsperiod av 400 år 
så innebär detta exempelvis att en likartad begrav
ning kan ha genomförts vart 50:e ar i den av skepps
sättningarna vid Rute som innehöll flest gravar. 
Räknar vi med mer sannolika 300 ar som bruk- 
ningstid blir innebörden att en begravning kan ha 
genomförts vart 40:e ar. Genom att sammanlagt

Figur 55 Husurna "in situ ” från en av gravarna 
i de sammanbygda skeppen vid Rannarve. Kistans 
sido- och täckhällar har avlägsnats. Urnans diame
ter är ca 30 cm (Grimlund-Manneke 1979, s. 48). 
Husurnor har på Gotland endast påträffats i skepps
sättningar. Seden att bruka husurnor är, genom att 
den är en tydligt belagd kontinentaleuropeisk tra
dition, möjligen ett tecken på att de gravlagda i 
skeppsssättningarna representerar en samhällsklass 
inom vilken långväga kontakter och handel före
kom. Se också s. 66. Foto G. Manneke.

20 begravningar dokumenterades i de sex skeppen 
kan vi förutsätta att minst en begravning genom
förts var 20:e år på gravplatsen. Vi kan i högre grad 
utgå från att de begravda i de gotländska skepps
sättningarna i social mening varit knutna till var
andra än vad fallet kan antagas vara utifrån be
gravningarnas utformning i de sydvästskandina
viska monumenten från period III-V. De gotländs
ka skeppen kan beskrivas som kollektivgravar, och 
är det någon föremålskategori som antyder att des
sa gravar härrör från ett socialt definierbart be- 
folkningsutsnitt så är det snarast husurnornas när
varo i materialet. Eftersom vi vet att även barn 
gravlagts i denna urnetyp kan vi antaga att det är 
en social identitet av släktskapsstruktur som ma
nifesteras och knappast en status som erhållits
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genom att den döde deltagit i handelsverksamhet 
med områden från vilka denna sedvänja inhämtats.

I skeppssättningarna vid Rute påträffades fyra 
husurnor, tre av dessa hade placerats i en stenkista 
och innehöll de brända benen av två vuxna samt 
ett barn. Husurnorna på Gotland har daterats till 
period IV-V och dessas speciella knytning till öns 
skeppssättningar utgör en indikation på att även 
skeppssättningarna kan betraktas som ett konkret 
uttryck för utifrån inhämtade idéer och religiösa 
föreställningar. Att gravsätta i husurnor är en tra
dition av kontinentalt ursprung och överförandet 
av traditionen till Gotland stöder onekligen det up
penbara, nämligen att detta område utgjorde ett 
centralt handelsområde under perioden och att 
detta bl.a. också manifesterats i upptagandet av 
kontinentala idéer i de lokala gotländska traditio
nerna (Arwidsson 1952, Cristofani 1979, Larsson 
1994). Husurnor förekommer inom många kultu
rer världen över och det finns flera exempel på att 
bruket av husurnor kan knytas både till en förfä- 
derskult och till religiösa transitionsritualer. Väl
kända för oss är de etruskiska husurnorna (Cristo
fani 1979). Eliade skriver att det från Kina också 
finns exempel på att husurnor ansetts härbärgera 
solen under dygnets mörka timmar (Eliade 1968, 
s. 122).

Gravskicket präglas i första hand av brandgra
var i urnor som ofta placerats i mindre stenkistor 
av kalkstenshällar inom skeppssättningarna. De 
brända benen kan också vara samlade i en bengrop 
eller påträffas utspridda i ett brandlager som täckts 
av kalkstenshällar. Gravgåvorna är inte heller av
vikande till vare sig art eller kvantitet i förhållande 
till de fynd som påträffats i andra monumenttyper 
från perioden på ön. Petterson påpekar att grav
fynden är ”relativt få” i skeppssättningarna och fö- 
remålsuppsättningarna är desamma som förekom
mer inom hela det sydskandinaviska området un
der yngre bronsålder. Vanligt förekommande är 
enstaka eller kombinerade fynd av rakkniv, pin- 
cett, syl och dubbelknapp. I vissa gravar förekom
mer också miniatyrer (Petterson 1982, s. 106).

7:3
Skeppets religiösa och 

sociala funktion

Under bronsåldern genomgår monumentens kon
struktion och gravskicket flera förändringar. Över
gången från ett senneolitiskt kollektivgravskick i 
hällkistor till individuella gravsättningar i monu
mentala högar och rosen under äldre bronsålder är 
den kanske tydligaste inom begravningstraditio- 
nen. En annan förändring av omfattande karaktär 
är den successiva övergången till brandgravskick 
under period II—III, en förändring vars orsaker 
också har diskuterats flitigt (jfr bl.a. Gräslund 
1983, Kaliff 1992, s. 59 f.f.).

När vi talar om gravar i arkeologisk bemärkel
se avses de fragmentariska lämningar av materiell 
kultur som dessa efterlämnat. Lämningarna kan 
knappast, även om vi hypotetiskt föreställde oss 
att de inte rörts sedan begravningen avslutats, an
ses vara mer än ett rudiment av det totala kulturut
tryck som en begravningskontext och ritual gestal
tat. I ingressen till uppsatsens inledningskapitel be
lyser ett citat den känsla av ofullkomlighet som två 
antropologer upplevt inför dokumentationen av 
begravningsritualens religiösa och sociala komp
lexitet (Huntington & Metcalf 1979, s. 1). Utan att 
bruka direkta analogier för tolkningen av en speci
fik arkeologisk kontext förstår vi ändå att läm
ningarna av begravningsritualen bör betraktas 
som speglingar av mycket komplexa förhållanden. 
I begravningsritualen etableras den helt livsnöd
vändiga kommunikationsytan med förfäderna och 
det gudomliga (Goody 1962, Rappaport 1967, 
Bloch 1971). I ritualen etableras strukturskapande 
kommunikation inom den deltagande gruppen 
(Radcliffe-Brown 1964, Turner 1967, 1969, Hun
tington & Metcalf 1979, s. 25). I ritualen sanktio
neras och kanaliseras transitions- och transforma
tionsprocesser och en social, politisk och kulturell 
identifikation får sin konfirmation på både kollek
tiv och individuell nivå (Turner 1977, Bloch 1986, 
s. 10) samtidigt som ritualen brukas för att avgrän-
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sa gruppidentiteter, synliggöra rivalitetsförhållan- 
den och lösa kriser (de Turner 1967, Bloch 1971, 
Baumann 1992, s. 98, Copper 1992, s. 13).

Alla dessa funktioner kan vi anse vara knutna 
till begravningstraditionen som helhet. En ikon 
och symbol som skeppet som exponerats och pro
jicerats inom ritualen och gravmonumenten har 
därmed haft centrala religiösa och sociala funktio
ner av mycket komplex natur. Utifrån forsknings
traditionen kan vi konkludera att de arkeologiska 
lämningarna därför säger oss ytterst lite om den 
samlade begravningsritualens alla genomförda 
handlingar och dessas innebörd. Redan på 1920- 
talet beskrevs ritualens centrala mening på ett vis 
som klargjorde att dess hela sociala funktion kun
de sökas i de handlingar som genomfördes invid 
graven av deltagarna, ”In other words the purpose 
of the rite is to affirm the existence of a social bond 
between two or more persons” (Radcliffe-Brown 
1964, s. 240).

Som redan påpekats understryks i många an
tropologiska studier att stora förändringar i be- 
gravningstraditioner, exempelvis konstruerandet 
av nya monumentkategorier, anläggandet av nya 
gravplatser, förändringar i behandlingen av de av
lidna etc. sannolikt är synonyma med förändringar 
i den sociala organisationens struktur. Det är där
emot mycket svårt att avgöra vilken ”riktning 
och utgångspunkt förändringarna har. Frågan är 
om den ideologiska strukturen primärt gestaltar 
utformningen av den sociala eller om den sociala 
strukturen efterfrågar och utformar en specifik ide
ologisk struktur (Turner 1967). Ritualen är i alla 
fall och på alla vis en arena för olika former av so
ciala strävanden och endast i extrema undantags
fall är begravningstraditioner fullkomligt para
doxalt konstruerade i förhållande till den sociala 
organisationens struktur. Men även i dessa fall är 
denna paradoxalitet i slutändan en strukturerad 
kulturyttring med identifierande egenskaper (se 
bl.a. Ucko 1969, s. 262 ff, Tainter 1978, s. 108 ff, 
Baumann 1992). Den ideologiska strukturen och

den sociala strukturen är speglingar av varandra, 
de passar ihop ”som handen i handsken”.

Vi kan vara ganska övertygade om att införan
det av exempelvis en likbränningssed eller en ny 
symbol i ritualen, är tecken på en förändrad orga
nisationsstruktur, både i ideologiskt kosmologisk 
mening och i socialt politisk mening. Det är därför 
rimligt att instämma med bl.a. Kristiansen, Trigger 
och Bradley när de med olika utgångspunkter ana
lyserar och förklarar samhällsförändringens art 
utifrån ett empiriskt källmaterial bestående av be- 
gravningstraditioners förändring över tid (Trigger
1990, Bradley 1991, s. 44 ff och 1993, Kristiansen
1991, s. 16 ff). Bloch har visat hur begravningsri
tualen, och de materiella lämningar som denna 
skapar, är resultat av, och också brukas för, all 
slags strukturskapande social manipulation (Bloch 
1971, 1986). Vi kan enligt min mening ansluta oss 
till denna ståndpunkt och konkludera att avsevär
da variationer i konstruktionen och expositionen 
också av skeppssymbolen i skandinavisk bronsål
der kan betraktas som exempel på etablerandet av 
sociala strategier.

För Max Ebert representerade ”Die religiösen 
Ideen” något evigt och oförstörbart. Idén levde sitt 
eget liv, och vad som i första hand förvånade Ebert 
var att idén återgavs på ett så varierat sätt under 
olika perioder. Den kunde ”slumrande” vila i mar
ken, ”und eines Tages erscheinen Sie wieder an der 
Oberfläche” (Ebert 1920, s. 193). På flera sätt an
knyter Eberts ”intuitivt förvärvade” kunskap om 
båtgravarna till psykologins och religionsveten
skapens beskrivning av den beständiga arketypen 
som formåterges på ett varierat vis under olika pe
rioder. Ebert iakttog däremot inte alls någon soci
alt brukbar symbol i sin beskrivning av båtgrav
skicket, och enligt min mening bottnar hans förvå
ning över den varierade projektion som symbolen 
givits i begravningarna under olika perioder i att 
han inte identifierade symbolikens sekundära 
strukturskapande funktioner.

När Montelius 1886 formulerade sina teorier 
om skeppsättningarna och båtgravskicket gjorde
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åldre bronsålder

Figur 56 Schematisk bild som visar hur skeppssymbolen periodvis återfinns under resp. väl synlig ovan 
markytan under brons- och järnålder. I samband med att symbolen exponerats väl synlig ovan marken, 
ibland i monumental form, kaji vi förutsätta att en annan funktion än åskådliggörandet av symbolens reli
giösa meningsinnehåll ligger bakom projektionen. Under sen järnålder återfinns symbolen i direkt konkret 
koppling med monumentala expositioner och projektioner av social och politisk makt. Dels projiceras sym
bolen i de jättelika skepp ssättningarna och dels förekommer båten också som ramen för samhällselitens be
gravningar. Under äldre bronsålder lägges en rakkniv med en tvä cm lång skeppsristning ned i en försluten 
grav och små skepp ssättningar bygges för att sedan överhöljas av hög- och stensättningsöverbyggnader. Det 
projicerade värdet är i denna exposition av helt annat uttryck. I grunden har skeppet alltid samma religiösa 
meningsinnehåll och transcendenta egenskaper. I bronsålderns III:e period understryks detta religiösa inne
håll i ritualen och monumenten. Under yngre bronsålder påverkas meningsinnehållet utifrån sociala behov 
och symboliken får på Gotland därför en förändrad utformning. Under järnåldern brukas symbolen även i 
rent politiska syften. På samma vis som byggandet av jättelika högar kan tas som intäkten för att en sam
mankoppling av den religiösa och sociala makten ägt rum, på samma vis framträder den yngre järnålderns 
rika båtgravar och jättelika stenskepp som symbolen för att en sammansmältning av den religiösa makten 
och den politiska ägt rum. Renritning Anders Andersson.

han en innehållslig distinktion i den symbolik som 
han antog uttryckts under bronsåldern i förhållan
de till järnåldern. Distinktionen utgick från anta
gandet att bronsålderns resp. järnålderns männi
skor i bruket av symbolen uttryckte ett likartat re
ligiöst meningsinnehåll, men detta exponerades i 
varierande religiösa och sociala sammanhang. I ana
lysen av järnålderns begravningskontexter under
ströks i första hand det religiösa meningsinnehål- 
lets funktion som transitionssymbol för den enskil
des resa till ”dödsriket”. På motsvarande sätt an
sågs skeppet i sin bronålderstida kontext spegla en 
myt där skeppet var verksamt som en kosmologisk 
beståndsdel, skeppet förde solen och därmed värl
den mot en morgondag. Men både i brons- resp. 
järnålderssammanhanget accepterades att skep
pets inneboende egenskaper var desamma, skeppet 
representerade närvaro av transcendenta egenska
per, transition och transformation.

