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Abstracts

The burial ground at Eksåg

A late Bronze Age burial ground in Södermanland, Central Sweden, was excavated in the autumn of 
1991. The results raised questions about the meaning of the variation of gravetypes and burial customs in 
the same burial ground. Two alternative models of explanation, based on different theoretical approa
ches, are discussed in this paper. In accordance to the first model, the variation reflects a corresponding 
social differentiation in the society using the burial ground. This model must, according to the author 
(Janis Runds), be dismissed due to strong objections i.a. regarding source criticism and obvious problems 
concerning the up to now applied methods, intimately associated with the social theories implied in those 
ways of modelling prehistoric societies. The second alternative model of explanation, preferred by the 
author, is based on the conception of the varied burial customs over time as meaningfully constituted.
The variation may then be interpreted as conscious, ideological expressions, not reflecting social reality 
but more so an ideal and desirable, social order. The overarching ideologic and religious framework in 
which the variation takes place is manifested in the predominant element of the burial ritual during late 
Bronze Age, i.e. the cremation of the dead. The traces of prehistoric society in the gravematerial should 
therefore be interpreted as viewed from diachronic aspects, and more attention ought to be given to their 
intentional function of creating and reproducing, perhaps not existing but desirable social systems.

Graves without interments

An archaeological excavation of a stone-setting without interment, resulted in a theoretical discussion on 
the implication of this burial custom which, above all, was common during the early Iron Age. Previous 
interpretations are discussed and criticized in this paper, written by Alf Ericsson and Janis Runcis. A new 
theory is suggested, which is based on the idea that the continuous aspect of society was created by 
references to the dead. The ideological work was carried out through the burial ritual, and the focal 
symbols in the ritual process were burned bones and grave constructions. Religion cannot be understood 
without referring to socio-political relations and the burial ritual was hence attributed an active role in 
political strategies. Variations in burial customs reflect an ideal social model and are not an immediate 
reflection of the status of the dead person. From a selection of many possible burial customs, a grave 
without interment was a deliberately chosen one, the choice was based on rational principles in a specific 
social context.
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Förord

Gravundersökningar har traditionellt haft en dominerande ställning inom svensk arkeologi och detta har 
kanske varit speciellt accentuerat i Mälarlandskapen. Under de senaste 10 åren har dock boplatserna 
kommit att inta en allt starkare position vilket till stora delar haft sin bakgrund i den sydskandinaviska, 
främst danska, utvecklingen av boplatsundersökningarna. Den sedan andra halvan av 80-talet alltmer 
allmänt förekommande framtagningen av stora boplatsytor har resulterat i en vitalisering av boplats
arkeologin som fortfarande är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede.

Gravarkeologin har dock inte haft en motsvarande utveckling under denna period. Undersökningarna 
har med få undantag ackumulerat samma sorts kunskap som traditionellt eftersökts. Anledningen till 
detta är att samma frågor angående social stratifiering och bebyggelsemönster fortsatt att vara domine
rande. Under 90-talet har dock ansatser till en teoretisk nyorientering börjat skönjas, främst utifrån ett 
ökat intresse för frågor kring ideologi, religion och symbolik.

I denna volym av Studier från UV Stockholm ges två bidrag till diskussionen om hur gravmaterial kan 
tolkas utifrån nya teoretiska perspektiv. I den första artikeln argumenterar Janis Runcis mot den 
traditionella tolkningen av variationen i gravarnas form och innehåll som en spegling av sociala skillna
der i samhället till förmån för en modell där variationen ses som ett ideologiskt uttryck för en efter
strävad ideal social ordning. Den andra artikeln av samme författare tillsammans med Alf Ericsson 
anlägger ett helt nytt perspektiv på gravar utan begravningar. Här föreslås att dessa gravar visserligen 
representerar en ytterlighetsform men ändock utgör en helt följdriktig konsekvens av brandgravskickets 
logik.

Stockholm i december 1994 

Ulf Säfvestad
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Eksågsgravfältet
Teoretiska och metodiska aspekter på ett gravfält 
från yngre bronsåldern i Härads socken, Södermanland

av Janis Runcis

ed anledning av 1991 års undersökning av 
Eksågsgravfältet, RAÄ 77:1 i Härads 
socken, Södermanland, aktualiserades åter 

en fråga av fundamental betydelse för gravarkeolo- 
gisk forskning, nämligen förhållandet mellan grav
materialet och det bakomliggande samhället. Före
liggande arbete är avsett att i korthet bidra till att 
belysa problemet, som är av generell art, utifrån så
väl teoretiska som metodiska aspekter. Utgångspunkt 
för analysen är de specifika egenskaper, vilka källma
terialet från Eksågsgravfältet besitter.

Eksågsgravfältet har tidigare varit föremål för 
antikvarisk verksamhet i form av en specialinven
tering och delundersökning år 1986 under ledning 
av Sonja Wigren (ATA dnr 873/86). Även då var 
undersökningen föranledd av en planerad utbygg
nad av Europaväg 3 (E20). Denna kom dock att skju
tas på framtiden, och fortsatt undersökningsverk
samhet inställdes. Gravfältet hade dessförinnan av- 
torvats i sin helhet, delvis rensats och dokumente
rats i plan genom tornfotografering. En anläggning 
undersöktes också. Två år senare övertäcktes åter 
den avbanade ytan genom Vägverkets försorg.

Förutsättningarna inför 1991 års undersökning 
var således ovanliga, såtillvida att en förhållandevis 
hög grad av förkunskap om fornlämningen redan

förelåg. Fördelen med detta var att mera preciserade 
problemställningar, direkt anpassade till materialets 
karaktär kunde formuleras redan i ett tidigt skede. 
Ytterligare en fördel var att kostnadsberäkningar och 
tidsplanering ej behövde ha att räkna med samtliga 
de dolda överraskningsmoment, som i vanliga fall 
kan uppstå vid gravfältsundersökningar.

Ur källkritisk synpunkt bör också det faktum 
beaktas, att den långa tid fornlämningen stått öp
pen och därefter övertäckts med ett synnerligen 
genomsläppligt material sannolikt har haft en ned
brytande inverkan på fyndmaterialet, något som 
dock är omöjligt att utvärdera.

Eksågsgravfältet RAÄ 77:1

Eksågsgravfältet bestod enligt fornminnesregistret av 
ett 15-tal anläggningar. Gravfältet uppmärksam
mades ej vid förstagångsinventeringen år 1958, utan 
framkom i samband med specialinventering av om
rådet inför den tidigare planerade utbyggnaden av 
Europaväg 3 år 1986. Endast ett fåtal gravanlägg
ningar var synliga före den delundersökning som 
sedan följde, varvid ytterligare ett antal av varierande 
karaktär påträffades.
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Gravfältet var beläget på en höjdplatå, ca 18-20 
m ö h, och omgavs mot norr och nordväst av skogs
klädda och blockrika moränhöjder. Terrängen slutta
de i öster och nordost ned mot Eksågsåns dalgång i 
avsatsliknande, moränbundna formationer. Grav
fältet låg i hagmark och var glest bevuxet med löv
träd. Vegetationen på sluttningen var närmast av 
parkkaraktär och bestod i huvudsak av lövträd med 
ett dominerande inslag av ek och björk. I söder 
angränsade gravfältet till nuvarande betesmark, vil
ken sannolikt i ett tidigare skede varit uppodlad att 
döma av runtomliggande, talrika odlingsvallar och 
röjningsrösen.

I ett regionalt perspektiv utgör närområdet en 
naturgeografiskt integrerad del av Mälarområdet, 
vilket generellt kännetecknas av omfattande sjösys
tem och sprickdalsterräng med mellanliggande, 
låglänta lermarker. Landskapstypen erbjuder i regel 
goda möjligheter att följa ett fortlöpande kolonisa- 
tionsförlopp, genom att korrelera strandförskjutning 
och fornlämningsbild.

Undersökningsmetod

Undersökningen av Eksågsgravfältet genomfördes i två 
etapper, där den första utgjordes av en förundersök
ning. Dessförinnan hade en utredning i form av en 
specialinventering och ett mindre antal provgrävning
ar utförts i det av vägsträckningen berörda området, 
varvid ett flertal tidigare ej registrerade fornlämnings- 
lokaler påträffades. Bl a framkom ett antal skärv- 
stensvallar, RAÄ 77:4, i nära anslutning till grav
fältet, vilka skulle kunna vara samstämmiga i tid.

Eftersom avsikten var att totalundersöka grav
fältet, genomfördes förundersökningen i form av ett 
antal sökschakt dragna huvudsakligen i nordost-syd
västlig riktning i syfte att klargöra huruvida grav

fältet hade en fortsatt utbredning i sluttningen ned 
mot Eksågsåns dalgång. Detta kunde inte uteslutas 
då terrängen var stenbunden och rik på block med 
antydan till formationer. Bekräftande indikationer 
på att så skulle kunna vara fallet framkom också i 
ett av schakten i form av en mindre mängd brända 
och obrända ben.

Den påföljande slutundersökningen genomfördes 
under två höstmånader. Väderleksförhållandena var 
idealiska med endast ett fåtal regniga dagar. Under
sökningen inleddes med att de numera övertorvade 
grusmassorna, som täckte det tidigare avbanade om
rådet avlägsnades med maskin. Därefter avbanades 
även ytorna mellan förundersökningsschakten och 
hela området grovrensades för hand, varefter den 
sammanhängande, rensade ytan tornfotograferades.

Redan vid det första undersökningstillfället år 
1986 framkom brända ben härrörande från män
niska spritt mellan de synliga anläggningarna, vilket 
kunde tyda på att även omarkerade gravar förekom 
på gravfältet. För att komma åt dessa dolda anlägg
ningar finrensades därför de mellanliggande ytorna 
och jorden från vissa provrutor sållades.

I samtliga undersökta anläggningar torrsållades 
fyllningen samt gravgömmorna, och anläggningarna 
dokumenterades i plan och profil.

I ett avslutande skede maskinavbanades den un
dersökta ytan ytterligare en gång, för att därigenom 
kunna finna eventuella, underliggande boplatsrester.

Undersökningsresultat

Gravfältet visade sig ha en tydlig rumslig begräns
ning, som väl ansluter till den naturliga topografin. 
Samtliga gravar var samlade inom en yta på ca 25x35 
meter i nära anslutning till 20-meterskurvan, vilken 
utgör en gräns för höjdplatån.
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Fig 2. Gravfältskarta över 
RAÄ 77:1. Skala 1:500. 
Map of the burial ground 
RAÄ 77:1. Scale 1:500.

A2 e

RAÄ77
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Förutom de 13 tidigare kända stensättningarna på 
gravfältet påträffades ytterligare sex gravar, varav 
fyra flatmarksgravar. Två gravar var fyndtomma och 
ingen begravning kunde påvisas. Inom gravfältsom- 
rådet, och företrädesvis i den västra delen, framkom 
även ett mindre antal anläggningar av boplats
karaktär såsom härdar, härdgropar och stolphål. 
Endast i ett fall kunde en direkt överlagring påvisas, 
då i form av en stensättning där gravgömman var 
nedgrävd i övre skiktet av en härdgrop. I sluttningen 
ned mot Eksågsån framkom endast två mindre 
skärvstensförekomster samt ett par röjningsrösen.

På den intilliggande ytan med lämningar av 
boplatskaraktär (RAÄ 77:3) undersöktes ett mindre 
antal anläggningar, varav samtliga var av typen här
dar, härdgropar eller rester därav.

Gravtyper

Av de undersökta stensättningarna var flertalet i det 
närmaste runda eller rundade till formen. Storleks- 
mässigt varierade de mellan ca 1,5 och upp till 7 
meter i diameter, och var mer eller mindre tydligt 
avgränsade. En av anläggningarna, den nordligaste 
inom gravfältet, utgjordes av en mittblocksgrav med 
en i den norra delen kraftig kantkedja av huvudsak
ligen kantställda stenar, som reste sig över den innan- 
förliggande stenpackningen. De övriga anläggning
arna uppvisade annars en mycket skiftande karak
tär med avseende på begränsningen. Det fanns dess
utom inom gravfältet en viss tendens till agglome- 
rationer, vilket yttrade sig i att många av gravarna 
var anlagda i omedelbar anslutning till varandra och 
sålunda utnyttjade gemensamma konstruktionsele
ment. I ett fall hade ett större block, vilket ingår i en 
kantkedja, sekundärt utnyttjats till ytterligare en 
gravanläggning och då erhållit en separat, utanför- 
liggande stenpackning. En av de mindre anläggning

arna var synnerligen vällagd, nära nog cirkelrund 
till formen med en kantkedja bestående av sju, i det 
närmaste lika stora stenar. Denna anläggning var i 
sin tur belägen i anslutning till en mera diffust av
gränsad, oregelbunden stensättning, som innehöll två 
gravgömmor. I ett flertal andra fall var stenpack- 
ningarna glesa, utan någon tydlig kantmarkering, 
och därför mycket svåra att avgränsa från den runt- 
omliggande moränmarken.

