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Förord

O

A
r 1990 startade arkeologin inför den nya 
E4:an genom Uppland från Uppsala till 
Mehedeby. Detta skedde genom en för
studie inför de alternativa sträckningsförslagen. 

Sedan dess har det arkeologiska arbetet rullat vi
dare med utredningar, förundersökningar, slutun
dersökningar, analyser, basrapporter, föredrag, ut
ställningar, publikationer m m. Nu avslutas detta 
gigantiska arkeologiska projekt med publikationer 
som är uppbyggda kring olika teman.

Allt sedan de större slutundersökningarna på
börjades år 2000 och fram till 2006 då de avslu
tades har arkeologiska frågor dryftats mellan de 
tre undersökande institutionerna under samord
ning av Arkeologiråd E4.1 detta råd har vi beaktat 
frågor och förväntningar som ställts av exploatör, 
länsstyrelse, forskarvärld och allmänhet. Den sista 
gemensamma produkten av detta är också denna 
publikation, där arkeologer från de tre institutio
nerna arbetat tillsammans.

Undersökningarna på E4:an hade inte kunnat 
genomföras med en sådan professionalism utan de 
arkeologer som deltagit. Under åren har runt 200

personer på ett eller annat sätt bidragit med kun
skap, arbetsinsatser och intresse, allt för att kunna 
avsluta detta med dessa publikationer. Ett stort 
tack till er alla som har bidragit till denna kun- 
skapshöjning av den uppländska förhistorien.

Vi riktar även ett stort tack till vår uppdragsgi
vare, Vägverket, som har varit en mycket bra sam
arbetspartner. Det är inte bara de arkeologiska un
dersökningarna som varit omfattande utan även 
själva vägbyggnationen har varit av extraordinär 
omfattning. Trots detta har arkeologer och väg
byggare kunnat enas om logistiken utan att kom
ma i konflikt med varandra.

Sist hoppas vi att denna publikation tillsam
mans med de övriga kommer ge svar på många 
frågor rörande förhistorien i Uppland men även 
att den kommer att inspirera läsaren till att fort
sätta söka kunskap.

Uppsala oktober 2007

Britta Rosborg 

Riksantikvarieämbetet, UV GAL
J an Apel Bent Syse

Societas Archaeologica Upsaliensis Upplandsmuseet
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Inledning

Michel Notelid, redaktör

D
enna volym försöker inte erbjuda en de
finition av för- eller protohistorisk reli
gion. Snarare kan den betraktas som en 
början på ett ramverk som tar hänsyn till de få spår 

som återstår av trossystem i förhistoriska samhäl
len. Utgångspunkten för många av artiklarna är 
spåren efter rituella aktiviteter på både boplats och 
gravfält. Dessa spår kan utläsas i form av husoffer 
och deponerade människoben, i gravarnas innehåll, 
i hanteringen av de döda kropparna, i gravarnas 
konstruktion, i gravarnas och andra lämningars 
placering i landskapet, i relationen mellan gravfält 
och boplatser och hur man kultiskt återanvänt äldre 
platser i senare tid. Med utgångspunkt från sådana 
lämningar på både boplatser och gravfält diskuterar 
de olika författarna fenomen som kan sägas äga en 
överempirisk kvalitet, där man ger uttryck för olika 
betydelser av begrepp som religion, ideologi, kos
mologi, eskatologi, totemism, myt, trolldom, ritual, 
andetro, förfäderskult, symbolism etc. I synnerhet 
begreppet ”ritual” går som en röd tråd genom vo
lymen och jag har därför valt att ägna avslutningen 
åt frågor som blivit accentuerade i samband med i 
synnerhet gravplatsundersökningarna. Den grund
läggande frågan jag tar upp i avslutningen är arkeo
logens möjligheter att identifiera rituella kontexter, 
då gränsen mellan rituella och andra lämningar lik
som mellan rituella och funktionella föremål måste 
problematiseras om vi ska kunna fördjupa ämnet.

Volymen är indelad i 6 huvudkapitel. Det första 
kapitlet innehåller förutom denna introduktion två 
forskningshistoriska kapitel som delvis också de kan

betraktas som en introduktion av de efterföljande 
artiklarna i boken. Kapitel II ägnas nästan helt och 
hållet åt gravbegreppets antikvariska och teoretiska 
ställning i arkeologin som den aktualiserats efter de 
senare årens utgrävningar. I synnerhet uppmärk
sammas de begreppsliga problem som uppstår när 
vi står inför en situation där endast mycket små 
mängder ben (eller inga alls) nedlagts eller spridits 
ut på en plats. Hur ska vi arkeologiskt förhålla oss 
till och definiera sådana spår? Står vi inför nya fakta 
som kräver nya perspektiv? Vi får också följa en dis
kussion som visar att man inte alltid behöver vara 
överens om hur vi ska uppfatta saker och ting, att 
en spänning mellan olika perspektiv kan höja vår 
blick avsevärt (Appelgren & Renck, Engström).