Även om flera studier poängterat ett idémässigt 
sammanhang mellan båtgravar och skeppssätt- 
ningar så var utgångspunkten länge att traditioner
na var helt och hållet synkront förekommande. 
Skeppssättningarna kom därför att betraktas som 
en stiliserad utveckling av båtgravskicket (jfr Stjer
na 1905, Shetelig 1928). ”Med det nära samban
det mellan skeppssättningar och båtgravar för 
ögonen får man onekligen redan a priori svårt att 
tro, att de senare, när de blir skönjbara i fynden, 
helt plötsligt och utan inhemska rötter skulle sätta 
in tack vare en impuls utifrån och mot bakgrund 
av en importerad religiös föreställning från klassis
ka folks tro på dödsfärden över Styx” (Ohlmarks 
1946, s. 135). Ohlmarks såg istället hela båtgrav
skicket som en religiös idé som får sin naturliga ut
veckling i materiell kultur beroende på hur denna 
kultur var socialt organiserad. ”Det viktigaste vid 
båtgravarna är i varje fall deras klara inhemska 
rötter i de sedan bronsåldern förefintliga skepps-
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sättningarna och kanske i äldre förefintliga, ehuru 
arkeologiskt icke påvisbara, enklare båtgravar 
med icke klinkbyggda båtar” (Ohlmarks 1946, 
s. 135). Några år före utgivandet av Ohlmarks 
”Gravskeppet” hade Sverre Marstränder i en arti
kel påpekat tvivelaktigheterna i sökandet efter en 
singulär religiös idéföreställning bakom bruket av 
skeppssymbolen. Istället var skeppet att betrakta 
som en aktiv symbol som brukades inom alla delar 
av samhället. Symbolen var på så vis en katalysator 
för en mängd interagerande religiösa och sociala 
intresseyttringar (jfr Marstränder 1941, Firth 1970, 
Pader 1982).

Forskningsdiskussionen kring bronsålderns 
skeppssättningar och järnålderns båtgravar och 
den bakomliggande symboliken präglas av en tyd
lig polaritet på flera nivåer. Å ena sidan under
stryks, främst i äldre arbeten, att förklaringen till 
bruket av symbolen alltid kan ges sakrala orsaks- 
förklaringar. De fyra huvudtolkningarna har un
derstrukit skeppets sakrala funktioner, och i stort 
sett har debatten förts utifrån frågeställningen om 
vilken av dessa fyra sakrala funktioner som kunnat 
beskrivas som den centrala. Framhärdandet i att 
poängtera symbolens singulära funktioner har 
knappast varit fruktbart om målsättningen varit 
att söka beskriva symbolikens religiösa-arketypis- 
ka tillskrivna meningsinnehåll och egenskaper 
samt sociala funktioner inom en dåtida föreställ
ningsvärld.

Enligt min mening har de fyra huvudtolkning
arna av symbolikens religiösa meningsinnehåll och 
sakrala innebörd uppkommit till följd av att fors
karna velat särskilja symbolikens sociala funktio
ner från det religiösa meningsinnehållet. Den vari
erade exposition som framträder i bruket av sym
bolen skall istället förklaras av att ett stabilt reli
giöst meningsinnehåll utifrån varierande sociala 
behov givits en varierad projektion i begravningen 
och gravmonumentet.

Det arketypiska innehållet har, när det projie- 
ceras i en kontext med tydliga transitionsfunktio
ner alltid en dualistisk grundkaraktär - transitio

nen belyser motsatsförhållandet liv-död, i frukt- 
barhetsmening belyses återfödelsen i förhållandet 
vinter-sommar som en uppfattning av växtlighets- 
cykeln, i kosmologisk mening beskrives dualiteten 
jord-himmel, ljus-mörker etc. Kobyliński beskriver 
i sin diskussion av den sena järnålderns båtgrav
skick symbolens meningsinnehåll som skiktbart. 
Istället för att understryka att symbolen har ett i 
grunden religiöst-sakralt grundvärde som kan de
finieras utifrån belagda huvudfunktioner, isolerar 
Kobyliński tre olika ”meningsnivåer” bakom bru
ket av symbolen, en ”high-level-meaning” till vil
ket symbolens sakrala meningsinnehåll kan räk
nas. Han isolerar sedan ytterligare två nivåer som 
kommer till uttryck i bruket av symbolen, en ”me- 
dium-level-meaning” som enligt min mening sna
rare kan beskrivas som symbolens sociala egenska
per, d.v.s. det sociala utnyttjandet av de i mytolo
gin förankrade föreställningarna. ”Besides these 
”high-level” universal meanings, the symbol most 
probably contained some "medium-level” mea
nings too, referring for example to the differentia
tion between those buried in boats and those living 
in boat-like houses in ethnic, social, status and pro
perty-terms...”. Kobyliński anger att symboliken 
också uttryckts i ”low-level” meanings related to 
the instrumental function of the boat as a means of 
transportation and a tool” (Kobyliński 1995, s. 16).

Religionen och den religiösa ritualen kan i det 
förhistoriska samhället beskrivas som en helt in
korporerad del av det dagliga livet på både indivi
duell och kollektiv nivå. Den religiösa symboliken 
genomsyrade den sociala organisationens alla fält 
och den uttrycktes i all föremålsproduktion. Kos
mologin var en organisation som var minst lika 
”verklig” som den sociala hierarki man levde i. 
Istället var en av grundförutsättningarna för att 
kunna bevara en hierarki ofta att de socio-politiska 
och religiösa-kosmologiska verklighetsuppfatt
ningarna var sammanvuxna till en helhet. Beskriv
ningen av de religiösa ritualernas synkrona utveck
ling blir oundvikligen en beskrivning av den socia
la organisationens utveckling och vice versa (jfr
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bl.a. Willroth 1985, s. 219 ff, Fabech 1991, s. 283 ff, 
Barrett 1994, s. 20). I Crumlin-Pedersens tolkning 
av båtgravarna vid Slusegård på Bornholm under
stryks kopplingen mellan symbolikens meningsin- 
nehåll och en tillskriven social funktion. Den reli
giösa symboliken visar att symbolen i sitt järnål- 
derssammanhang kan betraktas som ”A strong 
ideogram for identification of each of the three 
main religious elements in Iron-Age and Viking- 
Period Scandinavia” (Crumlin-Pedersen 1995,
s. 97). Det uttryckta meningsinnehållet är av sakral 
karaktär och detta värde gestaltar bl.a. en social 
funktion i den mening att en social gruppidentifi
kation utföres i valet att bruka båten som begrav- 
ningsrum. ”Only a fraction of the population rece
ived such offerings in their graves, and the best ex
planation for this fact is to consider those buried in 
boats as persons involved in the fertility cult as pri
ests or their helpers and therefore so closely con
nected to the god - or even to be looked upon as 
part of the family of gods - that they are ”authori
zed” to be marked out with the attribute as an of
fering in their graves” (Crumlin-Pedersen 1995, s. 
94).

I Crumlin-Pedersens långtgående tolkning ryms 
egentligen hela forskningsdiskussionen kring skep
pet som symbol. Här finns den oftast för bronsål
derns anförda kopplingen till symbolen som teck
net på rent fysiskt gudomlig närvaro som vi också 
möter i analogierna med det gamla rikets egyptiska 
föreställningar. Här ryms också utskiljandet av de 
sociala funktioner som bruket av det arketypiska 
meningsinnehållet kan innebära. Kobyliński gör 
däremot ingen distinktion mellan symbolens reli
giösa meningsinnehåll och dess sociala funktioner,
t. ex. i samband med utvecklingen och bekräftandet 
av socio-politiska strukturer (jfr också Larsson 
1994, s. 221). Björn Varenius definierar bruket av 
skeppssymbolen som en identifikation av den soci
ala strukturens utformning. Skeppet får ett sekun
därt meningsinnehåll som symbol för stabilitet och 
politisk konfirmation inom den vikingatida sam
hällsorganisationen. Återigen är det effekterna av

en social påverkan av ett underförstått religiöst 
meningsinnehåll som projicerats i symboliken. Va
renius menar att skeppet var vikingatidens kanske 
mest värdefulla ägodel, och ägandet av skeppet ut
visade därmed direkt en uppsatt social och politisk 
position i samhället. Kulten kring skeppet kan där
för till stora delar förklaras av dess historiska po
sition i samhället. Det verkliga skeppet var det vik
tigaste underlaget för handel, för skapandet av al
lianser och för konfirmerandet av sociala makt
strukturer (Varenius 1992,1995). Andrén påpekar 
att skeppssymboliken också avtecknas i organisa
tionen av samhällets institutioner, i ledungsorgani- 
sationens utformning (jfr Edsman 1987). ”The ex
tensive use of ship symbols may be regarded as a 
strategy to maintain this temporary power for 
longer periods...Thus the ship can be regarded as 
an ideal version of a male hierarchical society, pro
moted in a period when pagan religion contained 
no clear hierarchical world view” (Andrén 1993, 
s. 49).

Utan att göra några direkta jämförelser med 
bronsålderns skeppssättningar kan ändå noteras 
att vare sig i den sena järnålderns hundratals båt
gravar och små skeppssättningar eller i bronsål
derns skeppssättningar avtecknar sig något materi
ellt välstånd i traditionell arkeologiskt metodisk 
mening. Det vittutbredda bruket av båtar och 
skepp som symboler i samband med begravningar 
kan därför inte ens i traditionell arkeologisk me
ning betraktas som ett uttryck för en ”aristokrati”. 
Det är istället projektionen av symbolen som avgör 
tolkningen (jfr Müller-Wille 1970, s. 146 ff).