Stenpackningarna var i allmänhet en- till två- 
skiktade och av varierande täthet. Stenmaterialet i 
dessa föreföll ej vare sig storleks- eller formmässigt 
utvalt, utan bestod i allmänhet av både runda och 
kantiga stenar av olika storlek, ibland också med 
inslag av skärvig och skörbränd sten.

Flatmarksgravarna hade, med undantag av ensta
ka, uppstickande stenar, ej någon synlig markering 
ovan jord utan avtecknade sig endast som svaga 
mörkfärgningar gentemot omkringliggande mark
yta.

Fig 3. Plan över Al, mittblocksgraven. Skala 1:100. 
Plan of Al. Scale 1:100.
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Gravskick
Brandgravskick förekom i samtliga undersökta gra
var. Depositionssättet av de brända benen var däre
mot varierande. Vanligast förekommande var ben
lager, där de rensade brända benen var jämnt ut
spridda inom en begränsad yta, i regel utan obser
verbara spår av någon nedgravning. I en anläggning 
påträffades en stensatt grop nedgrävd i ett benlager. 
Spridningen av de brända benen, fördelade endast 
utmed nedgravningens kanter, tyder på att den san
nolikt har haft en annan funktion än bengömma.

I en av de undersökta flatmarksgravarna före
kom de brända benen mera oregelbundet spridda på 
olika nivåer, vilket gör att den definitionsmässigt kan 
föras till gravskickskategorin spridda brända ben.

Även nedgrävningar innehållande rena brända 
ben, med eller utan bevarade spår av behållare, kunde 
konstateras i ett antal gravar. I en gravgömma ut
gjordes benbehållaren av ett keramikkärl, vari också 
ett bikärl påträffades. I övrigt indikerades endast 
benbehållare av mycket fragmentariskt bevarade 
hartstätningsringar. En blandform av depositions- 
sätt, där en urnegrop omgavs av ett benlager före
kom också i en av gravarna.

Fynd
Fyndmaterialet från de undersökta gravarna är 
mycket sparsamt. Förutom rensade brända ben i 
mycket varierande mängd påträffades även i en del 
gravgömmor fragment av bronsföremål, varav de 
flesta oidentifierbara. I fyndmaterialet i övrigt ingår 
dessutom enstaka fragmenterade flintartefakter, 
brända och obrända, samt keramik och rester av 
hartstätning.

Bronser förekom i sammanlagt fem gravar. I 
mittblocksstensättningen påträffades i benlagret ett

fragment av vad som sannolikt utgör ett sågformat 
redskap. Föremålets ursprungliga form eller storlek 
går ej med säkerhet att avgöra utifrån den bevarade 
delen, där endast en del av sågtandningen återstår.

Bättre bevarat var det föremål av brons, som 
påträffades i urnegropen i den stensättning, vilken 
inrymde två gravgömmor. Föremålet består av ett 
litet, lansettformat miniatyrredskap, försett med 
tånge och åsning på båda sidor om spetsdelen.

De övriga föremålsfragmenten kan pga sin beva
randegrad ej närmare typbestämmas. Samtliga frag
ment är tunna och platta till formen och kan möjli
gen härröra från antingen någon form av mindre 
eggredskap såsom rakknivar eller också pincetter.

Tillsammans med ett bronsfragment påträffades 
i en stensättning fragment av flathuggna flintpil
spetsar med urnupen bas. Ett fragment utgörs av 
spetsdelen och det andra av basen. Delarna har ingen 
passning med varandra utan härrör från två skilda 
föremål. Det märkliga med dessa är att spetsdelen 
är obränd medan den andra, basdelen, är bränd. I 
samma gravgömma förekom dessutom ytterligare tre 
brända fragment av flinta. Trots att de har passning 
kan de ej med säkerhet föremålsbestämmas. Sanno
likheten förefaller dock stor, att dessa också utgör 
delar av en pilspets.

Keramikkärl förekommer endast i en stensätt
ning. Kärlet, vilket påträffades i starkt fragmenterat 
skick i en urnegrop, fungerade som benbehållare och 
innehöll förutom de brända benen också rester av 
ett mindre bikärl. Det större kärlet, där framför allt 
bottendelen och en del av buken är bevarad, är fram
ställt av ett fast, medelfint magrat gods, som är täm
ligen välbränt och med en ljust, rödbrun färg. Ytan 
är väl avjämnad och ger ett nära nog glättat intryck. 
Formen låter sig pga det fragmentariska skicket ej 
närmare bestämmas, men av de bevarade delarna 
att döma kan kärlet möjligen ha varit skålformat 
med en svagt bukig nederdel och ett något insvängt
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Ani nr Ani typ Form Storlek 
i m

Konstruk-
tionsdetalj Gravskick Inre konstruk- 

tionsdetalj Fynd

A 1 stensättning rundad 5,5x6,2 mittblock
kantkedja benlager brända ben, 

bronsföremål

A 2 stensättning rundad ca 5 kantkedja benlager inre kantkedja brända ben

A4 stensättning rundad ca 6x7,5 grav utan ben

A 5 stensättning rundad ca 3 antydan till 
kantkedja

urnegrop med om
givande benlager

brända ben,
bronsföremål,
hartstätning

A6 stensättning oregelbunden 2x3,5
bengrop brända ben

urnegrop bronsföremål,
hartstätning

A 7 stensättning rundad 6,2x7,1 kantkedja enstaka brända ben 
i sotlager

antydan till 
inre kantkedja brända ben

A 8 stensättning rund ca 1,6 kantkedja med
7 stenar urnegrop brända ben, 

keramikkärl, bikärl

A 9 stensättning oregelbundet
rundad 1,8x2,5 kantkedja urnegrop brända ben, 

harts (?)

A 10 stensättning oval 2,5x4 gles kantkedja urnegrop
brända ben, 
pilspetsar av flinta, 
bronsföremål

All stensättning rundad 1,7x1,8 grav utan ben

A 16 stensättning rundad 2,5x3 3 stenar som 
mittmarkering benlager stensatt grop i 

benlagret
brända ben, 
hartstätning

A 26 stensättning oregelbunden 3,5x4 bengrop locksten brända ben

A 33 flatmarksgrav rundad 0,3 bengrop brända ben

A 34 blockgrav halvrundad 1,5x1,8 stenpackning
N om block benlager brända ben, 

bronsföremål

A 35 stensättning rundad 1,2x2 antydan till 
kantkedja benlager brända ben

A 36 flatmarksgrav rundad 0,7-0,8 bengrop stensatt botten brända ben

A 37 flatmarksgrav oregelbundet
rundad 1,8x1,2 benlager brända ben

A 38 stensättning rundad 5,3-5,5 kantkedja spridda brända ben brända ben, 
bränd flinta

A 39 flatmarksgrav rundad 0,5 spridda brända ben brända ben

Fig 4. Gravanläggningar inom RAÄ 77:1. Grave features within RAÄ 77:1.
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halsparti med en omarkerad, tunn mynningsrand.
Det mindre kärlet kan ej heller närmare rekon

strueras utifrån de få bevarade fragmenten. Det kan 
möjligen ha varit koppformat. Även här är godset 
medelfint magrat och ytan avjämnad. Färgen är dock 
mörkare, i det närmaste gråsvart, vilket kan tyda på 
att kärlet har framställts med en reducerad brän- 
ningsteknik. Av vad som framgår av bevarade delar 
av mynning och bukparti har kärlet haft ett insvängt 
halsparti och bukig nederdel.

Analysresultat

Analyserna av gravfältsmaterialet innefattar en os- 
teologisk bearbetning av benmaterial från gravar och 
mellanliggande ytor och 14C-analys av kol och harts 
påträffat i anläggningarna.

Osteologi
Den osteologiska bearbetningen av benmaterialet har 
utförts av Caroline Arcini, Riksantikvarieämbetet, 
UV Syd och ingår som bilaga i basrapporten (Runds, 
rapport i manus). Den sammanlagda benmängden 
omfattar mer än 3,8 kg fördelade på 17 anläggningar 
samt sex lösfynd. Mängden ben från anläggningarna 
varierar mellan 1 till 1 007 gram. I 16 gravar har 
med säkerhet kunnat påvisas att benen härrör från 
människa. En av gravarna, mittblocksstensättningen, 
visade sig innehålla en dubbelbegravning. I flertalet 
fall har också åldersbestämningar i grova intervall 
utförts. Resultatmässigt av intresse är här den för
hållandevis stora andelen barngravar. Könsbestäm
ning har varit möjlig i fyra fall. En mindre andel av 
benmängden har kunnat identifieras till benslag. Re
sultatet antyder här ett selektivt urval vid depositio

nen. I den osteologiska bearbetningen ingår också 
en redovisning av den tillämpade metoden.

14C-analys
14C-analys har utförts på kol och harts insamlat ur 
sammanlagt 15 anläggningar på RAÄ 77:1 och 77:3, 
varav fem av dessa utgörs av gravar. Analysmaterialet 
från gravarna har i samtliga fall utgjorts av harts. 
Analysresultaten redovisas nedan i diagramform med 
kalibrerade värden inom både ett och två sigma.

Av resultaten från 14C-analyserna framgår att 
huvuddelen av anläggningarna har en klar förank
ring i yngre bronsålder och till viss del även i äldre 
järnålder, något som inte heller motsäges av den ar
keologiska dateringen. Efter kalibrering av de er
hållna värdena visar det sig emellertid att två av dessa 
närmast faller inom ramen för mellersta bronsålder 
(se fig 5). I båda fallen består det analyserade mate
rialet av harts. I olika sammanhang har också påta
lats att värden erhållna vid analys av harts ofta ger 
betydligt äldre dateringar än motsvarande kolprover 
insamlade ur samma anläggning. Än mer besvärande 
har denna skillnad varit vid jämförelse med konven
tionell, arkeologisk föremålsdatering. Tolknings
forslag till dessa avvikande dateringar har framförts 
från olika håll. För det mesta hänvisas då till harts
ens speciella tillverkningsprocedur och dess eventu
ella högre egenålder. Något generellt korrigerings- 
mönster för denna egenålder går emellertid ej att 
utläsa ur det hittills analyserade gravmaterialet (se 
diskussion i Bennett 1987, s 172ff och där anförd 
litteratur).

Ytterligare två avvikande analysresultat återstår 
att förklara. Dessa gäller kolprover tagna dels ur en 
flatmarksgrav, dels ur en grop. Flatmarksgraven er
höll en datering, vilken hamnade i intervallet mellan 
ca 100-650 AD, dvs romersk järnålder-folk vand-
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77 3 A 7
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773 A 8

Fig 5. 14C-diagram. Gravanläggningar markerade med fetstil. Diagram of uC-results. Grave features are marked in 
bold type.

ringstid. Det bör dock påpekas att kolprovet ej var 
klart kontextbundet, utan insamlades på ytan av 
anläggningen. Den andra avvikande dateringen gav 
i det närmaste medeltida värden. Detta kan möjli
gen bero på anläggningens tveksamma karaktär eller 
på någon form av kontamination i det insamlade 
provet.

Av intresse för ett tolkningssammanhang vad 
gravskick beträffar, är de värden som erhölls ur de 
två anläggningar, där en direkt överlagring kunde 
påvisas. Det gäller en stensättning vilken var anlagd 
över en härdgrop. Gravgömman visade sig där vara 
nedgrävd genom ytskiktet i härdgropen. Analys
resultaten visar på en differens på 150 år (oka
librerade värden) mellan hartstätningsring från

urnegropen och kol från härdgropen, där det äldre 
värdet härrör från den förstnämnda anläggningen. I 
ljuset av ovanstående diskussion om hartsdateringar 
i allmänhet ger detta för handen att de två anlägg
ningarna bör vara nära nog samstämmiga i tid, ett 
intryck som också stöds av de stratigrafiska fält
observationerna.