En annan artikel ägnas åt de samband och möns
ter på ett gravfält som kan upptäckas arkeologiskt 
och med hjälp av korrespondensanalyser. Artikeln 
speglar de bakomliggande problemen med att tolka 
t.ex. social status, social struktur, symbolvärld och 
betydelsen av genus på ett gravfält som Kättsta. 
Genom en korrespondensanalys visar man här vä
gar att synliggöra samband i ett stort och svåröver
skådligt material, samband som annars kan vara 
svåra att upptäcka arkeologiskt eller som endast 
förutsätts finnas där (Blom & Mattsson). Däref
ter följer en fältosteologisk artikel om de brända 
benen, ett viktigt arkeologisk källmaterial som på
träffas på såväl boplatser, begravningsplatser som 
i andra rituella kontexter. Utgångspunkten är de 
brända ben som framkom vid E4-undersökningen 
vid Sommaränge skog och beskriver de s.k. tafo-
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nomiska processer som på naturlig eller genom 
mänsklig hantering påverkar både kvantitet och 
kvalitet på brända ben. De processer som skildras 
i artikeln följer benens väg från människans död 
till arkeologens och osteologens efterhantering av 
benen. Studien är viktig för vår uppfattning om 
den ritualiserade hanteringen av den dödes kropp 
som brandgravskicket utgör (Sjöling).

Kapitel III inleds med en artikel om förhisto
riska vägar och deras roll i landskapet som visar 
att vägen är viktig inte bara för hur vi ska uppfatta 
landskapet i stort men också platser av rituell ka
raktär. Vägen spelade inte bara en roll för kom
munikation utan fungerade också som symbolisk 
förstärkare av hur man uppfattade världen kosmo
logiskt (Victor). I nästa artikel får vi till en början 
en inblick i svårigheten att göra realistiska under
sökningsplaner av hur många gravar som kommer 
att beröras av exploateringen. Som ett exempel ser 
man hur vi i samband med Kättsta gick från 7 kän
da stensättningar på ett gravfält till den slutgiltiga 
utgrävningen av mer än 100 gravkonstruktioner, 
med inte mindre än 198 begravningar. Faktum 
är att majoriteten av de gravar som undersökts i 
samband med E4-projektet var okända tidigare. 
Artikeln visar också att vi behöver utveckla käll
kritiken när det gäller att använda gravfälten för 
att sprida ljus över boplatserna. Frånvaron av 
gravar kan inte under några omständigheter be
traktas som ett bevis på frånvaron av boplatser. I 
artikeln undersöker därför författaren relationen 
mellan gravfält och boplatser utifrån ett kronolo
giskt perspektiv. Här framgår t.ex. att gravar från 
sen järnålder är överrepresenterade i förhållande 
till samtida boplatser, medan andra perioder kan 
uppvisa det omvända förhållandet. Författaren 
genomför sedan en analys av Kyrsta och visar att 
det inte behöver finnas någon klar relation mellan 
boplatskontinuitet och gravplatskontinuitet, då 
det mycket väl kan vara så att man valt att begrava 
människor på olika platser inom det område som 
kontrollerades av boplatsen (Wikborg).

Nästa artikel diskuterar relationen mellan ritu
ella strukturer, gravar och boplatser på tidig- och 
mellanneolitiska boplatser i östra Mellansverige 
med utgångspunkt från de olika arkeologiska 
grupper man traditionellt velat identifiera i om

rådet (trattbägarkultur, gropkeramisk kultur och 
stridsyxekultur). Utifrån dessa gruppers olika sätt 
att konstruera gravar och använda sig av rituella 
strukturer på boplatser och gravfält framträder 
här tydliga skillnader. Författaren diskuterar dessa 
skillnader utifrån olika aspekter (Artursson). I 
kapitlets sista artikel får vi stifta bekantskap med 
skärvstenen och skärvstenshögarna som påträffats 
på många av de undersökta lokalerna för E4:an 
i norra Uppland. Artikeln utgår från resultaten 
från Sommaränge skog som undersöktes 2003. 
Författaren diskuterar relationen mellan det ri
tuella bruket samt tillgången till och behovet av 
skärvsten utifrån flera aspekter, inte minst utifrån 
kremeringsgravskicket. Författaren utför sedan en 
regional studie av skärvstensförekomsten och vi
sar att bruket av skärvsten med tiden blev alltmer 
ritualiserat och en viktig del av den lokala och re
gionala identiteten (Victor).