I en artikel som behandlar ”relationen mellan 
praktik och symbolik” diskuterar T. B. Larsson 
bronsålderns skeppssättningar på Gotland (Lars
son 1994, s. 221 ff). Larsson anser att förklaringen 
till begravningstraditionens uppdykande på Öster- 
sjöön skall sökas i sociala-politiska orsaker. Skep
pet var i verkligheten det fungerande samfärds- 
medlet och det utgjorde därmed underlaget och 
förutsättningen för varuutbyten, allianser och 
kommunikationer. ”Det verkliga skeppet blev där-
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Figur S7 Schema
tiska bilder som visar 
de fyra huvudsakliga 
tolkningar som bru
ket av skeppsymbo
liken tillskrivits i 
forskninsgtraditio- 
nen under ISO år. 
Ingen av bilderna 
kan utifrån den sam
mansatta kontext 
som denna symbol 
påträffats i anses 
vara mer eller mind
re sannolik än en 
annan. Slutsatsen 
bör därför vara att 
symbolen har haft 
ett mycket samman
satt meningsinnehåll 
och i föreställnings
världen tillskrivits 
ett flertal religiösa 
funktioner. Renrit
ning Anders Anders
son.

igenom ytterst betydelsefullt i det utbyte av presti
gevaror som skapade politisk och ekonomisk 
makt, framförallt i områden som geografiskt be
fann sig i periferin till det nordtyska centralområ
det...” (Larsson 1994, s. 225). Larsson menar, om
vänt i förhållande till den antropologiska forsk
ningstraditionen, att ”skeppets centrala roll i det 
verkliga livet har sedan också projicerats på det 
symboliska planet, som en rituell legitimering av 
den politiska och sociala struktur som var domine
rande, och därigenom erhållit en central plats i den 
dåtida förställningsvärlden, vilket skeppssättning- 
ar och hällristningar är två exempel på”. På fast
landet skall skeppet däremot i första hand ha bru
kats som en symbol inom den sociala organisatio
nen med mer traditionella identifikations- och

konfirmationsegenskaper. ”Här fanns det i många 
områden all anledning att ta steget från det prak
tiska till det symboliska, och genom avbildningar 
göra skeppet till ett rituellt ledmotiv i föreställ
ningsvärlden” (Larsson 1994, s. 226). Larsson byg
ger tolkningen av orsakerna till att det på Gotland 
byggs hundratals skeppssättningar under en period 
av kanske 300 år på sin uppfattning av den sociala 
organisationens struktur under period IV-V. Efter
som denna sociala organisation enligt de flesta ar
keologer just kan beläggas i gravmonumentens ut
formning och innehåll så närmar sig Larsson här 
en cirkelargumentation. Också skeppssättningar- 
nas lokalisering till kusten anses spegla förhållan
den i den sociala organisationens utformning. Han 
tar på så vis avstånd från den gängse synen på tra
ditionens utveckling, d.v.s. att skeppssättningarna 
i grunden är återgivandet av religiösa idéföreställ
ningar. Utifrån andra anförda arkeologiska exem
pel, och kanske främst med stöd av socialantropo
logins och religionsvetenskapens forskningsresul
tat, vill jag istället påstå att de sociala målsättning
ar som funnits bakom bruket av symbolen förut
sätter att denna omfattats av ett mycket starkt re
ligiöst meningsinnehåll. Det bör i grunden ha varit 
tämligen meningslöst att bruka skeppet som en so
cial maktsymbol om denna symbolik inte hade nå
gon förankring i den religiösa föreställningsvärld 
som människor levde inom på Gotland under 
bronsåldern. Symbolikens innebörd skulle helt en
kelt inte kunna identifieras.

Däremot är Larssons tolkning av att skepps- 
sättningen var en central symbol som fungerade 
inom den gotländska samhällsorganisationen un
der period IV-V trovärdig. Vad jag däremot inte 
vill instämma i, framförallt inte efter att ha närma
re studerat begravnings- och gravkontexterna, är 
att symboliken beskriver en differentierad social 
struktur eller skulle ha uppstått utan att skeppet 
ansetts besitta ett starkt religiöst meningsinnehåll. 
Det kan knappast vara tillräckligt att understryka 
att skeppet var en livsnödvändighet. Skeppet var 
också en livsnödvändighet i andra perioder utan
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att vi under dessa har ett likformigt uttryck i den 
materiella kulturen.

Vi kan utifrån skeppets representation i häll
ristningar och på föremål förstå att det under 
bronsåldern ingick i en symbolvärld vars övriga 
komponenter bestod av ett flertal symboler av 
olikartad utformning. Denna symbolansamling 
uppträder gemensamt i en mängd föremål och häll- 
ristningsåtergivningar redan i period III. Vi kan 
därför rimligen förutsätta att kunskapen om skep
pets religiösa meningsinnehåll funnits även på 
Gotland under period IV, den period då de äldsta 
skeppssättningarna konstruerats. Speciellt bör så 
ha varit fallet för en sjöfarande befolkning som 
haft omfattande kontakter med övriga Sydskandi- 
navien och nuvarande Nordtyskland, det område 
där skeppet som religiös symbol belagts i ett flertal 
äldre exempel.

Mytologin anses under bronsåldern ha varit 
koncentrerad kring en vatten- och solkult (Kossack 
1954, Sprockhoff 1955, Eliade 1968, Levy 1982, 
Hultcrantz 1989). Gravars lokalisering invid vat
ten kan därför i lika hög grad förklaras utifrån sak- 
ralt-religiösa orsaker som utifrån sociala. Skepps- 
sättningar har placerats vid vatten eftersom dess 
meningsinnehåll var intimt knutet till vattnet som 
symbolen för alltings början och slut, för döden 
och återfödelsen. Under yngre bronsålder byggdes 
på Gotland också ett stort antal gravar av helt an
nan utformning, och man kan absolut inte påstå 
att fynden i skeppssättningarnas gravar utmärker 
sig genom depositioner av ett överdåd i förhållan
de till de gravfynd som gjorts i rösen och stensätt- 
ningar. Däremot är husurnor, som verkligen kan 
anses vara en import av en kontinental idéföreställ
ning endast påträffade i skeppssättningar. Här 
iakttar vi ett exempel på överförande av en religiös 
föreställning från andra kulturkretsar (jfr Arwids- 
son 1952). Vi bör också betänka att utvecklandet 
av sociala strategier, uppvisandet av social, poli
tisk och ekonomisk makt oftast tar sig monumen
tal uttrycksform. Man kan därför komma ihåg 
Greta Arwidssons beskrivning av skeppssättningen

vid Ansarve i sammanhanget. Det förekommer vis
serligen ett flertal skepp på Gotland av monumen
tal karaktär som vid Lärbro och vid Gålrum, men 
än mer vanligt förekommande är att skeppen är 
närmast oansenligt utformade. Ett stort antal är 
närmast diminutiva till sin karaktär. De har ned
grävts i rännor och i flera fall först identifierats i 
samband med arkeologiska inventeringar och un
dersökningar. Under period VI förekommer även 
på Gotland överbyggda skeppssättningar och un
der övergångsperioden mellan period VI och äldsta 
förromersk järnålder uttrycks symboliken på ett 
helt annorlunda vis. Då konstrueras istället små 
och helt nedgrävda båtformiga hällkistor. Vi kan i 
dessa uttryck säkerligen identifiera ett i första hand 
projicerat religiöst meningsinnehåll. Män, kvinnor 
och barn har gravsatts i skeppssättningarna, de två 
båtformiga hällkistorna vid Lärbro var också barn
gravar. Dessa anläggningar är i förhållande till 
andra samtida gravar mycket avvikande till sin ut
formning. Inte bara är de skelettgravar, de är också 
helt väsensskilt utformade. Skeppssymboliken ut
trycks på Gotland under yngre bronsålder alltså 
inte alls på ett enhetligt sätt. Larssons tolkning om 
att vi i dessa gravar iakttar en identifikation av ett 
verkligt socialt förhållande behöver inte alls vara 
felaktig. Däremot tror jag att det är rimligt att an
taga att vi på Gotland, såväl som i andra områden 
iakttar en regional variation i framställningen av 
ett i grunden religiöst meningsinnehåll. Betraktar vi 
dessutom skeppssättningarnas utformning och 
fyndsammanhangen i desamma framträder inget 
som enligt gängse arkeologisk tradition kan anses 
vara uttryck för omfattande social, politisk och 
ekonomisk makt. Larssons tolkningar av symboli
ken bakom anläggandet av de gotländska skepps
sättningarna under bronsålder anknyter därför till 
huvudproblemet i forskningstraditionen. Förkla
ringsmodellerna till bruket av symbolen blir ensar- 
tade.

Ann-Marie Petterson har i sin tolkning av skepps
sättningarna vid Rute på Gotland också anfört so
ciala orsaksförklaringar som underlag för traditio-
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Sydväst Skandinavien
- period III

Sydvästskandinavien
- period III-V

Sydvästskandinavien
- period III

Sydvästskandinavien 
- period IV-V

Gotland 
- period IV—V

Gotland 
- period VI

Figur 58 Schematiska återgivningar av symboli
kens projektion i graven under bronsålder i krono
logisk belysning. Renritning Anders Andersson.

nen. Tolkningen bygger på analysen av en helhetlig 
kontext, dels den av henne själv genomförda un
dersökningen vid Rute, och dels på jämförelser 
med äldre undersökningsresultat från utgrävningar 
av skeppssättningar på Gotland. Skeppssättningar- 
na vid Rute var av den nedgrävda typen ”med ovan 
mark knappt synliga relingsstenar” (Petterson 1982, 
s. 107). Samtliga skepp var dessutom individuellt 
utformade, ett förhållande som enligt min mening 
inte alls stöder antagandet att stenskeppen avbildat 
verkliga sjögående båtar (jfr Capelle 1995). Petter
son ser inte skeppssättningarnas eller begravning
arnas utformning som indikation på att en befolk
ningsklass skulle manifesterat sin sociala ställning 
genom bruket av skeppet som symbolisk ram för 
begravningarna. Pettersons tolkningsforslag av

skeppssättningarna som ”familjegravplatser” in
nebär återigen att en social funktion primärt un
derstrukits i tolkningen av symbolikens orsaker. Vi 
kan konstatera att inget utmärkande materiellt 
välstånd avtecknar sig i begravningarna enligt Pet
terson. Inte heller har gravarna monumental ka
raktär och både kvinnor, barn och män har grav
lagts på ett sätt där begravningarna tydligt anpas
sats i förhållande till äldre begravningar inom sam
ma monument. Inte förrän ett förändrat gravskick 
kan beläggas i skeppen, i och med att sekundära 
skelettgravar anläggs under äldsta förromersk järn
ålder, störs dessa äldre brandgravar (Gerdin 1979b). 
I det samtidigt förekommande anläggandet av mo
numentala skeppssättningar och mer oansenliga 
nedgrävda sådana är det rimligt att antaga att två 
olikartade sociala funktioner understrukits i pro
jektionen av symbolen, av det religiösa meningsin- 
nehållets egenskaper.

Skeppssymbolen kan under bronsålder enligt 
min mening beskrivas som verksam inom tre olika 
ideologiska fält:
A. Symbolen/arketypen är som religiös idé till me- 

ningsinnehåll och egenskapssammansättning oför
änderlig över mycket lång tid. Genom att detta 
innehåll och dessa egenskaper repetitivt återi- 
dentifieras i ritualer skapas också underlag och 
ramverk för sekundär social påverkan av me- 
ningsinnehållet. Symbolen är en del av en all
mänt bekräftad mytologisk världsordning, den 
kan därmed anses besitta även socialt norma
tiva egenskaper. Skeppet uppvisar också alla de 
konkreta och närmast ikonografiska egenska
per som krävs för att den helt naturligt skulle 
iklädas den symboliska funktionen för transi
tion och transformation. Till detta kan läggas 
att skeppet i en mängd etnografiska och antro
pologiska analogier från olikartade samhälls- 
organsiationer belagts som symbol för transi
tionen, för fruktbarheten i vid mening och som 
en i myterna förankrad beståndsdel inom kos
mologin. Utifrån psykologins och religionsve
tenskapens teoribildning kring människans
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Figur 59 Det relativa förhållandet mellan begravningar i monument som innehållit skeppsformade begrav- 
ningsrum från period III. Renritning Anders Andersson.

bruk av religiösa föreställningar och symboler 
anser jag att den projektion vi möter i den äldre 
bronsålderns överhöljda och ”osynliga” 
skeppsformade anläggningar, i depositionen av 
små rakknivar och i likaledes överhöljda grav
hällar primärt var koncentrerad kring symboli
kens sammansatta religiösa meningsinnehåll.

B. Symbolen är likaledes som kulturellt identifie
rande idé oföränderlig och i ritualen bekräftar, 
legitimerar och avgränsar den deltagarnas iden
titet på ett individuellt och kollektivt plan inom 
den egna strukturen och på ett alienerande plan 
i förhållande till andra strukturer. I den yngre 
bronsålderns gotländska skeppssättningar har

sekundära sociala målsättningar applicerats på 
ett i grunden religiöst meningsinnehåll.