Slutligen kan ur analysresultaten från 14C-pro- 
verna utläsas att det omfattande härdsystem, som 
inramade gravfältet bör vara samtida med det sist
nämnda. Därav följer att anläggandet av gravar och 
härdar/härdgropar i nära anslutning till varandra i 
detta sammanhang sannolikt utgör delar av samma 
rituella handlingsmönster.
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Kronologisk och jämförande 
diskussion

Eksågsgravfältet kan med någorlunda precision tid- 
fästas inom ramen för ett relativt, förhistoriskt 
kronologischema. Dateringskriteria utgörs framför 
allt av gravformer, gravskick samt fyndmaterial i 
kombination med varandra, men även miljö och 
fornlämningsbild i övrigt ger en viss ledning för en 
närmare bestämbar tidstillhörighet. Dateringsme
toden baserar sig främst på analogislut, i enlighet 
med antagandet att olika slag av likhet är ett indi
cium på samtidighet. Enligt Mats P Malmers defini
tioner kan metoden bäst betecknas som en indirekt, 
kvalitativ metod, dvs det daterade objektet besitter i 
sig självt inga daterande egenskaper, utan måste sät
tas i relation till andra direkt daterbara objekt, vilka 
tjänar som kronologiska fixpunkter (Malmer 1968).

Flertalet av de undersökta gravanläggningarna 
på Eksågsgravfältet inryms under den vida och sam
lande benämningen stensättning. Däribland återfinns 
dock några med morfologiska särdrag, vilka gör det 
möjligt att inordna dem i ett närmare kronologiskt 
sammanhang. Främst åsyftas då den säregna form 
av stensättning som mittblocksgraven utgör. I sin 
mest särpräglade form kännetecknas den av ett of
tast markfast block, omgivet av en stenpackning och 
en kraftig kantkedja av utvalt stenmaterial. Bengöm
man är i regel placerad söder om blocket. Grav
formen, som ofta ingår i gravfält, har framför allt 
en utbredning inom det östra Mälarområdet, och 
undersökningar har i allmänhet givit dateringar till 
yngre bronsålder (Hyenstrand 1984, s 61). Bl a har 
ett antal dylika gravar undersökts i samband med 
gravfältsundersökningar i Södermanland under de 
senaste årtiondena. Med utgångspunkt från i många 
fall standardiserade föremålsuppsättningar, vari in
går smärre eggredskap, dubbelknappar, spiralhuvud- 
nålar m m, har gravtypen kunnat dateras till före

trädesvis yngsta bronsålder (period V-VI). Även 14C- 
analyser av kol och harts påträffade i gravgömmorna 
tycks i stort bekräfta denna datering (Damell 1971, 
1985, jfr även Ambrosiani 1964, s 29, s 60).

De övriga gravtyperna på Eksågsgravfältet, i hu
vudsak rundade stensättningar av blandat sten
material och med eller utan kantkedja, är svårare 
att närmare tidsbestämma utifrån formen. En date
ring till yngsta bronsålder kan utifrån den övriga 
kontexten förefalla rimlig, men de kan typmäs
sigt likaväl föras till den äldsta delen av järnålder.

Ytterligare ett problem med avseende på krono
login erbjuder flatmarksgravarna, då den omar
kerade gravformen sannolikt har en mycket stor kro
nologisk spännvidd. Till detta kommer dessutom de 
källkritiska aspekterna, vilket innebär att åter- 
finnandefrekvensen sannolikt är mycket låg, bl a 
beroende på lokaliseringsproblem och skiftande un
dersökningsmetod. Generellt brukar flatmarksgravar 
samlade på stora gravfält med de brända benen de
ponerade i urnor förknippas med de kontinentala 
urnefältkulturerna och brandgravskickets genom
brott under yngre bronsålder. Man bör dock beakta 
att Mälarområdet är ett perifert område i förhål
lande till bronsålderns centralbygder i sydskan- 
dinavien, till vilka utifrån kommande impulser först 
nådde. Därför kan ej heller långtgående slutsatser 
angående vare sig kulturkontakter eller kronologisk 
samstämmighet göras utifrån parallellisering med 
kontinentalt material. Därtill är det här undersökta 
materialet för litet och ej heller entydigt i tolknings- 
hänseende. Dessutom bör framhållas att jämförel
ser mellan enstaka, ur sitt sammanhang lösryckta 
kulturella element i allmänhet ej är fruktbara ur nå
gon som helst synpunkt. Mera geografiskt närliggan
de paralleller i en liknande gravfältskontext står an
nars att finna i det östgötska gravmaterialet, också 
där med dateringar till yngsta brons-äldsta järnålder 
(Lundström 1965, 1970, Nilsson 1987, s 85).
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Den del av gravskicket som innefattar omhänderta
gandet av de döda ger inget underlag för någon mer 
preciserad datering. Brandgravskicket, som förekom
mer i samtliga undersökta gravar på Eksågsgrav- 
fältet, var dominerande under hela den yngre brons
åldern och kan som enskild företeelse ha introduce
rats mycket tidigt i Södermanland även i förhållande 
till sydskandinaviskt material. Den äldsta påträffade 
brandgraven i landskapet har genom föremålsfynd 
kunnat dateras till period II/III (Damell 1985, s 64). 
Sättet att deponera de rensade brända benen ut
spridda över en relativt stor yta eller nedgrävda i 
någon form av förvaringskärl är allmänt förekom
mande under hela den yngre bronsåldern och även 
under den tidiga äldre järnåldern (Ambrosiani 1964, 
s 64).

Även det i gravarna påträffade, sparsamma fynd
materialet får, möjligen med ett undantag, anses så
som varande en integrerad del av gravskicket. Be
greppet gravskicksrelaterade fynd, i den mån det 
överhuvudtaget givits någon närmare definition, ges 
härmed en vidare omfattning än vad som hittills varit 
brukligt inom gravarkeologin. Främst gäller detta 
den uppsättning av smärre bronsföremål, vilka i 
kombination utgör ett vanligt inventarium i gravar 
från bronsåldern, och då i synnerhet från dess se
nare del då brandgravskicket började bli allom
fattande. Föremålen, som ej bör betraktas som grav
gåvor i vanlig bemärkelse, påträffas så gott som un
dantagslöst obrända i gravgömmorna. Föremåls- 
kombinationen utgörs i regel av rakkniv, pincett, 
dubbelknapp och pryl och brukar ibland benämnas 
som ”toalettredskap”. Inom äldre forskning har man 
ibland velat framhäva deras roll som en del av den 
personliga och vardagliga utrustningen, vilken så
lunda vittnat om epokens ”hochentwickelte Kör
perpflege” (Reinerth 1940, s 41, se kommentar av 
Ohlmarks 1945, s 340). Troligare är att dessa red
skap utgör medvetet utformade beståndsdelar av

gravskicket i egenskap av betydelsebärare i ett fast
ställt, rituellt och ideologiskt symbolspråk, som an
vändes inom begravnings- och dödskulten. Föremål
ens funktion skulle då, enligt somliga uttolkare, när
mast vara att tillförsäkra den döde ett liv efter detta 
(Gräslund 1983, s 51f, Ohlmarks 1945, s 340, 
Hedengran 1989, s 90f).

Av de två identifierbara bronsföremålen kan en
dast lansetten inordnas mera precist inom ett relativ- 
kronologiskt system. Föremålstypen är vanligt före
kommande i gravar från bronsålderns period IV, un
dantagsvis också från period V. Den har enligt Evert 
Baudou en utpräglat sydlig utbredning men finns 
även representerad på Gotland (Baudou 1960, s 15, 
Taf III, Karte 7, jfr även Montelius 1917, no 1087, 
1088). Föremålets funktion är ej klarlagd, men är 
sannolikt av en symbolisk art i likhet med andra 
miniatyrredskap som förekommer i gravsamman
hang. Det bör i detta sammanhang understrykas att 
en datering av en föremålsform inte innebär någon 
datering av den anläggning vari föremålet ifråga 
påträffats. Det kan ha varit i omlopp en längre tid 
innan det nedlades i gravgömman. Därtill kommer 
att en viss retardation är att räkna med i fråga om 
föremålstypers spridning från de centrala brons- 
åldersbygderna till de mera perifert belägna.

Det fragmentariska sågbladet ter sig mera pro
blematiskt ur dateringssynpunkt. Föremålsformen är 
ej alltför vanlig i det svenska fyndmaterialet. I 
kontinentaleuropeiskt material förekommer den 
framför allt i medelhavskulturerna med tonvikt på 
den västra delen, men finns även företrädd i grav
materialet från Knossos (Déchelette 1910, s 273f). 
Ett fåtal exemplar har också påträffats i Sverige, då 
bl a i Södermanland. Värt att notera är att fynden i 
dessa fall framkommit just i monumentalgravar som 
rösen och mittblocksstensättningar (Damell 1971, s 
33, 1985, s 25). I Resmo socken på Öland påträffa
des i en kista av kantställda kalkstenshällar också
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ett sågliknande miniatyrredskap tillsammans med en 
pincett och en dubbelknapp, som kunde föras till 
bronsålderns period III-IV. En liknande fyndkombi
nation är även belagd i det danska materialet (Pe
tersson 1955, s 123ff).

Någon närmare möjlighet till findatering ger ej 
heller de bladformiga flintpilspetsarna med urnupen 
bas. Föremålstypen har en mycket stor kronologisk 
spännvidd, och förekommer i såväl grav- som bo
platsfynd från senneolitikum ända till yngre brons
ålder (Magnusson 1950, s 32). Vid undersökning av 
ett yngre bronsåldersgravfält i Hallunda, Botkyrka 
socken i Södermanland påträffades i en oval sten- 
sättning tillsammans med brända ben, bronssmältor 
och keramik också en pilspets av flinta (Jaanusson 
& Vahlne 1975, s 52). I Skåne har liknande flintpil
spetsar bl a påträffats i två brandgravar, varav den 
ena var en sekundärbegravning i en hög från äldre 
bronsålder. Pilspetsarna var i båda fallen nedlagda i 
gravurnor tillsammans med bronsföremål, som kun
de dateras till bronsålderns period IV eller början av 
period V (Petersson 1950, s 123ff, Magnusson 1950, 
s 32, Rydh 1968, s 154). Dylika dateringar har även 
erhållits på liknande föremålskombinationer i grav
fynd från Jylland och Nordtyskland (Baudou 1959, 
s 168).

De här behandlade pilspetsarna medför även 
problem i tolkningshänseende, då de påträffats dels 
brända, dels obrända. Föremålstypens sporadiska 
uppträdande i övriga gravsammanhang gör dock att 
det ej kan uteslutas att även de kan föras till katego
rin gravskicksrelaterade föremål.

De båda keramikkärlen ger utifrån form, ytbe
handling samt fyndomständigheter en antydan om 
yngre bronsåldersdatering. Skålformade kärl har 
även påträffats bl a på Fiskebygravfältet i Östergöt
land och under liknande fyndomständigheter. I mer 
än hälften av yngre bronsåldersgravarna på ovan 
nämnda gravfält fanns förutom benbehållare även

ett mindre, ofta koppformat bikärl, som antingen 
placerats bredvid benbehållaren eller också återfun
nits i krossat skick i denna (Lundström 1970, s 23). 
Den glättade ytbehandlingen på båda kärlen bidrar 
också till att en datering till yngre bronsålder kan 
hållas för trolig. Nämnda ytbehandling står att åter
finna bl a i det omfattande keramikmaterialet från 
Hallunda som en av sex urskiljbara huvudtyper 
(Jaanusson 1981, s 38). Det mindre kärlet, där god
set är i det närmaste svartbränt till följd av reduce
rad syretillförsel vid bränningen, understryker likaså 
en yngre bronsåldersdatering. Denna ytbehandlings- 
och bränningsteknik är vanligt förekommande un
der yngre bronsålder både i Norden och i Central
europa samt framför allt i den s k Lausitzkulturen 
med en utbredning inom ungefärligen nuvarande 
Polens gränser. Dessa tekniker har dock av under
sökt material att döma introducerats tämligen tidigt 
i Norden, sannolikt redan före etablerandet av den 
renodlade Lausitzkulturen, vilket försvårar eventu
ella slutsatser angående kronologi och kulturella 
influenser (aa, s 59, 120 ff).

Med utgångspunkt från gravformer, gravskick 
samt gravgåvor kan således Eksågsgravfältet med stor 
sannolikhet förankras i tid till den yngre delen av 
bronsålder med en möjlig kontinuitet in i äldsta järn
ålder. Denna datering överensstämmer också i stort 
med erhållna resultat från 14C-analyser (se ovan).

Problemformulering

Det utvalda problem som fortsättningsvis görs till 
föremål för en vidare analys och diskussion, är va
riationen och komplexiteten inom det undersökta 
gravfältet med avseende på gravformer och grav
skick, samt fyndmaterialet. En förutsättning för en 
sådan analys är givetvis att den för oss observerbara
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variationen är ett resultat av medvetna handlingar 
och därmed också meningsbärande. Det övergri
pande syftet är således att tolka och försöka nå fram 
till en förståelse av innebörden i denna variation ge
nom att sammanfatta iakttagna detaljer till ett större, 
betydelsebärande mönster.

En central frågeställning i denna diskussion blir 
följaktligen huruvida samtliga former av variation 
inom materialet är signifikanta eller s a s av samma 
dignitet. Ytterligare delproblem som kommer att 
diskuteras rör främst källkritiska aspekter på mate
rialets representativitet samt även klassifikatoriska 
problem med avseende på gravskicket, vilka sam
mantaget skulle kunna medföra att den observerade 
variationen endast är skenbar.

Frågan om variationen inom gravfältet kommer 
även i viss utsträckning att behandlas ur jämförande 
synpunkt, för att se om ett likartat variationsmonster 
även står att återfinna på andra närliggande och sam
tida gravfält. I detta sammanhang aktualiseras ound
vikligen också frågor rörande olika former av sam
hällelig organisation och interaktion samt i viss mån 
även ekonomi och resursutnyttjande.

Metodredovisning

Den metod som i det följande kommer att användas 
för att förklara variationen inom Eksågsgravfältet 
kan bäst betecknas som kvalitativ, jämförande och 
argumenterande utifrån olika teoretiska ståndpunk
ter. Metodvalet grundar sig främst på det faktum att 
det numerära underlaget för en kvantitativ och sta
tistisk bearbetning av gravfältsmaterial från yngre 
bronsålder i Södermanland för närvarande är för li
tet, även om ett betydande tillskott skett genom in
tensiv arkeologisk undersökningsverksamhet främst 
under 60- och 70-talen.

Analysen kommer huvudsakligen att ske i form av 
en presentation, diskussion och utvärdering av olika 
förklaringsmodeller, vilka grundar sig på skilda me
todiska och teoretiska inriktningar inom pågående 
gravarkeologisk forskning.

Teoretisk bakgrund

Samma företeelser kan inom arkeologisk forskning 
ges olika förklaringar eller tolkas på skilda sätt, be
roende på vilken vetenskaps- eller samhällsteoretisk 
ståndpunkt man väljer att intaga. Detta gäller inte 
minst den del av arkeologin med inriktning på gra
var, där olika förhållningssätt till gravars roll i sam
hället kan leda till vitt skilda tolkningar. Problemet 
har tidigare tagits upp till behandling av bl a Carl 
Axel Moberg, som exemplifierar det med två polari
serade uppfattningar om den sociala strukturen i 
Norden under bronsålder, vilka emanerar ur ett och 
samma arkeologiska källmaterial (Moberg 1956, 
s 65).

Kopplingen mellan gravar och rådande samhälls
former kan annars tyckas självklar, och har tidigare 
möjligen av den anledningen ej varit föremål för dis
kussion i någon större omfattning. En bidragande 
orsak till detta förhållande har också den bebyggelse
arkeologiska inriktning utgjort, vilken i hög grad 
präglat tidigare gravforskning.

Det är givetvis ej heller frågan om relationen 
grav-samhällsform överhuvudtaget finns som bör 
diskuteras utan snarare dess art. Den centrala fråge
ställningen i den teoretiska diskussionen berör såle
des gravarnas roll som samhällsspegel. Kan man i 
gravmaterialet se en direkt reflektion av det bakom
liggande samhällets sociala struktur eller finns det 
andra faktorer som styr dess utformning? Den först
nämnda uppfattningen har framför allt förespråkats

20



av anhängare till den s k ”New Archaeology”-sko- 
lan med Lewis Binford som främsta företrädare och 
tillika dess upphovsman. Idéerna har sedan vidare
utvecklats och tillämpats med olika metod av ett fler
tal forskare; inom bronsåldersforskning främst av 
Klavs Randsborg (1973, 1974, m fl) samt Kristian 
Kristiansen (1979).

Mot detta synsätt uppstod relativt tidigt en mot- 
reaktion, klarast formulerad hos en grupp anglosax
iska arkeologer i Cambridge, vilka hävdade att ett 
okomplicerat och entydigt förhållande mellan den 
materiella kulturen, däri inbegripet gravar, och rå
dande social verklighet ej alltid behöver vara för 
handen. Utifrån etnoarkeologiska fältstudier av le
vande, primitiva samhällen kunde påvisas att delar 
av den materiella kulturen kan ha en symbolisk inne
börd utöver den funktionella, och kan dessutom spela 
en aktiv och formande roll i sociala strategier. Denna 
symboliska innebörd är kulturellt och ideologiskt 
betingad och måste förstås utifrån sin samhälls- 
kontext (Hodder 1982).

Ur detta förhållningssätt till det arkeologiska 
källmaterialet utkristalliserade sig sedermera en gren, 
som utifrån en historiematerialistisk samhällssyn 
hävdade att ideologi och religion i första hand tjä
nade till att dölja de reella produktionsförhållandena 
och på så vis bevara och reproducera samhällssys
tem, vilka i grunden byggde på en orättvis fördel
ning av resurser. I en analys av skånska gånggrifter 
försöker Christopher Tilley, med tillämpning av en 
strukturalistisk metod, påvisa hur ideologi, manifes
terad i kollektivgravskicket, användes av en ledande 
grupp för att förneka rådande social verklighet. I en 
stegrad krissituation aktiverades ideologin för att 
söka förhindra förändringar, vilka var oundvikliga 
med rådande samhälls- och produktionssystem 
(Tilley 1984).

Dessa olika infallsvinklar på arkeologiskt käll
material i allmänhet och gravar i synnerhet har i

nutida svensk gravarkeologisk forskning genererat 
en förnyad målsättningsdiskussion, där bl a frågor 
rörande de bakomliggande strukturerna såsom ideo
logi, religion, symbolik och social kontext tillmäts 
en större betydelse (Lagerlöf m fl, 1991).

Förklaringsmodeller
Mot bakgrund av ovanstående kan således variatio
nen inom Eksågsgravfältet ges alternativa förkla
ringar i hypotesform att prövas mot arkeologiska 
data.
• Variationen är betingad av en motsvarande social 
variation inom den befolkningsgrupp som utnyttjat 
gravfältet. Gravarna kan således ses som en sam- 
hällsspegel, i vilken man exempelvis kan avläsa so
ciala skillnader mellan individerna eller alternativt 
förändringar inom det socioekonomiska systemet.
• Variationen ger ingen direkt återspegling av det 
bakomliggande samhället. Den ger i stället uttryck 
för en idealiserad och immateriell verklighet, styrd 
av ett kollektivt medvetande men även med utrymme 
för individuell variation. Variationer i gravarnas ut
formning är i enlighet med detta synsätt ett symbol
språk med en dold struktur förankrad i dåtida reli
giös föreställningsvärld och mytologi.

Källkritik och representativitet
En källkritisk utvärdering av insamlade data bör 
göras innan någon form av försök till verifiering av 
ovan framförda hypoteser kan ske.

En förutsättning för att fånga in variations
bredden inom ett gravfält är givetvis att gravfältet 
är totalundersökt, vilket innebär att samtliga gravar 
också måste återfinnas. Ett stort problem därvidlag 
utgör de omarkerade flatmarksgravarna med i
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många fall oansenliga gravgömmor. Gynnsamma 
omständigheter, en viss förkunskap samt därefter 
anpassad metodik vid ifrågavarande undersöknings
tillfälle gör att man kan hålla för sannolikt att det 
övervägande flertalet av dessa gravformer har på
träffats och undersökts inom Eksågsgravfältet. Be
tydligt svårare är att rätt utvärdera återfinnande- 
frekvensen av gravtypen vid tidigare gravfälts- 
undersökningar. Detta gör att en viss återhållsam
het bör iakttagas vid jämförelser samt bedömande 
av representativiteten.

Ett annat problem vid analys och tolkning av 
gravmaterial är av dokumentationsteknisk eller 
klassifikatorisk art. Framför allt gäller detta olika 
former av gravskick. De kvarvarande spåren efter 
den aktuella periodens gravskick är många gånger 
fragmentariska och dokumentationstekniskt svår
gripbara. Det är ej alltid helt lätt att bedöma och 
klassificera en gravgömma efter den vedertagna och 
definierade terminologi, som används vid gravfälts- 
undersökningar. Bevaringsförhållanden kan av flera 
orsaker vara skiftande från ställe till ställe. Sålunda 
kan skillnader mellan t ex urnegrop och bengrop 
samt benlager och spridda respektive enstaka brända 
ben endast vara ett resultat av olikverkande ned
brytningsprocesser; något som kan medföra oöns
kade konsekvenser för tolkningen av det undersökta 
materialet.

Därmed leds också frågan vidare till huruvida 
samtliga observerade skillnader inom gravmaterialet 
verkligen är signifikanta och avsedda att vara så
dana. Som exempel kan här bara nämnas att skill
naden mellan bengrop och benlager, förutom ovan 
sagda, också kan bero på svårigheter att vintertid 
med tjäle i marken och med primitiva redskap åstad
komma en nedgravning, även om den av olika skäl 
vore önskvärd. Likaså kan en nedgravning i en ben
gömma ursprungligen ha utgjort fundament för nå
gon form av gravmarkering i förgängligt material.

Efter förmultnelse kan sedan ben komma att påträf
fas i nedgravningen. Ett exempel på detta förekom
mer troligen på Eksågsgravfältet.

Beträffande representativiteten kan sammanfatt
ningsvis konstateras att det undersökta och doku
menterade materialet från Eksågsgravfältet tämligen 
väl torde motsvara det ursprungliga antalet anlagda 
gravar. Däremot motsvarar antalet gravlagda indi
vider med största sannolikhet ej den totala popu
lationen. Med tanke på den tidrymd gravfältet om
fattar har möjligen ett urval av befolkningen skett, 
eller också har andra begravningsplatser använts 
parallellt.

Frågan om huruvida gravfältet till sin samman
sättning också är representativt i förhållande till 
andra undersökta yngre bronsåldersgravfält inom 
regionen är däremot svårare att besvara utan en när
mare källkritisk granskning av tidigare undersökt 
material. En överblick av det samlade materialet uti
från David Darnells sammanställning av undersökta 
gravar från den aktuella perioden i Södermanland 
fram tom 1980 ger dock för handen att gravformer 
och gravskick i stort överensstämmer med här be
handlade material med ett väsentligt undantag, näm
ligen vad flatmarksgravar beträffar (Damell 1985, s 
83ff). Dessa tycks helt saknas inom övriga under
sökta gravfält i regionen. Frågan om denna, nog så 
viktiga, skillnad i gravfältssammansättning är signi
fikant måste därmed för närvarande lämnas öppen i 
avvaktan på en källkritisk utvärdering.

Utvärderande analys

I det följande kommer de ovan presenterade för
klaringsmodellerna till variationen inom Eksågs
gravfältet att utvärderas och prövas mot källmate
rialet. Förutsättningen för fortsatt analys och dis-
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kussion innebär då att man ej tillmäter de kronolo
giska skillnaderna mellan gravanläggningarna nå
got förklaringsvärde. I stället väljs här att betrakta 
gravskick i vid bemärkelse som del av en trögrörlig 
struktur innefattande mentalitet, minne och tradi
tioner och till vilken variationer alltid är menings
fullt relaterade (jfr Jennbert 1988).