C. Symbolen är som social idé ständigt föränderlig 
utifrån de syften som i en given situation styr 
bruket av densamma. Symbolen skapar på så 
vis i rituellt beteende utrymme för konfirma
tions-, transitions- och transformationsproces
ser vars fundament vilar på att de innehållskri- 
terier som beskrivs i A) och B) är stabila och 
hela tiden återbekräftas i ritualen. De sociala 
uttrycken kan utifrån begravningarnas kontext 
anses spegla tre huvudsakliga innehåll; A) Sym
boliken uttrycker i sin mest monumentala 
framställning en identifikation av socio-politis-
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ka strukturer (Trigger 1990, Larsson 1994, 
1995), och B) bruket av symbolen definierar so
cial tillhörighet (Petterson 1982) eller C) sym
boliken definierar sociala roller (Crumlin-Pe- 
dersen 1995).

De äldsta exempel vi har på skeppsformade be- 
gravningsrum finner vi som redan omtalats i ett få
tal senneolitiska gravar. Gravarna är helt olikartat 
utformade, växlande anses skeppssymbolen vara 
gestaltad av att stenar placerats i en skeppsliknan- 
de form och det förekommer också exempel på att 
de döda ansetts vara placerade så att en bild av att 
de satt i en båt medvetet skulle ha skapats. Sam
mantaget är exemplen fåtaliga, och inte är de heller 
enhetligt utformade. Jag vill påstå, med utgångs
punkten att en symbol måste ha ett allmänt upp
fattat och tillskrivet religiöst meningsinnehåll för 
att vara attraktivt för social påverkan, att symbo
len i dessa sammanhang inte alls bör tillskrivas ett 
socialt identifierande meningsinnehåll som projice
ras i utformningen av vare sig begravningarna eller 
i gravmonumenten.

I period III anläggs ett fåtal skeppsformade gra
var. Skeppssättningarna är mycket olikartat utfor
made och begravningarna kan inte beskrivas som 
utmärkande ett socialt överflöd eller en social 
grupp i någon tydlig mening. Samtliga skeppssätt- 
ningar är överhöljda av större högar, rosen eller 
stensättningar. Skeppssättningarna innehåller of
tast en gravsättning. De är också konstruerade 
inom monument av mycket olikartad karaktär och 
utformning. Begravningarna i skeppssättningarna 
är både primär- och sekundärgravar. Den regiona
la utbredningen för dessa gravar är Sydvästskandi- 
navien. I regionen anläggs på likartat vis ett fåtal 
skeppssättningar även under period IV-V. Under 
äldre järnålder exponeras symbolen i sällsynta fall 
i regionen inom likartade kontexter, exempelvis 
under stora högar. Inom det sydvästskandinaviska 
området förekommer under period III—V mängder 
av exempel på att skeppsprydda rakknivar depo
nerats i gravar. I både byggandet av ett helt över
höljt stenskepp och i depositionen av en 10 cm lång

rakkniv är skeppet som bild underordnad en an
nan symbolstruktur. Skeppet är inte friståede fram
ställt och den huvudsakliga och väl synliga symbo
liken är knuten till produktionen av ett större och 
oftast cirkelformat gravmonument. Tolkningen 
bör därför utgå ifrån att det meningsinnehåll som 
projicerats på symbolen är av religiös-sakral ka
raktär till sin struktur. Skeppssymbolen exponeras 
inte på något vis öppet. I period III—V i Sydväst- 
skandinavien utrycks närmast övertydligt en reli
giös symbolik i traditionen utifrån en bedömning 
av kontexten i förhållande till psykologins, religi
onsvetenskapens och socialantropologins forsk
ningstradition.

Under yngre bronsålder framställs skeppssym
bolen fristående och ibland också väl synlig i land
skapet inom Östersjöområdet. Det tillskrivna reli
giösa meningsinnehållet är knappast förändrat. 
Begravningskontexten och skeppssättningarnas 
utformning visar enligt min mening däremot att 
olika slags social påverkan av det religiösa idéinne
hållet förekommit. I konstruktionen av monumen
tala och väl synliga skeppssättningar bör vi utifrån 
arkeologins och psykologins forskningstradition 
kunna föreslå att det i dessa gravar understrukits 
en social funktion i projektionen av det religiösa 
meningsinnehållet. Under period VI överbygges 
skeppssättningen även på Gotland, och under älds
ta järnålder är symbolen representerad inom en för 
övrigt helt förändrad kontext. De sällsynta båtfor- 
miga hällkistorna är med sina skelettgravar helt 
avvikande från det under perioden allmänt före
kommande gravskicket. Skeppen är nu åter helt 
nedgrävda. Man kan våga påstå att dessa sällsynta 
gravar, samtidigt som de i sin utformning accentu
erar uttrycket av religiöst förankrad symbolik, ge
nom både utformning och gravskick framstår som 
ett uttryck för en social gruppering av något slag. 
Kontexterna visar att de gravlagda varit både barn, 
kvinnor och män, något som innebär att en tolk
ning likartad den som bl.a. anförts för Slusegårds- 
gravarna sannolikt bör uteslutas.
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Som redan påpekats har skeppet som symbol 
tillskrivits ett meningsinnehåll där fyra huvudsak
liga religiösa funktioner understrukits. Symboli
ken har ansetts vara:
A. av kosmologiskt avbildande art - symbolen 

har en tillskriven roll i mytologins struktur,
B. verksam för transition och transformation 

- överfarten till ett dödsrike,
C. verksam inom en vid fruktbarhetskult,
D. representationen för transcendent närvaro 

och kommunikationen med det gudomliga.

Jag vill avslutningsvis påstå att detta särskiljande 
av olika religiösa symbolfunktioner lett till att en 
ytterligt komplex symbolik har kommit att frag- 
mentiseras och förenklas. Utifrån andra vetenska
pers forskningstradition och de arkeologiska kon
texterna är det rimligt att utgå från att det religiösa 
meningsinnehållet är förbundet med samtliga fyra 
funktioner samtidigt. Det är detta komplexa reli
giösa meningsinnehåll som ger symbolen dess styr
ka, och gör den attraktiv att bruka i sociala och so- 
ciopolitiska syften.
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Sammanfattning

”With myth everything becomes possible...There
fore the problem: If the content of a myth is con
tingent, how are we going to explain the fact that 
myths throughout the world are so similar” (Lévi- 
Strauss 1977, s. 208).

Min huvudmålsättning har varit att belysa och dis
kutera symboliken bakom den sparsamt förekom
mande traditionen att bygga skeppsformade gra
var under period III i äldre bronsålder. I målsätt
ningen ligger också en vilja att söka beskriva för
hållandet mellan skeppets i grunden oföränderligt 
stabila religiösa meningsinnehåll och denna sym
boliks sociala och religiösa funktioner.

Inte förrän under 1920-talet gjordes undersök
ningar som visade att skeppssättningar och skepps
formade stensättningar även byggts under bronsål
der. Den av stenar framställda skeppsformade gra
ven har i Norden sannolikt sina äldsta belägg i någ
ra senneolitiska hällkistors utformning.

En andra målsättning har varit att redovisa de 
begravnings- och gravmonumentskon texter som 
dessa skeppssättningar återfunnits i för att på så vis 
kunna kommentera forskningsdiskussionen. I hög 
grad har skeppssymbolen extraherats och isolerats 
ur sin kontext i forskningsdiskussionen och detta 
har enligt min mening lett till att symbolikens egen
art understrukits i allt för hög grad. Symbolens re
ligiösa meningsinnehåll och sakrala och profana 
funktioner kan sannolikt förstås bättre genom att 
helhetskontexter betraktas. På så vis blir det möj
ligt att ställa både synkrona och diakrona variatio
ner i symbolikens utformning i kontrasterande be
lysning.

En tredje målsättning har varit att använda 
forskningsresultat som inhämtats från psykologin, 
socialantropologin och religionsvetenskapen. Ge
nom att påvisa hur den inomvetenskapliga diskus
sionen kan relateras till de tre vetenskapernas tra
ditioner understryks behovet av denna teoribild
ning som underlag också vid arkeologiska analy
ser.

Den bakomliggande symboliken i traditionen 
att bygga skeppsformade gravar i sten har diskute
rats under mycket lång tid, och skeppets symbolis
ka funktioner har givits ett flertal tolkningar. I grun
den har alltid funnits en kunskap om att dessa an
läggningar var gravar. Skeppssättningarna kom ti
digt att relateras till hällristningarnas skeppsbilder 
och de båda ”skeppstyperna” omges på så vis till 
delar av en gemensam forskningstradition, ett för
hållande som tydligt påverkat de teorier som fram
lagts kring symbolikens meningsinnehåll även när 
det exponerats i gravmonument. Redan under 1800- 
talet poängterades att skeppet inom bronsålderns 
föreställningsvärld i förhållande till järnålderstra- 
ditionen hade annorlunda religiösa funktioner. 
Kring järnålderns båtgravar- och skeppssättningar 
finns en massiv forskninstradition vars tolknings
grund består av att skeppet något ensartat betrak
tats som en transitionssymbol för de avlidnas över
fart till dödsriket. För bronsålderns vidkommande 
underströks istället att skeppet fungerade som en 
symbol inom en mycket sammansatt kosmologi. 
Tolkningsdualiteten har till stor del sina rötter i 
forskningsdiskussionen under perioden 1890-1920. 
Tolkningen av järnålderns båtgravar vilade till stor 
del på de uppgifter som kunde inhämtas i de nor
diska sagorna och i etnografiska analogier. För
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bronsålderns del kom tolkningarna istället att ti
digt relateras till beskrivningar av den egyptiska 
kosmologin och till tolkningen av hällristningar.

Skeppet har i bronsålderns begravningstradi- 
tion tolkats utifrån fyra symboliska huvudfunktio
ner. Skeppet var:
A. en transitionssymbol för dödsresan,
B. en symbol inom fruktbarhetskulten,
C. en kosmologiskt avbildande symbol, och
D. en symbol för transcendent närvaro och

kommunikation.
Skeppet förekommer i bronsålderns gravar i tre 
olika sammanhang, som ett skeppsformat begrav- 
ningsrum, i egenskap av att en rakkniv med skepp- 
savbildning deponerats i graven och genom att 
skeppsavbildningar ristats in på hällar i graven.

Forskningsdiskussionen kring symbolikens me- 
ningsinnehåll och funktion har till största delen va
rit inriktad på att finna en huvudorsak till traditio
nens uppträdande. Detta har lett till att en mycket 
komplext sammansatt symbolik givits ensartade 
tolkningar. Sökandet efter ett singulärt religiöst 
meningsinnehåll och en isolerad religiös och social 
funktion har också lett till att en begreppsfövirring 
skapats i den mening att ingen åtskillnad har gjorts 
när det gäller symbolens religiösa meningsinnehåll 
och de sakrala och profana funktioner detta me
ningsinnehåll har iklätts i samband med uttryckan
det av sociala strukturer.

Symbolikens meningsinnehåll kan beskriväs som 
arketypiskt till sin karaktär. Symbolen repre
senterar i sin projektion inom begravningsritualen 
översinnlig närvaro, transition och transforma
tion. Dess fundamentala grundinnehåll kan beskri
vas som återgivandet av en arketyp och en religiös 
idé. Genom påverkan av detta meningsinnehålls 
projektion i begravningen och gravmonumentet 
skapas utrymme för etablerandet av sociala strate
gier, för konfirmation eller förändring.

Den stora fysiska variation som symboliken tar 
sig både i synkron och diakron mening är resultatet 
av social påverkan av en i grunden helt stabil och 
oföränderlig religiös idé. Skulle det religiösa me-

ningsinnehållet påverkas eller förvanskas är sym
bolen inte längre möjlig att bruka i sociala syften. 
Påverkas det religiösa meningsinnehållet går på 
samma vis dess sociala funktioner som identifika
tionsinstrument förlorat för individen, kollektivet 
och samhället.