Grav —► samhälle
Enligt den första, alternativa förklaringsmodellen 
skulle således variationen inom gravfältet kunna för
klaras med att en motsvarande social variation fanns 
inom den befolkningsgrupp, som anlade gravfältet. 
Ett metodiskt problem, som uppstår till följd av detta 
synsätt, blir att på ett relevant vis rangordna de olika 
gravanläggningarna genom olikheter i gravkon
struktion och gravgods. I ett försök att söka påvisa 
sociala förändringar mellan yngre bronsålder och 
äldre järnålder med utgångspunkt i de undersökta 
gravarna på västra gravfältet vid Berghagen, Fiskeby 
gård, Östra Eneby socken, Östergötland, har Tomas 
B Larsson (1985) tillämpat en metod, där variatio
ner inom gravkonstruktion och gravgods poängsätts

Gravkonstruktion Gravgåvor

Brandgrav (-grop) 1 Harts/stenföremål 1

Brandlager 1 Ben/glas 2

Täcksten 0,5 x 0,5 m 1 Järnföremål 3

Täcksten >0,5 m 2 Bronsföremål 4

Lerkärl, per kärl 1 Ädelstenar 5

Synlig gravöverbyggnad 2

Fig 6. Poängskala för gravarna och deras innehåll. 
Tabell efter Larsson 1985. Point scale of the graves and 
their contents. Table from Larsson 1985.

efter en definierad skala. Den analytiska utgångs
punkten är hämtad från Tainter (1977), som menar 
att sociala skillnader inom ett samhälle bl a kan ut
tryckas genom den varierande grad av omsorg, som 
nedlagts vid begravning av den döda. Detta s k 
omsorgsbegrepp är vidare relaterat till en matema
tisk metod, dvs sociala skillnader uttryckta i omsorg 
bör för objektivitetens skull också vara mätbara.

En intressant jämförelse kan göras mellan Ek- 
sågsgravfältet och Fiskebygravfältet utifrån det av 
Larsson erhållna resultatet från analysen av brons- 
åldersdelen på Fiskebygravfältet. Följande poäng
skala för gravarna och deras innehåll har använts 
av Larsson (se fig 6).

Det sammanlagda poängantalet för varje grav
anläggning ger ett s k omsorgsvärde efter vilket gra
varna kan ges en inbördes rangordning. Därefter görs 
en indelning (godtycklig) av materialet i hierarkiska 
grupper. I Fiskebymaterialet från yngre bronsålder 
kan fem dylika grupperingar urskiljas. En tillämp
ning av det första ledet i denna metod har i jämfö
rande syfte utförts på gravmaterialet från Eksågs- 
gravfältet. Det visar sig då att endast fyra hierarkis
ka grupperingar kan urskiljas där. Vidare kan ur 
analysen utläsas att såväl medeltal som variations
vidd, dvs skillnad mellan högsta och lägsta omsorgs
värde, också är betydligt lägre i jämförelse med 
Fiskeby. Även fördelningen av antalet gravar inom 
de olika hierarkiska grupperna på Eksågsgravfältet 
är jämnare (se fig 7 och 8).

Sammantaget skulle alltså detta, i enlighet med 
ovan, kunna tolkas som en ”plattare” social struk
tur hos befolkningsgruppen i Eksåg.

Nu är det ju så att denna poängskala, som f ö är 
diskutabel i många avseenden, är anpassad till Fiske
bygravfältet, där gravarna på bronsåldersdelen utgörs 
av flatmarksgravar utan någon synlig markering ovan 
jord. Möjligtvis skulle de ovan nämnda skillnaderna 
mellan Eksågsgravfältet och Fiskeby kunna utjämnas
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något om hänsyn också togs till storlek och monu
mentalitet, vällagda kantkedjor, utvalt stenmaterial 
m fl yttre konstruktionselement. Likaså inrymmes 
ej heller övriga tänkbara, rituella aktiviteter vid 
gravläggandet inom här tillämpade omsorgsbegrepp.

Ytterligare ett problem erbjuder mittblocksgraven 
på Eksågsgravfältet. Graven, som har en uttalat 
monumental prägel och en exponerande funktion, 
innehöll enligt den osteologiska analysen två grav- 
lagda individer samt en hund. Den ena individen 
utgjordes av en vuxen, äldre man och den andra av 
en tonårig/vuxen kvinna. Ska man tolka kvinnan eller 
mannen som gravgåva och hur ska en dylik i så fall 
värdesättas? Som en jämförelse kan här nämnas att 
i Seddinområdet i Nordtyskland förekommer dylika 
dubbelbegravningar endast i monumentala och rikt 
utrustade s k svärdsgravar. Dessa har där tolkats som 
tillhörande ett högre socialt skikt i förhållande till

den övriga befolkningen, vilken gravlades inom 
urnegravfält med tämligen oansenliga gravformer 
och gravgåvor (Wüstemann 1978, s 205).

Av största intresse för en teoretisk/metodisk ut
värdering och en vidare samhällstolkning, framstår 
det faktum att inom de två översta hierarkiska grup
perna på Eksågsgravfältet befinner sig samtliga gra
var, vilka enligt den osteologiska analysen utgörs av 
barngravar. Bilden skulle ej heller nämnvärt föränd
ras, även om hänsyn togs till ovan nämnda, utjäm
nande faktorer. Några uppgifter om åldersfördelning 
inom de hierarkiska grupperingarna föreligger inte i 
Fiskebyanalysen, men av hittills undersökt material 
framgår att barngravar, i den mån de överhuvudta
get förekommer, är underrepresenterade på brons- 
åldersgravfält. Därmed uppstår frågan om i vilken 
specifik samhällsform det ansetts nödvändigt att ge 
barnen en framträdande position vid begravningen,

OV OV

Fig 7. Yngre bronsåldersgravar på Fiskebygravfältet 
placerade i rangordning (R) efter omsorgsvärde (OV). 
Romerska siffror betecknar den hierarkiska ordningen.
- : gravar utan föremål. Efter Larsson 1985. Late 
Bronze Age graves at the Fiskeby burial ground, placed 
in ranking order (R) according to caring points (OV). 
Roman numerals indicate the hierarchic order.
- : Graves without finds. From Larsson 1985.

Fig 8. Gravarna på Eksågsgravfältet placerade i 
rangordning (R) efter omsorgsvärde (OV). Romerska 
siffror betecknar den hierarkiska ordningen.
- : gravar utan föremål. The graves at the Eksåg burial 
ground, placed in ranking order (R) according to caring 
points (OV). Roman numerals indicate the hierarchic 
order. - : Graves without finds.
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likvärdig eller i vissa fall tom överträffande de vux
nas. Det står således helt klart, att den osteologiska 
bearbetningen av benmaterialet tillför analysen yt
terligare en dimension, samtidigt som det ger en för
siktig antydan om att en direkt avläsning av social 
struktur i ett gravmaterial, åtminstone med ovan 
beskrivna metod, ej är möjlig.

Ännu en försvårande faktor för tillämpandet av 
denna metod på bronsåldersmaterial utgör selek
tiviteten, vilken förefaller att vara ett återkommande 
och svårtolkat mönster på flera nivåer inom såväl 
gravfält som enstaka gravar från denna period. Så
lunda kan man utifrån både inventerat och under
sökt material generellt konstatera, att antalet be
gravda individer sällan eller så gott som aldrig torde 
motsvara den totala befolkningen. Vilka kriterier som 
styrde ett eventuellt urval vid gravläggningarna är 
för oss okänt. Utgår man från att endast ett högre, 
socialt skikt gravlades, så faller också hela rimlighe
ten bakom tanken att olika status mellan gravar speg
lar olika sociala skikt.

En annan aspekt på problemet gravar kontra so
cial verklighet är att brandgravskickets införande 
under yngre bronsålder troligen hade en nivellerande, 
för att inte säga en direkt blockerande effekt på se
den att manifestera social status genom att anlägga 
rikt utrustade monumentalgravar. Det är kanske i 
det sammanhanget man bör se den ökande intensi
teten i depånedläggelser av bronsföremål, vilken kan 
förmärkas över stora delar av Skandinavien och 
Nordtyskland under yngre bronsålder (Larsson 1986, 
s 169ff, Baudou 1960, s 120ff).

Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att 
variationen uttryckt i gravformer och gravskick inom 
Eksågsgravfältet sannolikt är betingad av andra or
saker än social differentiering. Om så ändå vore fal
let är det i alla händelser ej möjligt att utläsa den 
direkt ur materialet. Andra förklaringar och alter
nativa metoder måste således prövas för att nå för
ståelse av dessa företeelser.

Samhälle - individ «-► grav
Enligt den andra av de ovan föreslagna förklarings
modellerna kan variationen inom Eksågsgravfältet 
endast förstås utifrån sin specifika samhällskontext 
omfattande ideologi, religion samt även ekonomiska 
och sociopolitiska förhållande inom regionen. Inom 
ramen för denna förklaringsmodell ges också ut
rymme för lokalt präglad och individuell variation. 
Metodiskt bygger den i hög grad på för-förståelse 
och resonemang kring tidigare tolkningar av rele
vant källmaterial, till vilka nya data fogas för att 
därigenom om möjligt vidga helhetssynen och vinna 
ny kunskap.

Av intresse för vidare tolkning av materialet är 
således frågan om den rådande samhällsformen eller 
organisationsmönstret inom den befolkningsgrupp, 
som är gravlagd på Eksågsgravfältet. I en analys om
fattande Södermanlands län har Sonja Wigren (1987) 
på grundval av kriterier såsom antalet skärvstens- 
högar och deras storlek, topografiskt läge samt fö
rekomsten av större rösen tyckt sig kunna urskilja 
ett antal centrumboplatser. Genom en enkel cirkel- 
avgränsningsmetod har sedan ett hypotetiskt ”inre” 
område inringats. Eksågsområdet faller enligt denna 
metod inom det totalområde där Barva utgör själva 
centrumbildningen. Avståndet till detta hypotetiska 
centrum från Eksåg är endast ca 5-10 km. Områ
dena skils dock naturligt åt av oländiga, skogsklädda 
moränhöjder. Utifrån exempel hämtade främst ur 
etnohistoriskt och arkeologiskt material från Syda
merika, framförs hypotesen att samhällsorganisa
tionen i Södermanland under bronsåldern kan ha 
varit jämförbar med stamsamhällen på väg att ut
vecklas till hövdingadömen (Wigren 1987, s 125ff 
och där anförd litteratur). Centralboplatsen, inom 
vad som tolkas som ett större administrationsom
råde, kan därmed ses som administrativt, religiöst 
och politiskt centrum. I samhällsekonomiska termer 
motsvarar denna modell ett redistributivt system, där
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centralorten är ackumulationsområde och de perifera 
områdena produktionsområden, vilka producerar det 
behövliga överskottet för att upprätthålla ett sådant 
system. Eksågsområdet skulle således i enlighet med 
detta motsvara ett produktionsområde.

Denna bild förefaller att vara något onyanserad 
och bygger främst på antropologiska, evolutionistis- 
ka klassificeringsprinciper som ofta tillämpas allt
för lättvindigt på förhistoriska samhällsformer. Al
ternativt har vi att göra med betydligt lösare sam
mansatta och ständigt föränderliga strukturer, där 
mekanismerna bakom interaktion och varuutbyte ej 
alltid vilade på rationella, ekonomiska grunder i vår 
bemärkelse. Bebyggelserörlighet till följd av bl a 
resursmotiverade förflyttningar inom landskapet kan 
således många gånger vara svåra att utläsa i det ar
keologiska källmaterialet. Möjligen kan befolk
ningsgruppen bakom Eksågsgravfältet ha utgjort en 
dylik liten, mobil enhet. Någon fastare anknytning 
till en övergripande, sociopolitisk centralorganisa
tion behöver ej heller nödvändigtvis ha förelegat. Ett 
dylikt förhållande är i varje fall ytterligt svårt att 
belägga. Rörligheten skulle kunna vara en möjlig 
orsak till det låga antalet gravar på Eksågsgravfältet 
i förhållande till brukningstiden. För denna tolkning 
talar det faktum att fördelningen inom gravfältet av 
såväl åldersgrupper som kön är mycket jämn utan 
några tendenser till selektivitet.

Kunskapen om bronsålderns religiösa föreställ
ningsvärld är fortfarande mycket allmän och vilar 
till stor del på hypoteser, vilka kan vara mer eller 
mindre väl underbyggda. En av de främsta kunskaps
källorna, och samtidigt den mest svårtolkade, utgö- 
res av de huggna eller ristade bilder och tecken som 
återfinns på hällar eller block bl a över stora delar 
av Skandinavien och södra Europa. Huvuddelen av 
ristningarna kan med sannolikhet föras till den yngre 
delen av bronsålder, men en del enskilda symbol
tecken har troligen en lång tradition bakåt i tiden.

Tolkningarna av hällristningarnas innebörd har va
rierat, men det råder i nuvarande forskningsläge en 
tämligen stor enighet om att de representerar en 
fruktbarhetskult i mycket vid mening, vari inbegripes 
dödsuppfattning och föreställningar om livet efter 
detta (Hultkrantz 1989, s 51). Symboltecken och fi
gurer ur hällristningarnas bildvärld uppträder i struk
turella förbindelser såväl i anläggningsform som på 
föremål med direkt anknytning till begravningsritua
len (Hedengran 1990).

En annan fråga av svårutredd art, som berör 
bronsålderns religion, är den förändring som upp
träder i gravskicket mellan äldre och yngre bronsål
der, under vars sistnämnda period brandgravskicket 
blir alltigenom dominerande. Något skarpt brott i 
traditionen är det emellertid inte. Sporadiskt före
kommer kremeringar redan under äldre bronsålder, 
då framför allt i Sydsverige, med de brända benen 
företrädesvis deponerade i stenkisteliknande kon
struktioner samt i högbegravningar med ekkistor 
(Oldeberg 1976, s 24ff). Möjligen kan man försik
tigtvis i dessa sporadiska nedslag utläsa ett västligt 
(insulärt), kulturellt inflytande med neolitiska röt
ter. Det centrala problemet här berör huruvida det 
förändrade gravskicket under yngre bronsålder också 
innebär ett religionsskifte, något som inte är helt 
självklart, och vilka orsaker som i så fall ligger ba
kom. Klart är att brandgravskicket hade stor genom- 
slagskraft och på förhållandevis kort tid spred sig 
över större delen av Europa. Det snabba spridnings- 
förloppet beror säkerligen delvis på ett välutvecklat 
kontaktnät till följd av utbytesrelationer, där bl a 
råvaruimport av brons spelade en betydande roll vid 
förmedlandet av idéer. Att dessa sedan fick ett all
mänt gehör i vitt skilda samhällskontexter kan också 
bero på ett gemensamt indoeuropeiskt kulturarv, eller 
mentalitet om man så vill, med en stor överensstäm
melse mellan religiösa traditioner hos dess bärare 
(Hultkrantz 1989, s 51). Idéerna omformades och
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anpassades vidare efter de enskilda lokalsamhällenas 
behov och troligen behölls också valda delar av äldre 
traditioner. Därav följer den för oss observerbara 
variationen inom exempelvis gravars utformning och 
gravskick mellan och inom olika regioner.

Utifrån denna kortfattade översikt över brons
ålderns samhällsformer och religion återstår alltså att 
förklara, eller närmare bestämt att tolka det som av 
oss uppfattas som variation inom Eksågsgravfältet. 
Det mest slående med denna variation är att den inte 
följer något urskiljbart mönster. Endast undantagsvis 
synes positiva samband mellan t ex gravformer, grav
skick och vissa typer av gravgods föreligga i materia
let. Sålunda har samtliga flatmarksgravar ej annat 
innehåll än brända ben, vilket emellertid också kan 
vara fallet hos markerade gravtyper. Ej heller förelig
ger något samband mellan ovannämnda variabler och 
köns- samt åldersfördelning. Möjligen finns en ten
dens att barngravarna är mindre till storleken.

Ur analytisk synpunkt kan det i detta samman
hang vara värdefullt att konstatera, att gravar i all
mänhet har en mångfald funktioner utöver att tjäna 
som förvaringsplats för den döde. I grova drag kan 
en tudelning av gravens roll i ett samhälle urskiljas. 
Detta dualistiska förhållande innebär att graven är 
ett monument över individen, men i lika hög grad 
också ett monument över de levande, i vilket de ef- 
terlevandes kollektiva behov av att materialisera ett 
ideellt socialt mönster ges ett formaliserat uttryck 
med en ideologisk och religiös överbyggnad (se bl a 
Hyenstrand 1980, s 240). Graven och gravritualen 
deltar i sistnämnda fall aktivt i politiska/sociala stra
tegier, som tjänar till att reproducera, eller om så 
vore motiverat att förändra detta mönster.

Detta synsätt kan med fördel också appliceras 
på Eksågsgravfältet för att kasta ett nytt ljus över en 
variation, som annars kan förefalla kaotisk eller 
slumpartad. Till att börja med kan konstateras att 
trots att gravfältet har haft en lång brukningstid,

möjligen till följd av ett rörligt bosättningsmönster, 
ger sammansättningen av gravfältspopulationen 
ändå ett homogent, nära nog familjeartat intryck. 
Sålunda finns t ex samtliga åldersgrupper represen
terade. Könsfördelningen är mera osäker pga av att 
endast en mindre del av benmaterialet var bestäm
bart i det avseendet. En försiktig tolkning skulle 
kunna vara att en familje- eller släktskapsstruktur i 
idealiserad form är återgiven över tiden i gravfälts- 
sammansättningen. Mittblocksgraven med sin tyd
liga exponeringsfunktion mot vattenleden represen
terar i så fall ättens ansikte utåt i form av resultatet 
av en kollektiv manifestation, uttryckt i den monu
mentala formen, likartad den man kan återfinna på 
ett flertal samtida gravfält i regionen.

De övriga gravtyperna på gravfältet ger, enligt 
denna tolkningsmodell, genom sin gruppering ut
tryck för interna relationer vars närmare karaktär 
är för oss okänd. Här ges också större utrymme för 
individuell variation både vad gravformer och bi- 
lagda föremål beträffar. Föremålsformerna visar tyd
ligt att även externa relationer hade en betydande 
roll i samhällsreproduktionen. Variationerna sker 
också hela tiden inom ramen för ett vidare omfattat, 
kulturellt och religiöst tankesystem där brandgrav
skicket som sådant är det ständigt återkommande, 
stabila uttryckselementet.

Sammanfattning

Ett gravfält från yngre bronsåldern i Härads socken, 
Södermanland undersöktes hösten 1991. Samman
lagt undersöktes 19 gravar samt ett antal övriga an
läggningar av boplatskaraktär. Av de undersökta 
gravarna utgjordes flertalet av stensättningar av vari
erande form och storlek. Ett mindre antal av gravar
na bestod av flatmarksgravar utan synlig markering
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ovan jord. Gravskicket utgjordes i samtliga fall av 
brandgravskick med de brända benen deponerade i 
nedgrävningar eller utströdda över en begränsad yta.

Fyndmaterialet var sparsamt och delvis i starkt 
fragmenterat skick. Det utgjordes förutom av brända 
ben, hartstätning och keramik också av enstaka 
bronsföremål såsom bl a ett lansettliknande minia
tyrredskap samt ett sågliknande redskap. I en sten- 
sättning påträffades, tillsammans med ett obestäm
bart bronsfragment, både brända och obrända frag
ment av flintpilspetsar.

Av den osteologiska bearbetningen av benmateri
alet framgår bl a att andelen av barngravar är för
hållandevis hög. I ett fåtal fall har könsbestämningar 
varit möjliga. I en av anläggningarna, en mittblocks- 
stensättning, kunde en dubbelbegravning konstateras.

Det problem som utvalts för vidare analys, utgör 
variationen inom gravfältet, som den yttrar sig ge
nom olika gravformer, gravskick samt fyndsam
mansättning. Den använda metoden bygger på ar
gumentering för och emot, samt utvärdering av två 
förklaringsmodeller baserade på skilda, teoretiska 
och metodiska förhållningssätt till källmaterialet.

Enligt den första, alternativa förklaringsmodellen 
återspeglar variationen inom gravfältet sociala skill
nader inom den befolkningsgrupp som anlade detta. 
Denna förklaringsmodell kan ej tillmätas något större 
förklaringsvärde, bl a på grund av starka, källkritiska 
invändningar och uppenbara, metodiska problem.

Det andra förklaringsalternativet bygger på förstå
else av den samhällskontext, i vilken gravfältet ingår. 
Variationen inom gravfältet kan då tolkas såsom vara 
betingad av dels externa faktorer innefattande relatio
ner till andra närbelägna befolkningsgrupper, dels av 
interna familjerelationer avspeglande sig främst i grup
pering av gravar samt individuell variation vad grav
former och bilagda föremål beträffar. Det övergripande 
elementet är ett vidare omfattat kulturellt och religiöst 
tankesystem, inom vilket ramverk variationen sker.
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Gravar utan begravningar
Teoretisk diskussion påkallad av en arkeologisk undersökning 
inom RAÄ 40 vid Skalunda i Sköldinge socken, Södermanland

av Alf Ericsson och Janis Runcis

nder hösten 1994 undersökte vi en sten- 
sättning inom gravfältet RAÄ 40, som 
enligt fornminnesregistret rymmer sex gra

var. Gravfältet är beläget i Sköldinge socken, Söder
manland. Gravarna utgörs av runda, flacka stensätt-

ningar, delvis mycket svåra att identifiera genom 
växtlighet och terrängförhållanden. De anonyma 
gravformerna gör att en datering till den äldre järnål
dern förefaller trolig.

Fig 9. Den under
sökta stensätt- 
ningen inom 
gravfältet RAÄ 40. 
Teckning: Lise- 
Lotte Lindberg.
The excavated 
stone-setting within 
the burial ground 
RAÄ 40. Illustra
tion: Lise-Lotte 
Lindberg.
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Miljöbeskrivning

Sköldinge socken är belägen i den nordvästra delen 
av den s k sörmländska sjöplatån. Områdets geomor
fologi skiljer sig ej nämnvärt från den karaktäris
tiska sprickdalsterrängen som kännetecknar övriga 
delar av Södermanland, mer än att det är högre be
läget och genombryts av ett omfattande sjösystem.

Gravfältet RAÄ 40 omfattar en areal av ca 60x35 
meter. Det är beläget på en nivå mellan ca 30 och 35 
m ö h på en sydvästsluttande avsats av en brant sti
gande morän- och bergshöjd. Jordarten utgörs av lera 
samt ett stråk av morängrus i avsatsens längdriktning. 
Området har tidigare utgjort betesmark, numera helt 
igenvuxen med lövsly. Gravfältet begränsas mot norr 
av västra stambanan och omedelbart norr om denna 
finns en torplämning av det forna Västtorp. Det kan 
därför ej uteslutas att gravfältet ursprungligen haft 
en vidare utbredning i denna riktning.

Fornlämningsbilden inom gravfältets närmaste 
omgivning domineras av enstaka stensättningar i 
krönläge samt rester av gravfält. Närmaste bebyggel
seenhet med sannolikt förhistoriskt ursprung är 
Skalunda, belägen ca 800 meter öster om RAÄ 40. 
Enheten saknar dock gravfält av yngre järnålders- 
typ. För en mer ingående beskrivning av fornläm- 
ningsmiljön hänvisas till Ivar Schnell i dennes skrift

om Sköldinge kommun (Schnell 1963). Fornläm- 
ningsbildens representativitet, vad gravfältsbestån- 
det beträffar, har nyligen behandlats i en seminarie- 
uppsats av Patrik Lundstedt (1994) om bortodlings- 
problematik.

Graven

Den undersökta graven utgjordes av en flackt välvd, 
övertorvad stensättning, som före undersökningen 
syntes som en endast svagt märkbar förhöjning med 
enstaka stenar synliga ovan torvtäcket. Den var rund 
till formen, ca 7,5 meter i diameter, med ställvis nå
got deformerade kanter. Avgränsningen var tydlig 
mot den omgivande marken, som gav intryck av att 
ha blivit stenröjd. Stenpackningen var tät och väl- 
lagd och bestod av stenar och block, huvudsakligen 
0,2-1,3 meter stora, lagda i ett skikt. Stenmaterialet 
var grövre i gravens centrum. Flera av stenarna hade 
en flat undersida, medan en del av allt att döma var 
markfasta. Utrymmet mellan de större stenarna i 
packningen var fyllt med en flerskiktad finstens- 
packning. Fyllningen bestod av humös, lerig mo, 
sannolikt endast delvis påförd men huvudsakligen 
tillkommen genom förmultnande växtlighet under 
tidens lopp.