Under bronsåldern uttrycks symboliken på ett 
mycket varierat vis inom begravningstraditionen. 
Under period III konstrueras i Sydvästskandinavi- 
en ett fåtal skeppsformade gravar. Samtliga är 
överhöljda av större högar eller rösen. I dessa 
skeppssättningar har i nästan samtliga fall endast 
en begravning genomförts. De är också mycket oli
ka till utformning och innehåll. Både skelett- och 
brandgravar förekommer, gravarna kan inte sägas 
enbart vara mansgravar och inventarierna, gravgå
vorna varierar mycket till sin sammansättning. Det 
gemensamma för gruppen är skeppsrepresentatio- 
nen, att dessa är överhöljda och den regionala för
ankringen i Sydvästskandinavien.

Från och med yngre bronsålder, period IV, an
läggs synliga skeppssättningar i stort antal på Got
land. De gotländska skeppssättningarna innehåller 
oftast ett flertal begravningar, så många som sju 
förekommer inom ett och samma monument. Be
gravningarna är enhetligt utformade och traditio
nen kan beläggas under en period av ca 300 år 
fr.o.m. mitten av period IV och genom period V. 
Under samma period anläggs i södra Halland och 
Skåne ett fåtal skeppsformade gravar som till sin 
utformning är likartade de äldre från period III. 
Under period VI och i äldsta förromersk järnålder 
förändras traditionen även på Gotland. Under 
äldsta järnålder anläggs skelettgravar i helt ned
grävda och små båtformade hällkistor.

Den religiösa idén, dess arketypiska meningsin
nehåll är rimligen alltid detsamma. Vi kan knap
past antaga att den gotländska traditionen uppstår 
ur ett intet under period IV. Bakgrunden måste 
återigen sökas i det faktum att skeppet omfattats 
av ett religiöst meningsinnehåll. Det som uttrycks 
i de gotländska skeppssättningarna är det religiösa 
meningsinnehållets sociala funktionsmöjligheter. I
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konstruktionen av monumentala skeppssättningar 
uttycks sociala och kulturella identiteter relaterade 
till en befolkningsgrupp vars identitet bl.a. ut
tryckts i bruket av skeppssymbolen.

I Sydvästskandinavien möter vi under period 
III-V istället en helt annorlunda projektion av 
skeppssymbolen i begravningen och gravmonu
mentet. Dessa skepp är alla undangömda och över
byggda. I många gravar har också påträffats före
mål med skeppsbilder. I högre grad har symboli
kens religiösa meningsinnehåll och sakrala funk
tioner understrukits i begravningsritualen och 
gravmonumentet. Inget medvetet bruk av det reli
giösa meningsinnehållet i syfte att uttrycka social 
klasstillhörighet eller makt har ägt rum.

Utbredningen av bruket av skeppet som symbol 
kan svårligen fastställas eftersom hällristnings- 
skepp och skeppsdekorerade rakknivar möjligen

uttrycker en likartad symbolik. Vi kan därför inte 
enbart beskriva skeppssättningarnas och de skepps- 
formade stensättningarnas utbredning och utform
ning om vi vill belysa omfattningen och vikten av 
skeppsymbolikens religiösa och sociala funktioner 
i bronsålderns samhälle.

Bruket av symbolen utgår alltid ifrån att skep
pet tillskrivits ett komplext religiöst meningsinne
håll. I de äldsta exemplen framträder inga indika
tioner på att detta religiösa meningsinnehåll även 
skulle ha omfattats av att symboliken hade sekun
dära sociala funktioner. I brons- och järnålderns 
gravar finner vi i skeppets projektion i monumen
ten att dess primära funktion som symbol för ett 
mycket sammansatt religiöst meningsinnehåll och 
dess sekundära sociala funktioner som uttryck för 
maktstrukturer och social tillhörighet växelvis un
derstrukits.

- Ill -



- 122 -



IX

Ahlqvist, A. 1822-27. Ölands Historia 
och Beskrifning. 1-2:2. Kalmar.

Almgren, O. 1904. Vikingatidens 
grafskick i verkligheten och i den 
fornnordiska litteraturen. Nordiska 
studier tillägnade Adolf Noréen på 
hans 50-årsdag den 13 mars 1904 
af studiekamrater och lärjungar. 
Uppsala.

- 1927. Hällristningar och kultbruk. 
Bidrag tillbelysning av de nordiska 
bronsåldersristningarnas innebörd. 
KVHAA handlingar 35. Stockholm.

- 1934. Sveriges fasta fornlämningar 
från hednatiden. 3:e upplagan. 
Uppsala.

Anesäter, S. 1978. Skeppssättningen 
vid Mjösjön. En norrländsk solitär. 
Skrifter i västerbottnisk kultur
historia 1.

Aner, E. 8c Kersten, K. 1978. Die 
Funde der älteren bronzezeit des 
nordischen Kreises in Dänemark, 
Schleswig-Holstein und Niedersa
chsen. Band IV. Südschleswig-Ost. 
Nationalmuseum København. 
Köpenhamn.

Andrén, A. 1993. Doors to other 
worlds: Scandinavian death rituals 
in Gotlandic perspective. Journal 
of European Archaeology. Vol. 1.

Arbman, H. 1954. Hallands forntid. 
Hallands Historia I. Halmstad.

Artelius, T. 1989. Gravfältet vid Sanna
gård. Hallandsbygd. Varberg.

- 1993. Domarringar i Västsverige. 
Arkeologi i Sverige 2, ny följd. 
Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

- 1994a. Bronsåldersskeppen i 
Stenunga. Stenskepp och Storhög. 
Rituell tradition och social organi
sation speglad i skepp ssättningar 
från bronsålder och storhögar från 
järnålder. Riksantikvarieämbetet 
Arkeologiska undersökningar. 
Skrifter No 5. Kungsbacka.

‘Referenser

- 1994b. ”Alla behöver en båt”. Arte
lius. T., Hernek, R. 8c Ängeby, G. 
Stenskepp och Storhög. Rituell tradi
tion och social organisation speglad
i skeppssättningar från bronsålder 
och storhögar från järnålder. Riks
antikvarieämbetet Arkeologiska 
undersökningar. Skrifter No 5. 
Kungsbacka.

Arwidsson. G. 1952. Husurnan från 
Ansarve i Tofta. Gotländskt Arkiv.

- 1953. Arkivrapport. Ansarve 1:41, 
Tofta socken. Bronsåldersgrav i 
skeppssättning. Arkeologisk 
Undersökningsrapport i ATA.

Baldwin, B. 1945. ”Usiituma! Song of 
Heaven”. Oceania 15, s. 201-238.

Barrett, J. C. 1990. The monumenta
li ty of death: the character of Early 
Bronze Age mortuary mounds in 
southern Britain. I: Monuments and 
the Monumental. World Archaeo
logy Vol. 22.

- 1991. Towards an Archaeology of 
Ritual. I: Sacred and Profane. Proce
edings of a Conference on Archaeo
logy, Ritual, and Religion. Oxford 
1989. Eds P. Garwood et al. Ox
ford, University Committee for 
Archaeology. Monograph No. 32. 
Oxford.

- 1994. Fragments from Antiquity.
An Archaeology of Social Life in 
Britain, 2900 - 1200 BC. Social 
Archaeology. Oxford.

Baudou, E. 1960. Die regionale und 
chronologische Einteilung der jünge
ren Bronzezeit im Nordischen Kreis. 
Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Studies in North-European Archaeo
logy. Stockholm.

- 1990. Helgedom, hus och hög. Grav- 
fältsundersökningar och Gravarkeo- 
logi. Forskning för kulturmiljövård 
3. Riksantikvarieämbetet. Stockholm

Baumann, G. 1992. Ritual implicates 
”Others”. Rereading Dürkheim in 
a plural society. Understanding Ri
tuals. Ed D. de Coppett. European 
Association of Social Anthropolo
gists. London

Bernatzik, H. A. 1943. De Gule Blades 
Ånder. Köpenhamn.

Bexell, S.P. 1923 (1815-1817). Hal
lands Historia och beskrifning.

Binford, L. 1972. An archaeological 
perspective. New York.

Birkedahl, P. 8c Johansen, E. 1995.
The Sebbersund Boat-graves.
The Ship as Symbol in Prehistoric 
and Medieval Scandinavia. Eds
O. Crumlin-Pedersen 8c B. Munch- 
Thye. Publications from the Natio
nal Museum Studies in Archaeology 
8c History Vol. 1. Köpenhamn.

Blackwood. B. 1935. Both Sides of 
Buka Passage. Oxford.

Bloch, M. 1971. Placing the Dead.
New York.

- 1982. Death, women and power. 
Death and the regeneration of life. 
Eds Bloch, M. 8c Parry, J. Cam
bridge.

- 1986. From Blessing to Violence. 
History and ideology in the circum
cision ritual of the Merina of Mada
gascar. Cambridge.

- 1989. Ritual, History and Power: 
Selected Papers in Anthropology. 
London.

Bloch, M. och Parry, J. 1982. Intro
duction: Death and the regeneration 
of life. Death and the regeneration 
of life. Eds Bloch, M. 8c Parry, J. 
Cambridge.

Bodin, U. 1994. Ett vikingatida skelett- 
gravfält i Finnveden. Jönköpings 
läns museum. Arkeologisk rapport
serie nr. 2. Jönköping.

- J23 -



IX. REFERENSER

Boye, V. 1869. Ättehögar i södra
Halland. Hallands Fornminnesföre
nings Årsskrift. Halmstad.

Bradley, R. 1991. Monument and 
Places. Sacred and Profane. Procee
dings of a Conference on Archaeo
logy, Ritual and Religion Oxford 
1989. Eds P. Garwood et al. Ox
ford University Committee for 
Archaeology Monograph No 32. 
Oxford.

- 1993. Altering the Earth. The Ori
gins of Monuments in Britain and 
Continental Europe. The Rhind 
Lectures 1991-92. Society of Anti
quaries of Scotland. Monograph 
Series Number 8. Edinburgh.

Braithwaite, M. 1984. Ritual and pres
tige in the prehistory of Wessex c. 
2200 - 1400 BC: a new dimension 
to the archaeological evidence. Ideo
logy, Power and Prehistory. Eds 
Miller, D. & Tilley, C. Cambridge.

Broholm. H. C. 1937. Skibssætninger 
i Danmark. Fra Nationalmuseets 
Arbejdsmark. Köpenhamn.

Brown, J. 1995. On Mortuary Analysis 
- with Special reference to the Saxe- 
Binford Research Program. Regio
nal Approaches to Mortuary Ana
lysis. Ed L. Anderson Beck. Inter
disciplinary Contributions to Ar
chaeology. New York.

Brunius, C. G. 1839. Antiqvarisk och 
arkitektonisk resa genom Halland, 
Bohuslän, Dalsland, Vermland och 
Vestergötland år 1838. Lund.

- 1868. Försök till förklaringar öfver 
hällristningar. Lund.

Bruzelius, N. G. 1855-57. Beskrifning 
om fornlemningar i Skåne. Antiqva
risk Tidsskrift. Köpenhamn

Bröndsted, J. 1958. Danmarks Oldtid 
III. Köpenhamn.

Burenhult, G. 1981. Stenåldersbilder. 
Hällristningar och stenåldersekono- 
mi. Hällbilder som samhällsdoku- 
ment från sten- och bronsålder i 
Europa och Nordafrika 5000-500 
f.Kr. Stockholm.

Burström. M. 1993. Mångtydiga forn- 
lämningar. En studie av innebörder 
som tillskrivits fasta fornlämningar i 
Österrekarne härad, Södermanland. 
SAR Nr 27.

Capelle, T. 1986. Schiffssetzungen. 
Praehistorische Zeitschrift 61.
Heft 1.

- 1995. Bronze-Age Stone Ships.
The Ship as Symbol in Prehistoric 
and Medieval Scandinavia. Eds 
O. Crumlin-Pedersen 6c B. Munch 
Thye. Publications from the Natio
nal Museum Studies in Archaeology 
& History Vol. 1. Köpenhamn.

Carlie, A. 1994. På arkeologins bak
gård. En bebyggelsearkeologisk 
undersökning i norra Skånes inland 
baserad på synliga gravar. Acta 
Archaeologica Lundensia. Series 
in 8". No 22. Stockholm

Carver, M. 1992. The Age of Sutton 
Hoo. The Seventh Century in North- 
Western Europe. Ed M.O.H. Car
ver. The Boydell press. Woodbridge.

- 1993. (Ed) In Search of Cult. Archae
ological Investigations in Honour of 
Philip Rahtz. University of York 
Archaeological Papers. York.

- 1995. Boat-burial in Britain: Ancient 
Custom or Political Signal? The 
Ship as Symbol in Prehistoric and 
Medieval Scandinavia. Ed O. Crum
lin-Pedersen 8c B. Munch-Thye. 
Publications from the national 
Museum Studies in Archaeology 8c 
History Vol 1. Köpenhamn.

Chagnon, R. 1977. Yanomamö - The 
Fierce people. Chicago.

Champion, T., Gamble, C., Shennan,
S. 8c Whittle, A. 1984. Prehistoric 
Europe. London.

dc Copper, D. 1992. Introduction.
Understandig Rituals. Ed D. de Cop- 
pet. European Association of Social 
Anthropologists. London.

la Cour, V. 1925. Solens personifika
tion i vor broncealder. Danske Stu
dier. Köpenhamn.

Co wen, J. D. 1955. Eine Einführung 
in die Geschichte der bronzenen 
Griffzungenschwerter in Süddeut
schland und den angrenzenden Ge
bieten. Bericht der römisch-germani
schen Komission, 36.

Cristofani, M. 1979. The Etruscans 
— A new investigation. London

Crumlin-Pedersen, O. 1991. Boat- 
graves and graveboats at Slusegård. 
Andersen et al: Slusegårdsgravplad

sen III. Jysk Arkæologisk Selskabs 
Skrifter XIV, 3. Aarhus.

- 1995. Boat-Burials at Slusegaard 
and the Interpretation of the Boat- 
grave custom. The Ship as Symbol 
in Prehistoric and Medieval Scandi
navia. Eds O. Crumlin-Pedersen 8c 
B. Munch Thye. Publications from 
the National Museum Studies in 
Archaeology and History Vol. 1. 
Köpenhamn.

Crumlin-Pedersen, O. 8c Munch-Thye, 
B. 1995. Eds: The Ship as Symbol 
in Prehistoric and Medieval Scandi
navia. Publications from the Natio
nal Museum Studies in Archaeology 
and History Vol. 1. Köpenhamn.

Dürkheim, E. 1915. The Elementary 
Forms of Religious Life. New York.

Earle, T. 1991. The Evolution of 
Chiefdoms. I: Chiefdoms: power, 
economy and ideology. Ed.
T. Earle. Cambridge Univ. Press.

Ebert, M. 1920. Das Bootfahrt ins Jen
seits. Praehistorische Zeitschrift 
11-12.

Edsman, C-M. 1987. Boats. The En
cyclopedia of Religion. Vol. 2. Ed. 
Eliade M. New York.

Egidius, H. 1994. Psykologi Lexikon. 
Stockholm.

Ekholm, G. 1916. De skandinaviska 
hällristningarna och deras betydelse. 
Ymer.

Elfstrand, B. 1992. Nyupptäckt skepps- 
sättning - är den grav eller tings
plats?. Populär Arkeologi

Englund, S. 1979. Uppgarde i Vallste
na. Arkeologi på Gotland.

Eliade, M. 1952. Images et symboles. 
Paris

- 1958. Patterns in Comparative Reli
gion. New York

- 1968. Heligt och Profant. Stockholm.
- 1983. De religiøse idéers historie. 

Köpenhamn.
- 1987. The Encyclopedia of Religion. 

Ed. New York
Eriksson, G. 1987. Skeppssättningarna 

på Gotland. Typ, tid, rum och soci
al miljö. D-uppsats. Stockholms 
universitet.

Ewald, V. 1926. Sydhalländska forn
minnen. Laholm.

Fabech, C. 1991. Samfundsorganisa
tion, religiöse ceremonier og regio-

- 124 -



IX. REFERENSER

nal variation. Samfundsorganisation 
og Regional Variation. Norden i 
romersk jernalder og folkevandrings
tid. Eds C. Fabech & J. Ringtved. 
Jysk Arkaeologisk Selskabs Skrifter 
XXVII. Århus.

Faulkner, R. 1985. The Ancient Egyp
tian Book of The Dead. British 
Museum Publications. London

Firth, R. 1970. Rank and Religion in 
Tikopia. Boston.

von Franz, M-L. 1964. Vetenskapen 
och det omedvetna. Människan och 
hennes symboler. London.

Freeman, C. G. 1968. A theoretical 
framework for interpreting archeo
logical materials. Man the hunter.
Ed Lee R. B. & De Vore I. Chicago.

Friedman , J. & Rowlands, M. J. 1977. 
Notes towards an epigenetic model 
of the evolution of ”civilization”.
The evolution of social systems.
Ed Friedman & Rowlands. London.

Garwood, P. 1991. Ritual Tradition 
and the Reconstitution of Society. 
Sacred and Profane. Proceedings 
of a Conference on Archaeology, 
Ritual and Religion. Eds P. Gar
wood et als. Oxford University 
Committee for Archaeology. 
Monograph No 32. Oxford.

Gasparini, G 8c Margolies, L. 1980.
Inca Architecture. Indiana Univer
sity Press. Bloomington.

Geertz, C. 1973. The Interpretation of 
Cultures. New York.

van Gennep. 1960. The Rites of Pas
sage. Chicago.

Gerdin, A-L. 1979a. Domarlunden 
i Lärbro. Arkeologi på Gotland. 
Visby.

— 1979b. Sorby i Stenkyrka. Arkeologi 
på Gotland. Visby.

Giddens, A. 1984. The Constitution of 
Society. Cambridge Polity Press. 
Cambridge.

Glob, P. V. 1969. Helleristninger i Dan
mark. Jysk Arkæologisk Selskab, 
Skrifter VIL Köpenhamn

- 1970. Jellings Bautasten. KUML. 
Årbog for Jysk Arkæologisk 
Selskab. Köpenhamn.

Godelier, M. 1977. Economy and Reli
gion; an evolutionary optical illu
sion. The evolution of social sys

tems. Ed J. Friedman & M. Row
lands. London.

Goody, J. 1962. Death, Property and 
the Ancestors: a study of the mortu
ary customs of the LoDagaa of 
West Africa. London

- 1977. ”Against Ritual”: loosely struc
tured thoughts on a loosely defined 
subject. Secular Ritual. Eds S. F. 
Moore 8c B. G. Myerhoff. Amster
dam.

Goodenough, E. 1970. Description & 
Comparison in Cultural Anthropo
logy. The Lewis Henry Morgan 
Lectures 1968. London.

Grewingk, C. 1888. Der Schiffsförmige 
Aschenfriedhof bei Türsei in Est
land. Verhandlungen gelehrten Est
nischen Gesellschaft 13. Dorpath.

Grimlund-Manneke, G. 1979. Rannar- 
ve i Klinte. Arkeologi på Gotland.

Gräslund, B. 1983. Jordfästning och 
likbränning. Vägen till livet efter 
detta speglat i bronsålderns och sten
ålderns gravskick. Nordisk Bronse- 
alder-symposium på Isegran, Okto
ber 1977. Varia 9. Universitetets 
Oldsakssamling. Oslo.

Grøn, O. 8c Skaarup, J. 1993. Mølle
gabet II. A submerged Mesolithic 
Site and a "Boat Burial” from Æro. 
Journal of Danish Archaeology.
Vol. 10.

Hansen, F. 1928. Bronsåldersgraven 
vid Lugnaro i Hasslövs socken, Hal
land. Svenska fornminnesplatser 
nr 5. Stockholm.

- 1934. Gravundersökningar i sydli
gaste Skåne. Meddelanden från 
Lunds Universitets Historiska 
Museum. Lund.

Hansson, H. 1927. Gotlands bronsål
der. KVHAA 37:1. Stockholm.

- 1936. Några nya bronsåldersgravar. 
Fornvännen 31.

Harding, J. 1991. Using the Unique 
as the Typical: Monuments and the 
Ritual Landscape. Sacred and Pro
fane. Proceedings of a Conference 
on Archaeology, Ritual and Reli
gion. Eds P. Garwood et al. Oxford 
University Committee for Archaeo
logy. Monograph No 32. Oxford.

Hedeager, L. 1992. Kingdoms, Ethnici
ty and Material Culture: Denmark 
in a European Perspective. The Age

of Sutton Hoo. The Seventh century 
in North-Western Europe. Ed: M. 
Carver. London.

Hedengran, I. 1991. Skeppet i kretsen. 
Kring en symbolstruktur i Mälarada- 
lens förhistoria. Fornvännen 1990, 
nr. 4.

- 1993. Att synliggöra människor, 
figurer eller gestalter? Kring hällrist- 
ningsforskningens förutsättningar. 
Ekonomi och näringsformer i nor
disk bronsålder. Eds L. Forsberg 6c 
T. B. Larsson. Studia Archaeologica 
Universitatis Umensis 3. Arkeologis
ka Institutionen Umeå Universitet.

- 1995. The Shipwrecked and their 
Rescuer. The Ship as Symbol in Pre
historic and Medieval Scandinavia. 
Eds O. Crumlin-Pedersen 8c B. 
Munch Thye. Publications from the 
National Museum Studies in Archae
ology and History Vol. 1. Köpen
hamn.

Hegert, S. 1993. De gotländska skepps- 
sättningarna. Likheter och olikhe
ter. C-uppsats. Stockholms Universi
tet.

Heisig, J.W. 1987. Symbolism. The 
Encyclopedia of Religion. Vol. 14. 
Ed. Eliade M. New York.

Henderson, J. 1964. Gamla myter och 
moderna människor. Människan 
och hennes symboler. London.

Hernek. R. 1994a. En skeppssättning 
dold i rose. Stenskepp och Storhög. 
Rituell tradition och social organisa
tion speglad i skeppssättningar från 
bronsålder och storhögar från jär
nålder. Riksantikvarieämbetet Arke
ologiska undersökningar. Skrifter 
No 5. Kungsbacka.

- 1994b. Skeppsformiga gravar från 
äldre bronsålder - Utbredning, form 
och utveckling. Stenskepp och Stor
hög. Rituell tradition och social or- 
gansiation speglad i skeppssättning
ar från bronsålder och storhögar 
från järnålder. Riksantikvarieäm
betet Arkeologiska undersökningar. 
Skrifter No 5. Kungsbacka.

Hildebrand, H. 1874. Folkens tro om 
sina döda. Stockholm.

Hodder, I. 1982a.The Present Past.
An Introduction to Anthropology 
for Archaeologists. London

-I2J-



IX. REFERENSER

- 1982b. Symbols in Action. Ethno- 

archaeological Studies of Material 

Culture. Cambridge.
- 1986. Reading the Past. Current 

approaches to interpretation in 
archaeology. Cambridge.

- 1987. The Contextual Analysis of 
Symbolic Meanings. The Archaeo

logy of Contextual Meanings. Ed.
I. Hodder. Cambridge.

Holmberg, A. E. 1848. Skandinaviens 

hällristningar. Stockholm.
Kopeke, R. 1991. Jungs Psykologi. En 

resa genom C. G. Jungs samlade 

verk. Stockholm.
Hultcrantz, Å. 1989. Hällristningsreli- 

gion. Hällristningar och hällmål- 

ningar i Sverige. Stockholm.
Humphreys, S. C. 1982. Death and 

Time. Mortality and Immortality - 

the Anthropology and Archaeology 

of Death. Eds S.C. Humphreys 8c 
H. King. Academic Press. London.

Huntington, R. 6c Metcalf, P. 1979. 
Celebrations of Death. The Anthro

pology of Mortuary Ritual. Cam
bridge.

Hyenstrand, A. 1966. Igelstakomplex- 
et. Kring yngre bronsålder i Mälar- 

området. Institutionen för arkeolo
gi. Uppsala universitet. Uppsala.

- 1968. Gravformer och symboltecken 
under yngre bronsålder. Fornvän- 

nen 1968, nr 3.
- 1984. Pasta fornlämningar och arkeo

logiska regioner. Rapport Riksantik
varieämbetet 1984:7. Stockholm.