M.O.H 
-35,00

*34,00

® humös , umarło, noMBxuH Fig 10. Sektion genom graven, skala 1:50. Section
<D blac/allc/ia neo Inslao au sano x, aus. öra-LMSäuL through the grave, scale 1:50.
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Fig 11. Plan över graven, skala 1:100. Plan of the grave, 
scale 1:100.

Gravens helhetsintryck var att den utformats med 
en medveten känsla för skapandet av estetiska kva
liteter i landskapsrummet. Den flacka monumenta
liteten, kännetecknande för just äldre järnålders- 
gravar, samt det topografiska läget i en sluttning mot 
en dalgång gör att graven också kan tillskrivas en 
exponeringsfunktion.

Ingen begravning kunde påvisas i graven, vare 
sig i fyllningen eller under stenpackningen. Varken 
brända ben, keramik eller rester av någon annan 
form av förvaringskärl påträffades. I den underlig
gande marken fanns ingen nedgravning och ej heller 
någon färgskiftning, som skulle kunna tyda på en 
jordläggning av den avlidne där kroppen förmultnat 
helt. Gravskicket kommer i det följande att benämnas 
som grav utan ben.

Syftet med undersökningen

Att formulera en vetenskaplig målsättning för att 
motivera en undersökning av en del av eller en en
staka grav inom ett gravfält är ej helt lätt. Kunskaps
utbytet är i allmänhet litet, då det kontextuella eller 
kronologiska sambandet med övriga gravar inom 
gravfältet ej kan klargöras. Förutom de etiska as
pekterna på att tillvarataga resterna efter den av
lidne, återstår oftast som motivering endast tradi
tionella, arkeologiska frågeställningar, som inbe
griper datering samt klassifikation av gravform, grav
skick och eventuellt fyndmaterial. Den ej uttalade, 
teoretiska förankringen är renodlat positivistisk, så
tillvida att det underförstås att ackumulationen av 
nya arkeologiska data automatiskt leder till ökad 
kunskap i motsvarande grad.

Med tanke på ovan anförda begränsningar i 
informationsvärdet av en delundersökning, var 
ursprungssyftet med undersökningen att närmare 
datera eventuella, påträffade gravar för att på längre 
sikt kunna inordna dessa i ett regionalt, bebyggelse- 
historiskt perspektiv. Syftet kom ej att fullföljas, då 
några närmare dateringskriterier, utöver vad som 
redan nämnts, ej framkom i den undersökta graven. 
Frånvaron av fynd och begravning ger dock ytterli
gare bekräftelse på en tidstillhörighet till den äldre 
järnåldern men utan närmare precisering.

Syftet omformulerades därför i efterhand till att 
försöka tolka innebörden av gravar utan ben från 
den äldre järnåldern inom ramen för en konsistent 
samhällsteori. Frånvaron av materiellt innehåll i gra
ven i kontrast mot den distinkta och medvetna utform
ningen, ett dialektiskt förhållande mellan form och 
innehåll, motiverar att frågeställningen bör höja sig 
från en specifik till en generell och kontextuell nivå. 
Värdet av en delundersökning kan därmed lyftas från 
en trivial nivå genom problematisering av ett under
sökningsresultat som ej svarade mot förväntningen.
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Förutsättningar

Gravar utan ben är ett återkommande fenomen i det 
undersökta fornlämningsmaterialet. De förekommer 
under alla förhistoriska perioder men företeelsen 
förefaller att vara mest frekvent under den äldre järn
åldern. Inom forskningen har detta förhållande gi
vits olika förklaringar, som dock ytterst vilar på ett 
gemensamt postulat, nämligen att graven, förutom 
sin roll som religiös och social symbol, också har en 
primär funktion som förvaringsplats för den döde 
individen.

I följande diskussion kommer gravar utan ben 
istället att behandlas utifrån förutsättningen att från
varon har signifikans och en bestämd mening i en
lighet med rådande eskatologiska uppfattningar i det 
religiösa system inom vilket gravritualen utövas. 
Form och innehåll har en djup förankring i sociala 
och ideologiska konventioner.

Ytterligare en premiss är att graven har en dubbel
riktad, kommunikativ funktion, dels transcendental 
och dels riktad mot de efterlevande. Därav följer att 
sammansättningen av de olika beståndsdelarna i en 
grav eller ett gravfält, strukturen, är betydelsebä
rande och den enskilda delen, i det här fallet gravar 
utan ben, endast kan förstås utifrån helheten och 
den kontextuella ramen. Vissa aspekter av den för
historiska kontexten, i huvudsak de övergripande, 
kommer att återskapas i följande diskussion genom 
en teori som bygger på samlade etnografiska obser
vationer av begravningsritualer.

Teoretisk diskussion

Inom arkeologin är det allmänt accepterat att grav
materialet har samhällelig relevans. Förutsatt att de 
rätta frågorna ställs till lämpligt material, är det

möjligt att nå kunskap om förhistoriska föreställ
ningar, värderingar och sociala förhållanden. Fors
kare inom den s k processuella arkeologin antog, att 
de mönster som kan urskiljas i gravmaterialet utgör 
en återspegling av det bakomliggande samhället 
(t ex Binford 1971). Denna syn har kritiserats och 
ifrågasatts av representanter för den s k postprocess- 
uella arkeologin. Inspirerade av marxistisk teori an
tar man att gravar är spår av ritualer som har ingått 
i en ideologi, vilken inte nödvändigtvis återspeglar 
de verkliga jordiska förhållandena utan tvärtom kan 
ge en förvrängd bild av dem (t ex Tilley 1984). Vill
koren för att bedriva samhällsarkeologi utifrån grav
materialet har därmed problematiserats avsevärt.

Ett annat viktigt bidrag från den postprocessuella 
arkeologin är betoningen på att den materiella kul
turen är avsiktligt utformad och ofta menings- 
bärande, dvs den har tillskrivits olika betydelser som 
led i diverse sociala strategier (Hodder 1986). Detta 
innebär bl a att vi måste acceptera det arkeologiska 
materialet som det föreligger de facto. Även frånva
ron av ett element i den materiella kulturen kan vara 
signifikant. Vi kan aldrig veta om den bild av det 
arkeologiska materialet som framträder efter nöd
vändiga källkritiska undersökningar är fullt rep
resentativ med avseende på de ursprungliga för
hållandena, men det är den bästa bild som finns och 
måste som sådan accepteras, tills någon har kunnat 
visa på en bild som är mer representativ.

Tidigare tolkningar av gravar utan ben
Gravar från den yngre bronsåldern och järnåldern 
har oftast en överbyggnad i form av en stensättning 
eller en hög som täcker eller innehåller en deposi
tion av brända ben eller en jordbegravning. Brand
gravskicket var dock dominerande. Ett fenomen som 
har varit känt alltsedan 1800-talet är att det finns

34



gravar utan ben. Fenomenet har uppfattats som ett 
problem, en anomali, som måste förklaras. Anled
ningen till problemets upprinnelse är en implicit teori 
om att förhistoriska gravar, i likhet med nutida gra
var, är en förvaringsplats för avlidna individer. I vår 
tid får varje gravsten en individuell utformning med 
specifika data om den döda. Den ideologiska beto
ningen ligger på en unik biografi som inte kan uppre
pas. För att förklara fenomenet med gravar utan ben, 
har sk ad hoc hypoteser konstruerats, dvs hypoteser 
som har tillkommit för ett speciellt fall med syftet att 
rädda teorin. Det är framförallt tre olika förklaringar 
som har fått allmän spridning.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900- 
talet debatterades huruvida gravar utan ben var 
kenotafer, dvs en minnesvård som uppförts efter 
någon som begravts på en annan plats eller som 
omkommit under sådana omständigheter att någon 
begravning ej kunde utföras, eller skelettgravar som 
ej avsatt några spår. Som ett exempel på en förkla
ring av gravar utan ben som kenotafer kan nämnas 
Axel Bagges undersökning av en grav i Balista, 
Vallentuna socken, där Bagge tolkar graven som ”ett 
kenotafium över en fjärran från hembygden avliden 
bonde (viking i österled?)” (ATA dnr 3045/42).

Den tredje förklaringen lanserades av Björn 
Ambrosiani 1973 och utgår ifrån det faktum att barn 
är underrepresenterade i det osteologiska materia
let. Hans förslag är att gravar utan brända ben eller 
spår av skelettgravar inte är kenotafer utan repre- 
senterarar barngravar. Även om ben från barn är 
mindre resistenta än de från vuxna individer, så fö
rekommer de trots allt sporadiskt i det undersökta 
brandgravsmaterialet. Det är alltför lättvindigt att 
anta, att gravar utan ben generellt skulle vara barn
gravar. Problemet med barnens underrepresentation 
i det osteologiska materialet är en del av ett större 
problem, som berör hur stor andel av populationen 
som ansågs begravningsbar.

Viktoria Björkhager har i en seminarieuppsats från 
1992 diskuterat fenomenet med gravar utan ben uti
från undersökta gravfält från yngre bronsålder tom 
yngre järnålder i Södermanland och Uppland. Av 
hennes analys framgår att gravar utan ben inte ur
skiljer sig utseendemässigt från de med begravning, 
och att gravar utan ben inte generellt kan förklaras 
som barngravar eller ursprungliga skelettgravar. Det 
finns m a o primärt tomma gravar. Eftersom hon 
inte presenterar någon ny förklaring av gravar utan 
ben återstår för hennes del endast den om kenotafer.

En ny teoretisk ansats

Ett alternativ till denna implicita teori, som fokuse
rar på den döda individen, är att överge tanken på 
att graven främst skulle vara en förvaringsplats för 
en avliden person till förmån för ett perspektiv som 
betonar att graven är en social symbol och resulta
tet av en rituell process. Behovet av att flytta fokus 
från den döda individen till de levande som utförde 
begravningsritualen har framhållits av Åke Hyen- 
strand (1980). Hans diskussion begränsas dock till 
faktorer som rör gravöverbyggnaden. Ett teoretiskt 
bidrag till problemet med gravarnas samhälleliga 
relevans kan dock inte sätta parentes runt den del av 
den rituella processen som handlar om hur kroppen 
behandlades efter döden. I en akademisk avhand
ling från 1987 av Agneta Bennett med ambitionen 
att behandla gravarna som bärare av religösa och 
sociala föreställningar kvarligger fokus på den döda 
individen. Den grundläggande idén bakom brand
gravskicket påstås vara att underlätta själens frigö
relse från kroppens hölje och färd till en ny tillvaro 
(aa, s 185). Bennett vidhåller också i processuell anda 
att begravningsritualen förmedlar den dödas sociala 
status (aa, s 190). Även Anders Kaliff (1992) be
gränsar brandgravskickets idémässiga grund till sjä
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lens frigörelse från kroppen. Eftersom han också 
förespråkar en hypotes om själavandring är denna 
frigörelse endast temporär, där en individ ersätts med 
en annan (om än med samma själ). Enligt vår upp
fattning har förskjutningen av den teoretiska emfa
sen från den döda individen till det levande samhäl
let ännu inte genomförts tillräckligt konsekvent för 
att möjliggöra en förklaring av fenomenet med gra
var utan ben som samstämmig med den tidens före
ställningsvärld utan att hänvisa till kenotafhypotesen.

Människokroppen har efter döden behandlats på 
olika sätt i olika samhällen, vilket är något som går 
tillbaka på dessa samhällens skilda normer, värde
ringar och föreställningar. Den som först betonade 
att föreställningar och känslor kring döden är so
ciala fenomen och därför är kulturellt och historiskt 
konstruerade var Robert Hertz (elev till Emile Dürk
heim) i en uppsats som publicerades på franska 1906 
(översatt till engelska 1960). För Hertz hade begrav
ningsritualen en bestämd funktion, nämligen att 
säkra samhällets fortbestånd inför det hot som en 
individs död innebar, eftersom varje individ också 
är en social varelse med en specifik plats i den sam
hälleliga ordningen. Utifrån etnografiskt material 
från Sydostasien visade Hertz att begravningsriter- 
na har två faser: först en där individen skiljs från 
samhället, representerad av en tillfällig deponering 
av kroppen, följd av en fas där den avlidnas sociala 
roller omfördelas och samhället triumferar över dö
den, representerad av en andra och permanent be
gravning. I denna rituella process, där den avlidnas 
själ överförs från en social ordning till en annan ord
ning, om än transcendent, återfinns också, i mer eller 
mindre uttalad form, i begravningsriter från andra 
delar av världen och är analoga med strukturen i 
flera andra typer av ritualer, vilket också framhölls 
av van Gennep i Les rites de passage från 1909 (pub
licerad på engelska 1960).