Härke, H. 1992. Changing Symbols in 
a Changing Society: the Anglo-Sax
on weapon burial rite in the seventh 
century. The Age of Sutton Hoo. 
the seventh century in North-Wes

tern Europe. Ed M. Carver. Wood- 
bridge

Ingstad, A. E. 1995. The Interpretation 
of the Oseberg-find. I: The Ship as 

Symbol in Prehistoric and Medieval 

Scandinavia. Ed O. Crumlin-Peder- 
sen 8c B. Munch-Thye. Publications 
from the National Museum Studies 
in Archaeology 8c History Vol. 1. 
Köpenhamn.

Jacobi, J. 1959. Complex, Archetype, 

Symbol in the psychology of C.G. 
Jung. Princeton.

Jaffé, A. 1964. Symboler i bildkonsten. 
Människan och hennes symboler. 

London.
Jaanuson, H. 1991. Dragby. Sten- och 

bronsålderns ABC. Statens Histo
riska Museum. Stockholm.

Jaanusson, H. 8c Siiven, U. 1962. Un
dersökningen av Dragbyröset 88. 
TOR.

Jansson, S. 1985. Runinskrifter i Sveri

ge. Värnamo.
Janzon, G. 1991. Skeppssättningar.

Sten och bronsålderns ABC. Statens 
Historiska Museum. Stockholm.

Jennbert, K. 1988. Gravseder och kul
turformer. i arkeologins gränsland. 
Gravskick och Gravdata. University 
of Lund. Institute of Archaeology. 
Report series No 32. Lund.

- 1993. Släkters hågkomst. Om bruket 
av bronsåldershögar. Bronsålderns 

gravhögar. University of Lund Insti
tute of Archaeology Report series 
No. 48. Ed L. Larsson. Lund.

Jung, C. G. 1953-1979. Collected 

Works 1-20. New York och Lon
don.

- 1964. Människan och hennes sym
boler. Stockholm.

- 1977. Om psykisk energi, drömmar 

och arketyper. Stockholm.
Järbe, B. 1950. An Inhumation Burial 

from the Stone Cist Period at Kiaby. 
Meddelanden från Lunds Universi

tets Historiska Museum. Lund.
Jørgensen, L. 1988. Family Burial Prac

tices and Inheritance Systems. The 
Development of an Iron Age Society 
from 500 BC to AD 1000 on Born
holm, Denmark. Acta Archaeologi- 

ca vol. 58.
Kaliff, A. 1992. Brandgravskick och 

föreställningsvärld. Occasional 
Papers in Archaeology 4. Societas 
Archaeologica Upsaliensis. Uppsala.

Kaul, F. 1995. Ships on Bronzes. The 

Ship as Symbol in Prehistoric and 

Medieval Scandinavia. Eds O. Crum- 
lin-Pedersen 8c B. Munch Thye. 
Publications from the National 
Museum Studies in Archaeology 
and History Vol. 1. Köpenhamn.

Kippenberg, H.G. 1987. Iconography. 
The Encyclopedia of Religion.
Vol. 7. Ed. Eliade M. New York.

Kjärsgaard, J. 1994. "Dommare-ring- 

en ”, Meningspluralism kring en 
fornlämningstyp - i ett långsiktigt 

historiskt perspektiv. C-uppsats i 
Arkeologi. Göteborgs Universitet.

Klindt-Jensen, O. 1974. Bornholm.
Med arkaeologen Danmark rundt. 
Köpenhamn.

Kobyliński, Z. 1988. Things as Sym
bols: The Boat in the Early-Medie

val Culture of Northern Europe. 

Archaeologia Polonia XXVII. 1988.
- 1995. Ships, Society, Symbols and 

Archaeologists. I: The Ship as Sym
bol in Prehistoic and Medieval Scan

dinavia. Eds O. Crumlin-Pedersen 
8c B. Munch Thye. Publications 
from the National Museum Studies 
in Archaeology 8c History Vol. 1. 
Köpenhamn.

Kock-Johansen, 0, 1993. Norske 

depotfunn fra bronsealderen. Uni
versitetets Oldsaksamlings Skrifter, 
Ny rekke, Nr 15. Oslo

Kossack, G. 1954. Studien zum Sym
bolgut der Urnenfelder- und Hall

stattzeit Mitteleuropas. Römische- 
Germanische Forschungen 20.

Kristiansen, K. 1991a. Magt som histo
risk process. Arkeologi och Makt. 
Rapport från Arkeologidagarna 
15—17 januari 1990. Report series 
No. 40. Lund.

- 1991b. Chiefdoms, states and systems 
of social evolution. I: Chiefdoms: 

power, economy and ideology.

Ed T. Earle. Cambridge.
- 1993. The Emergence of the Euro

pean World System in the Bronze 
Age: Divergence, Convergence and 
Social Evolution during the First 
and Second Millenia BC in Europe. 
Europe in the First Millenium B. C.

Eds J. Jensen 8c K. Kristiansen. Shef
field Archaeological Monographs 6. 
Sheffield.

Langer. S. 1951. Philosophy in a New 

Key: A Study in the Symbolism of 

Reason, Rite, and Art. Cambridge.
Larsson, T. B. 1993. Storhögar i södra 

Sverige. Kring några utbrednings- 
kartor. Bronsålderns gravhögar.
Ed L. Larsson. Lund.

- 1994. Skeppet under bronsåldern. 
Funderingar kring relationen mellan 
praktik och symbolik. Odlings-

- 126 -



IX. REFERENSER

landskap ock fångstmark. En vän
bok till Klas-Göran Selinge. Riks
antikvarieämbetet.

- 1995. Skepp och sjöfarare över Öster
sjön. Populär Arkeologi 1995 nr 4.

Leach, E. 1968. ”Ritual”. International 
Encyclopaedia of the Social Scien

ces. Ed D. Sills. Vol 13. New York
- 1976. Culture and Communication. 

The Logic by which Symbols are 

connected. Cambridge.
Lévi-Strauss, C. 1977. Structural 

Anthropology 1. London.
Levy, J. 1982. Social and Religious 

Organization in Bronze Age Den
mark. An Analysis of Ritual Hoard 
Finds. BAR International Series 124.

Liljegren, J.G. & Brunius, C.G. 1823. 
Nordiska Fornlemningar 1-2. Stock
holm.

Lindman, G. 1993. Ett skepp på land. 
Arkeologisk undersökning av fom- 

lämning 259, Långelanda socken, 

Orust, Bohuslän. Riksantikvarieäm
betet UV Väst - Internrapport 
1993:26.

Lindqvist, S. 1912. Från Nerikes sten- 

och bronsålder. Meddelanden från 
föreningen Örebro Länsmuseum 5. 

Örebro.
- 1921. Ynglingaättens gravskick. 

Fornvännen.
Lindälv, E. 1980. Fornfynd och forn

minnen i Norra Halland. Institutet 
för västsvensk kulturforskning. 
Skrifter No 9. Kungsbacka.

Lundberg, E. 8c Nylén, E. 1980. Got
land. Med arkeologen Sverige runt. 
Stockholm.

Lundborg, L. 1972. Undersökningar av 

bronsåldershögar och bronsålders- 
gravar i södra Halland. Höks, Tön- 

nersjö och Halmstads härader under 

åren 1854-1970. Hallands Museum
2. Halmstad.

- 1974. Lugnarohögen. Svenska Forn- 

minnesplatser 5. Utgiven av: Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien. Stockholm.

Liibcke, P. (Ed). 1988. Filosofilexiko
net. Filoser och filosofiska begrepp 
från A till Ö. Stockholm.

Magnusson, G. 1986. Forntida kustbo
sättningar i Misterhults socken, 
Småland. Bebyggelsehistorisk tid

skrift 1986 nr 11.

Malinowski, B. 1922. Argonauts of the 

Western Pacific. London.
Malmer, M. P. 1975. Stridsyxkulturen 

i Sverige och Norge. Lund.
- 1989. Bergkonstens mening och inne

håll. Hällristningar och hällmålning- 

ar i Sverige. Helsingborg
Marstränder, S. 1941. Jordbruk och 

bergskurd. Viking 5.
Maurer Trinkhaus, K. 1995. Mortuary 

Behavior, Labor Organisation, and 
Social Rank. I: Regional Aprroaches 

to Mortuary Analsysis. Ed L. Ander
son Beck. Interdisciplinary Contri
butions to Archaeology. New York.

Meinander, C. F. 1954. Die Bronzezeit 
in Finnland. Finska Fornminnesföre
ningens Tidskrift 54.

Mizoguchi, K. 1993. Time and the Re
production of Mortuary Practices. 
Conceptions of Time and Ancient 
Society. I: Conceptions of Time and 
Ancient Society. World Archaeolo

gy. Vol 25, no 2.
Montelius, O. 1874. Bohuslänska häll

ristningar. GBFT.
- 1886. Om högsättning i skepp under 

vikingatiden. Svenska Fornminnes
föreningens tidskrift No 17. Sjette 
bandet, 2:a häftet. Stockholm.

- 1887. Sur quelques tombeaux sué- 

dois datant la fin de Lage de la 

pierre. Compte-Rendu du Congrés 

däntkropologie et därcbaeologie 

préhistoriques. Budapest 1876.
- 1898. Ett märkligt fynd från Söder

manland. SFFT, tionde bandet,
2:a häftet.

- 196^ (1917). Minnen från vår forntid. 
Avsnitt II: Bronsåldern. Ny upplaga 
1969. Stockholm.

Moon, B. 1987. Archetypes. The En

cyclopedia of Religion. Vol. 1. Ed. 
Mircea Eliade. New York

Munch Thye, B. 1995. Early Christian 
Ship Symbols. The Ship as Symbol 
in Prehistoric and Medieval Scandi

navia. Publications from the Natio
nal Muaeum Studies in Archaeology 
and History Vol. 1. Eds O. Crumlin- 
Pedersen 8c B. Munch Thye. Köpen
hamn.

Müller, S. 1920. Billed- og Fremstil
lingskunst i Broncealderen. Aar- 

bøger for Nordisk Oldkyndighed 

og Historie. Köpenhamn.

Müller-Wille, M. 1970. Bestattung im 
Boot. Studien zu einer nordeuropä
ischen Grabsitte. Offa 25-26.

- 1995. Boat-Graves, Old and New 
Views. I: The Ship as Symbol in Pre

historic and Medieval Scandinavia. 
Eds O. Crumlin-Pedersen 8c B. 
Munch Thye. Publications from the 
National Museum Studies in Archae
ology and History Voi. 1. Köpen
hamn.

Nerman, B. 1933. Die Verbindungen 
zwischen Skandinavien und dem 
Ostbaltikum in der Bronzezeit und 
der ältesten Eisenzeit. Acta Archaeo- 

logica Vol. IV. Köpenhamn.
- 1954. Yngre bronsåldern - en första 

svensk vikingatid. Fornvännen.
Nielsen, S. 1977. En skibsformet grav 

fra den aeldre bronzealder. Antikva

riske Studier. Nationalmuseet. 
Köpenhamn.

Nylén, E. 1958. Gotländska gravfor
mer och deras betydelse för krono
logien. TOR.

- 1971. Mellan brons- och järnålder. 
Ett rikt gravfynd och dess datering 
med konventionell metod och C14. 
KVHAA. Antikvariskt Arkiv 44.

Ohlmarks, A. 1946. Gravskeppet. Stu

dier i förhistorisk nordisk religions

historia. Stockholm.
- 1963. Hällristningarnas gudar. 

Stockholm.
Oldeberg, A. 1974. Die ältere Me

tallzeit in Schweden 1 - II. Stock
holm.

O'Shea, J. 1984. Mortuary Variability: 

an Archaeological Investigation. 
London.

Pader, E-J. 1982. Symbolism, Social 
Relations and the Interpretation of 
Mortuary Remains. BAR Interna

tional Series No 130.
Parker-Pearson, M. 1982. Mortuary 

practices, society and ideology: an 
ethnoarchaeological study. Symbo
lic and Structural Archaeology.
Ed I. Hodder. Cambridge

Parkin, D. 1992. Ritual as spatial direc
tion and bodily division. Under
standing Rituals. Ed D. de Coppet. 
European Association of Social 
Antrhropologists. London.

- IZ/-



IX. REFERENSER

Pascal, E. 1993. Jung i våra liv. Prak
tisk tillämpning av C G Jungs teo
rier. Stockholm.

Petersen, B. 1969. Rapport till Riksan

tikvarieämbetet. Fornlämning 70, 
Hebergs socken, Halland. Hallands 
Museum. Halmstad.

Petterson, A-M. 1982. Skeppssättning- 
ar i Rute. En undersökning av sex 
gravar från den yngre bronsåldern. 
RAGU Riksantikvarieämbetets 

Gotlandsundersökningar Akeolo- 

giska Skrifter 1982:2. Visby.
Radcliffc-Brown, A.R. 1964 [1922]. 

The Andaman Islanders. Cambridge.
Randsborg, K. 1968. Von Periode II zu 

III, Chronologische Studien über die 
ältere Bronzezeit Südskandinaviens 
und Norddeutschlandts. Acta Ar- 

chaeologica XXXIX. Köpenhamn.
- 1972. From period III to period IV. 

Chronological studies of the bronze 
Age in Southern Scandinavia and 
Northern Germany. Publications 

of the National Museum. Archaeo

logical-Historical Series I Vol. XV. 
Köpenhamn.

- 1993. KIVIK Archaeology & Icono
graphy. Acta Archaeologica vol 
64:1. Köpenhamn.

Rappaport, R. 1967. Pigs for the an

cestors. New Haven.
- 1971. Ritual, Sanctity and Cyberne

tics. American Anthropologist 73.
Renfrew, C. 1973. The Explanation 

of Culture Change: Models in Pre

history. London.
Richards, J. D. 1992. Anglo-Saxon 

Symbolism. The Age of Sutton Hoo. 
The seventh century in North-Wes

tern Europe. Fid M. Carver. Wood- 
bridge.

Richardson, J. 1752. Hallandia Anti

qua & Hodierna.
Riksantikvarieämbetet, / 969. Invente

ring av fasta fornlämningar. Raä 
Fornminnesinventeringen arbets
föreskrifter.

Rudbeck, O. 1675-1698. Atlantica.

Sahlins, M. D. 1972. Stone Age Eco

nomics. Chicago
Schjødt, J. P. 1995. The Ship in Old 

Norse Mythology and Religion. I: 
The Ship as Symbol in Prehistoric 

and Medieval Scandinavia. Fids O. 
Crumlin-Pedersen & B. Munch

Thye. Publications from the Natio
nal Museum Studies in Archaeology 
and History Vol. 1. Köpenhamn.

Schnittger, B. 1920. Gotländska skepps- 
sättningar från bronsålderns slut 
och järnålderns början. Nordiskt 
arkeologmöte i Köpenhamn 1919 
(ref. H. Kjaer). Aarbøger for Nor
disk Oldkyndighed og Historie.

Shanks, M. åc Tilley C. Social Theory 

and Archaeology. Polity Press. Cam
bridge.

Shetelig, H. 1928. Holmedalsfunnet.
En Båtgrav i Sunnfjord. Bergens 

Museums Årbok 1928:3. Hist.
- Antikv. rekke Nr 1. Bergen.

Siiven, U. 1954. Bronsåldersboplats 
och skeppssättningar vid St. Bjers, 
Stenkyrka socken. Gotländskt Arkiv.

Skaarup, J. 1995. Stone-Age Burials in 
Boats. I: The Ship as Symbol in Pre
historic and Medieval Scandinavia. 

Ed O. Crumlin-Pedersen & B. 
Munch-Thye. Publications from the 
National Museum Studies in Archae
ology & History Vol. 1. Köpen
hamn.

Skogemann, P. 1986. Arketyper 

— Psykologiska mönster i en ny 

världsbild. Forum. Helsingborg.
Smith. W. S. 1958. The Art and Ar

chitecture of Ancient Egypt. Balti
more.

Sprockhoff, E. 1931. Die germanischen 

Griffzungenschwerter. Römisch
germanische Forschungen V.

- 1955. Das Bronzene Zierband von 
Kronshagen bei Kiel: Eine Orna
mentstudie zur Vorgeschichte des 
Vogelsonnenbarke. Offa 14.

Stenberger, M. 1936. Gotland och den 
äldsta järnålderns gravskick. Forn- 

vännen.

- 1979. Det forntida Sverige. Stock
holm. Tredje upplagan.

Stjerna, K. 1905. Skölds hädanfärd. 

Studier tillägnade Henrik Schiick på 

hans 50-årsdag den 2 november 

1905 af vänner och lärjungar. 

Stockholm.
Strathern, A. 1982. Death as Exchange: 

two Melanesian cases. Mortality 

and Immortality - the Anthropolo

gy and Archaeology of Death. Eds 
S.C. Humphreys & H. King. Acade
mic Press. London.

Strömberg, M. 1961. Die Bronzezeit
lichen Schiffssetzungen im Norden. 
Meddelanden från Lunds Universi

tets Historiska Museum.
Stuiver, M & Pearson, G. W. 1993. 

Radiocarbon 35.
Sturms, E. 1931. Die bronzezeitlichen 

Funde in Lettland. Congressus 
secundus archaeologorum Bal- 
ticorum Rigae, VIII.

Save, C. 1852. Om Gotlands äldsta 
fornlemningar. Annaler f. Nord.
Oldk. o. Hist.

Tainter, J. 1978. Mortuary Practices 
and the Study of Prehistoric Social 
systems. Advances in Archaeologi
cal Method and Theory Vol I. Ed 
M. Schiffer. Academic Press. New 
York.

Tegnestam, A. 1973. Ivars Kulle i Öv- 
raby socken — en bronsåldershög 
uppförd på en naturbildning. Från 
Hallands museums arkeologiska 
verksamhet. Halland. Halmstad.

Tilley, C. 1989. Interpreting Material 
Culture. The Meanings of Things.
Ed I. Hodder. London.

- 1990. Constructing a Ritual Land
scape. Regions and Reflections. Fest
skrift till Märta Strömberg. Acta 
Archaeologica Lundensia Series
in 8° No 20. Lund.

Trigger, B. 1990. Monumental Archi
tecture: A thermodynamic explana
tion of symbolic behavior. I: Monu
ments and the Monumental. World 

Archaeology 22:2.
- 1993. Arkeologins Idéhistoria. Stock

holm.
Troels-Smith, J. 1946. Stammebåde 

fra Åmosen. Fra Nationalmuseets 
Arbejdsmark. Köpenhamn.

Turnbull, C. 1973. The Forest People. 
New York.

Turner, V. 1967. The Forest of Sym

bols. Aspects of Ndembu Ritual. 
London.

- 1969. The Ritual Process. Structure 

and Antistructure. Ithaca.
- 1977. Transformation, hierarchy, and 

transcendence: a reformulation of 
van Gennep s model of the structure 
of rites de passage. Secular Ritual.

Ed S. F. Moore {X B. G. Myerhoff. 
Amsterdam.

- n8 -



IX. REFERENSER

Ucko, P, 1969. Ethnography and ar
chaeological interpretation of fune
rary remains. World Archaeology 1.

Vilenius, G. 1952. Skeppssättningarna 
vid Östra Böckersboda i Lyrestad. 
Vadsbobygden. Tidskrift för Vads
bo Hembygds- och Fornminnes
förening. 9:e häftet.

Washburn, D. 1978. A symmetry classi
fication of Pueblo ceramic designs. 
Discovering past behaviour, experi
ments in the archaeology of the 
American southwest. Ed P. Gre- 
binger. New York

Vastokas, J. M. 1987. Native Art as 
History: meaning and time from 
unwritten sources .Journal of 
Canadian Studies 21:4.

Varenius, B. 1992. Det nordiska skep
pet. Teknologi och sambällstrategi 
i vikingatid och medeltid. Stock
holm Studies in Archaeology 10. 
Stockholm.

- 1995. Metaphorical Ships in Iron-Age 
Contexts. I: The Ship as Symbol in 
Prehistoric and Medieval Scandina
via. Eds O. Crumlin-Pedersen & B. 
Munch Thye. Publications from the 
national Museum Studies in Archae
ology and History Vol 1. Köpen
hamn.

Vedel, E. 1886. Bornholms Oldtids
minder og Oldsager. Köpenhamn.

Weiler, E. 1994. Innovationsmiljöer i 
bronsålderns samhälle och idévärld. 
Kring ny teknologi och begravnings
ritual i Västergötland. Studia Ar- 
chaeologica Universitatis Umensis 5. 
Doctoral Dissertation. Arkeologiska 
institutionen vid Umeå universitet.

Wennersten, M. 1977. Gravfältet vid 
Annelund, Visby flygfält. Got
ländskt arkiv. Visby.

Westergaard, B. 1987. Gravhög med 
skeppssättningar. Halland. Halm
stad.

White, L. 1949. The Science of Cul
ture. New York

Wigren, S. 1989. Sörmländsk bronsål- 
dersbygd. En studie av tidiga cent
rumbildningar daterade med termo- 
luminscens. Theses and Papers in 
North-European Archaeology 16.11

Wihlborg, A. 1978. A Bronze Age Bar- 
row with Rockcarvings. Meddelan

den från Lunds Universitets Histo
riska Museum 1977-1978.

Wik, B. 1993. Grav og gravsted. SPOR 
- fortidsnytt fra midt-norge. 1993 
nr 1. Trondheim

Williamson, R. 1977 [1933]. Religious 
and Cosmic Beliefs of Central Poly
nesia. New York.

Willroth, K-H. 1985. Die Hortfunde 
der Älteren Bronzezeit in Südschwe
den und auf den Dänischen Inseln. 
Offa 55.

Wilson, P. J. 1988. The Domestication 
of the Human Species. New Haven.

Worsaae, J.J.A. 1843. Danmarks Old
tid oplyst ved Oldsager og Grav- 
høye. Köpenhamn.

- 1846. Blekingske Mindesmaerker 
fra Hedenhold betragtede i deres 
Forhold til de øvrige Skandinaviske 
og Europäiske Oldtidsminder. 
Köpenhamn.

Wylie, M.A. 1980. Analogical inferen
ce in archaeology. Society for Ameri
can Archaeology Conference. Phila
delphia.

Zuesse, E. M. 1987. ”Ritual”. The En
cyclopedia of Religion. Ed M. Elia- 
de. Vol. 12. New York.

Äijä, K. 1982. Fardume 1:57, Rute sn, 
Gotland. Skeppssättningar i Rute.
En undersökning av sex gravar från 
den yngre bronsåldern. RAGU. 
Arkeologiska skrifter 1982:2.

- 1994 Arkeologiska undersökningar; 
Skärgårdsstad. Österåker socken, 
Uppland. UV Stockholm Rapport 
1994:35. Riksantikvarieämbetet. 
Stockholm.

Ängcby, G. 1994a. Namnlöse Kulle - 
en storhög från järnåldern. Sten- 
skepp och Storhög. Rituell tradition 
och social organisation speglad i 
skeppssättningar från bronsålder 
och storhögar från järnålder. Riks
antikvarieämbetet arkeologiska 
undersökningar. Skrifter No 5. 
Kungsbacka

- 1994b. Storhögen i järnåldersland- 
skapet - social och religiös makt
symbol? Stenskepp och Storhög. 
Rituell tradition och social organisa
tion speglad i skeppssättningar från 
bronsålder och storhögar från järn
ålder. Riksantikvarieämbetet arkeo

logiska undersökningar. Skrifter 
No 5. Kungsbacka.

Österling, A. 1985. Grinden åt havet. 
Ett urval dikter 1904-1978 sam
manställt av Karin Österling. 
Höganäs.

- I29 -







Uppsats för licentiatexamen 
Göteborgs Universitet 

Institutionen för arkeologi

' V'*'" 1

CŁO Riksantikvarieämbetet