I den mån senare antropologisk och sociologisk

forskning har behandlat föreställningar, värderingar 
och beteenden kring döden har den vanligen följt 
den funktionalism som lanserades under tidigt 1900- 
tal, kännetecknad av en syn på samhället som en 
välintegrerad, organisk helhet, där varje del på sitt 
sätt bidrar till systemets reproduktion. En parallell 
till detta finns i den processuella arkeologins system
teoretiska synsätt (Clarke 1968). Det systemteo
retiska synsättet har kritiserats för sin oförmåga att 
förklara historisk förändring, bl a av representanter 
för den postprocessuella arkeologin, vilka istället be
tonar motsättningar inom mänskliga samhällen som 
en drivkraft bakom förändringar. Enligt vår mening 
råder inget direkt förhållande mellan mänskliga er
farenheter grundade i praxis och de ideologiska fö
reställningar som förmedlas av de kollektiva ritua
ler som periodvis bryter det vardagliga livet.

Ett viktigt bidrag till problemet vad grav
materialet representerar har lämnats av Maurice 
Bloch och Jonathan Parry i introduktionen till artikel
samlingen Death and the regeneration of life från 
1982. Författarna visar hur begravningsritualer från 
olika samhällen på olika sätt transformerar den på 
erfarenhet baserade bilden av det jordiska livets för
änderlighet med födelse, utbyte av varor och idéer, 
äktenskap, konflikter, död etc till en helt annan bild, 
där livets motsättningar är upphävda och allt har en 
given plats i en oföränderlig transcendent ordning. 
Denna rituella transformation inkluderar ofta en ned
värdering av biologiska processer, särskilt sexuali
tet, som ersätts av en rituellt kontrollerad fertilitet. 
Den typ av fertilitet som revitaliseras i begravnings- 
riten är den resurs som uppfattas som mest essenti
ell för reproduktionen av den sociala ordningen. Dö
den har därmed genom en rituell process omvandlats 
till en livskälla som inte är beroende av biologi. Detta 
har en politisk konsekvens: de som uppbär en roll 
med en fördelaktig position i den transcendenta ord
ningen och kontrollerar källan till fertilitet har också
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legitimerat sin auktoritet. Vem vill ifrågasätta den 
som skapar ordning ur kaos och fruktbarhet ur död?

Bloch och Parrys teori utgör en kritik av och ett 
alternativ till de teorier som tillskriver begravnings
ritualer funktionen att återställa den sociala ord
ningen efter ett dödsfall. I stället är döden ett till
fälle att skapa social klassifikation genom begrav
ningsritualen. Institutionaliserade roller och sociala 
enheter, t ex härstamningsgrupper, är en produkt av 
ritualer och är avhängiga av dem för sin reproduk
tion.

Tiden och historien utgör ett hot mot den sta
tiska, transcendenta ordningen och därmed också 
det ledarskap vars auktoritet grundas på den. His
torien, med dess flöde av händelser, måste därför 
förnekas. Detsamma gäller för individen som föds, 
lever och dör. Bloch och Parry visar hur problemet 
har lösts i begravningsritualer från olika samhällen, 
genom att kroppen transformeras på olika sätt till 
en samlande symbol för en beständig aspekt av sam
hället. Det som transformeras kan vara hela krop
pen eller en del av den, t ex skallen. Det viktiga är 
dock inte vad som elaboreras i ritualen, utan att det 
som väljs ut blir till en samlande symbol för en trans
cendent entitet. Transformationen innebär också ett 
förnekande av döden eftersom den avlidna övergår 
till, eller föds in i ett nytt tillstånd, som är skilt från 
det jordiska livets motsättningar och obestämdhet.

När begravningsritualen har transformerat indi
viden kan en ny och ideell modell för det sociala 
livet införas. Bloch och Party visar hur uppförandet 
av gravbyggnader är ett led i att konstruera denna 
idealiserade modell av en social ordning. Grav
byggnader som uppförs i ett beständigt material som 
sten blir till permanenta symboler för samhällets kon
tinuitet. De olika gravtyper och kombinationer av dem 
som förekommer på gravfält är enligt denna teori 
ingen återspegling av ett bakomliggande samhälle, de 
är i stället en ideell social modell byggd i sten.

Tillämpning av teorin

I Skandinavien, från den yngre bronsåldern fram till 
kristendomens införande, var det dominerande trans- 
formationssättet att bränna kroppen på bål. I synner
het under den äldre järnåldern var det vanligt att de 
brända benen avsiktligt krossades. Under bronsåldern 
och den äldre järnåldern rengjordes dessutom ofta 
benen från sot. I varierande mängd togs benen till
vara och deponerades, antingen under flat mark eller 
under en gravöverbyggnad av varierande utformning. 
I denna process har individen omvandlats till en be
ständig och oföränderlig, men också amorf samling 
av benfragment utan någon individuell referens. 
Denna homogena och indifferenta massa av brända 
ben är en lämplig symbol för en icke-individuell och 
permanent entitet, som besitter en fertilitet som kan 
överföras på de levande. En tolkning som ligger nära 
till hands är att de brända benen symboliserar ett 
kollektiv av obestämda förfäder.

Om brandgravskicket är ett sätt att utplåna indi
viden, eller rättare sagt upplösa henne i en kollektiv 
essens, är det helt i sin ordning att hela individen 
inte behöver vara representerad i graven. Det finns 
ett spektrum under den äldre järnåldern från att när
mast hela individen är representerad i en grav till 
förekomsten av endast ett benfragment. Ett extrem
fall är när graven är helt tom, som den vid Skalunda 
i Sköldinge. Även om det är möjligt att hävda, att 
det är en artskillnad mellan en tom grav och en som 
innehåller ett eller några enstaka benfragment vill vi 
inte ta fasta på denna skillnad då det råder alltför 
stor osäkerhet om skillnaden är reell eller ett resul
tat av den varierade noggrannhet som gravar under
söks med, t ex om all jord i fyllningen har sållats, 
eller vilka väderförhållanden som var rådande vid 
undersökningen. Omvänt kan det ifrågasättas om 
några enstaka brända ben i fyllningen verkligen till
hör graven. Vårt förslag är att tomma gravar och de
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som endast innehåller ett fåtal, spridda benfragment 
utgör detta spektrums nedre gräns.

I spektrumets nedre gräns är dock individen inte 
bara omvandlad utan också utplånad. Detta är vad 
som sker i det hinduistiska Indien där kroppen 
kremeras, askan sprids i Ganges för att slutligen flyta 
ut i Oceanen. I Indien tas inga delar av individen 
tillvara som kan utgöra en samlande symbol för en 
social grupps kontinuitet. Inom hinduismen har man 
därför valt en annan väg för att uppnå en tidlös ide
ell ordning, där varje kremering utgör ett offer som 
inte återskapar en specifik grupp utan hela den kos
miska ordningen (Bloch & Parry 1982, s 37f).

Den tidigaste delen av den äldre järnåldern, en 
period då gravar utan ben av allt att döma uppträ
der mest frekvent i undersökningsmaterialet, anses 
allmänt som en brytningstid mellan två epoker med 
skilda ekonomiska, sociala och teknologiska förut
sättningar. Orsakerna till dessa förändringar är 
omdiskuterade. Förklaringarna har framhävt, om
växlande och i kombination, ändrade handelsvägar, 
förändrade ekologiska och klimatologiska förhållan
den, ny agrarteknik samt introduktionen av en ny 
metall: järnet, som sannolika orsaker. Klart är, att i 
det förändrade källäge som numera råder, avteck
nar sig den tidiga äldre järnåldern i det arkeologiska 
materialet som en formativ period präglad av både 
stora omvälvningar och därav följande social dyna
mik, som dock ej tar sig uttryck i rikliga gravfynd. 
Epoken gick tidigare under den något nedlåtande 
benämningen ”den fyndtomma perioden” pga då 
förhärskande arkeologisk forskningstradition med 
ambition att i främsta hand ordna och klassificera 
föremål från slutna fyndsammanhang i syfte att upp
rätta kronologiska system. Det är i ljuset av dessa 
förhållanden som den extrema varianten av brand
gravskicket, eller rättare sagt dess yttersta konse
kvens, nämligen det totala utplånandet av individen

bör ses. De sydskandinaviska bronsålderssamhällena 
har tolkats som auktoritära system, där den poli
tiska makten legitimerades genom religionen (t ex 
Larsson 1986). Denna samhällsform omformades 
dock under loppet av den yngsta bronsåldern och 
den äldsta järnåldern. Begravningsritualen är en stark 
potential i antingen reproducerande eller formativa 
samhällsstrategier. I en tid av omfattande föränd
ringar aktiverades därför brandgravskicket i sin mest 
uttalade form. Samma mekanismer kan enligt vårt 
förmenande ligga bakom brandgravskickets infö
rande mellan den äldre och yngre bronsåldern och 
dess stora genomslagskraft. Ett liknande synsätt kan 
även appliceras på skelettbegravningar i kombina
tion med rika gravgåvor som under romersk järn
ålder förekommer som ett avvikande, men trots allt 
regelmässigt återkommande inslag i gravfält, vilka i 
övrigt domineras av brandgravskick.

Ovanstående företeelser stärker Bloch & Parrys 
teori om gravritualens viktiga roll i sociopolitiska 
strategier och försvagar samtidigt uppfattningen om 
att förändringar av gravskicket kan förklaras uti
från religionen, utan att sätta in dessa i sin sociala 
och politiska kontext (bl a Kaliff 1992 med där an
förda referenser).

Ett religionsskifte behöver i enlighet med detta 
förhållningssätt till gravritualen ej heller vara orsak 
till de förändringar i gravskicket som kan observe
ras mellan den äldre och yngre järnåldern. Mäng
den djurben och föremål i gravarna ökade drama
tiskt i bjärt kontrast mot den föregående periodens 
asketiska gravskick. Brandgravskicket var dock fort
farande den samlande konstanten. Behovet av de 
brända och krossade benen som en samlande sym
bol för en transcendent entitet och behovet av att 
skapa en ideell social ordning genom att uppföra 
gravöverbyggnader bestod.
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Slutsats
Vår tolkning av tomma gravar är att de utgör ett 
extremfall av brandgravskickets logik, som inte bara 
leder till en omvandling av individen utan en full
ständig utradering av henne. Något rituellt alterna
tiv till att skapa en ideell social ordning i en socio- 
politisk krissituation på ett annat sätt än genom upp
förandet av gravöverbyggnader fanns dock inte inom 
den då rådande tankevärlden i vår del av världen. 
Tomma gravar kan betraktas som ett uttrycksmedel 
i ett varierat gravspråk där olika utformning av gra
var och depositionssätt har en bestämd innebörd och 
används medvetet för att skapa, forma och befästa 
den reella, sociala ordningen genom den kosmolo
giska modellen.

Sammanfattning

Under hösten 1994 utfördes en arkeologisk del
undersökning av RAÄ 40 i Sköldinge socken, Söder
manland. Fornlämningen utgörs av ett gravfält med 
sex registrerade stensättningar av äldre järnålders- 
karaktär. Undersökningen berörde endast en sten- 
sättning, vilken saknade spår av begravning.

Den arkeologiska undersökningen föranledde en 
teoretisk diskussion om innebörden av detta grav
skick, som framförallt är vanligt under den äldre järn
åldern . Tidigare tolkningsforslag diskuteras och kri
tiseras. En ny teori föreslås, där utgångspunkten är 
att samhällets beständiga aspekt är skapad genom 
hänvisning till de döda. Det ideologiska arbetet ut
fördes genom begravningsritualen, och de samlande 
symbolerna i den rituella processen var de brända 
benen och gravöverbyggnaderna. Religion kan ej 
förstås utan hänvisning till sociopolitiska förhållan
den och därför tillskrivs gravritualen en aktiv roll i

politiska strategier. Variationer i gravskick är uttryck 
för en ideell social modell och ingen direkt återspeg
ling av den döda individens status. En grav utan 
ben är ett medvetet valt gravskick ur ett utbud av 
flera möjliga och urvalet är styrt av rationella skäl 
utifrån den specifika samhällskontexten.
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