Kapitel IV inleds med ytterligare en reflexion 
över graven och monumentet som arkeologiska 
begrepp men också om högen, kullen och berget 
som metaforer viktiga för hur vi kan förstå den 
förhistoriska människans sätt att uppfatta värl
den och kosmologin. Författaren betonar vikten 
av att vi förstår gravarnas olika betydelser över 
tid - deras livsbiografi (Aspeborg). I den följande 
artikeln behandlas återigen neolitikum i östra 
Sverige. Författaren menar att den arkeologiska 
beskrivningen av perioden i regel varit alltför 
förenklad och att detta främst beror på att man 
främst byggt den på typologiska resonemang 
kring enskilda artefakter. Den bild författaren här 
bidrar med visar att östra Sverige kan ha präg
lats av en helt annan kosmologi eller ideologi än 
södra Sverige. De arkeologiska spåren antyder att 
det fanns två övergripande kosmologiska system 
under stenåldern - en arkaisk, animistisk kosmo
logi med mycket hög ålder och som hörde nära 
samman med de jägare och samlare som levde i re
gionen - en annan, nertisk kosmologi som sprids 
över undersökningsområdet under loppet av sten
åldern och som hade nära samband med grupper 
där jordbruk började få betydelse. Författaren är 
dock medveten om att det inom ramen för dessa 
olika system kan ha funnits en stor variation och 
att blandformer kan ha förekommit lokalt inom
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området. Artikeln slutar med en reflexion över 
varför sådana skillnader kan uppstå och hur de 
hänger samman med andra aspekter än kosmologi 
(som man enligt författaren kan välja själv obero
ende av näringsstrategier), t.ex. sådana aspekter 
som samhällsekonomi vilken i sin tur medför en 
rad förändringar i människors sätt att vara och 
tänka (Björck). I den sista artikeln i kapitlet disku
terar författaren de olika transformerande element 
som kan finnas i olika begravningstraditioner och 
hur de kan relateras till både synen på döden och 
hur det levande samhället var beskaffat. Författa
ren vill dock också betona gravtraditioners olika 
kommunikativa aspekter. Genom att betrakta 
handlingsmönster såsom ett gravspråk, vilket kan 
vara uttryck för religiösa, ideologiska, ekonomiska 
och sociala förhållanden, föreslår författaren att vi 
prövar vilka olika typer av kommunikation som är 
möjliga att spåra arkeologiskt i ett ordinärt grav
material. Artikeln tar sedan avstamp i de gravar 
från järnålder och tidig medeltid som undersök
tes vid Kyrsta år 2002. Författaren föreslår utifrån 
denna diskussion en indelning i tre nivåer - en 
profan, en sakral och en transitionell nivå - utifrån 
kommunikationens yttre, mer eller mindre expli- 
cita riktning (Engström).

Kapitel V inleds med en artikel där graven återi
gen står i centrum, denna gång vad gäller störda 
gravar som kan vara resultatet av plundring och 
högbrott men också andra historiska skäl till grav
öppnanden. Artikeln tar sin utgångspunkt i en 
skelettgrav som undersöktes i Forsa i samband 
med E4-undersökningarna, där skelettdelarna låg 
omrörda och flera ben saknades, bland annat kra
niets ansiktsben och delar av pannbenet. Förfat
taren diskuterar utifrån en rad olika källor möjliga 
förklaringar till varför man ville bryta sig in i en 
grav (Aspeborg). Artikeln därefter tar upp frågan 
om sädeskorn och vilda växters roll i ritualerna 
kring kremeringen och behandlingen av brända 
människoben från Sommaränge skog. Förkolnat 
växtmaterial påträffades i här anläggningar som 
tolkats som bålplatser eller markprepareringslager 
och som också innehöll brända ben. Författarna 
visar att makrofossil, ett tidigare dåligt undersökt 
material, kan bidra till bilden av den ritualiserade 
behandlingen av de döda (Forsman & Ekblom).

I den nästföljande artikeln får vi en inblick i hur 
kristnandet i Uppland återspeglas utifrån två E4- 
undersökningar av två gårdsgravfält, Enbacken och 
Kyrsta. De båda gravlokalerna uppvisar vissa skill
nader vilka tolkas som att tillämpningen av kris
tendomen kan ha varierat inom regionen. Förfat
tarna presenterar de kristna religionsindikerande 
inslagen i gravskicket och jämför sedan resultaten. 
De kan visa att den religiösa förändring som ägde 
rum under senvikingatid och tidigmedeltid gick 
olika fort på olika platser, även om platserna låg 
nära varandra. Människorna i Enbacken uttryckte 
sin kristna tro i gravskicket cirka 100 år före lokal
befolkningen i Kyrsta och de övergav också gårds- 
gravfältet cirka 100 år innan motsvarande skedde 
i Kyrsta. Författarna kan därefter konstatera att 
övergivandet av de båda gårdsgravfälten samman
faller med uppförandet av respektive sockenkyrka 
(Emanuelsson & Sjöling). I artikeln därefter står 
det senneolitiska kremeringsgravskicket i centrum. 
Ett tiotal kontexter med brända människoben 
från Sommaränge skog har 14C-daterats till sen- 
neolitikum - äldre bronsålder, en period vi trott 
skelettgravskicket varit det gällande. Återigen får 
vi en inblick i problematiken med att brända män
niskoben deponerats i andra kontexter än gravar, 
i anspråkslösa konstruktioner och med små ben
mängder, vilket har gjort att man börjat ifrågasät
ta om det är lämpligt att använda gravbegreppet 
i det här sammanhanget (Forsman, se också ka
pitel II i denna volym). I de två efterföljande ar
tiklarna återkommer vi till Kättsta med över 100 
gravar och en användningstid på drygt 1500 år. De 
äldsta daterade gravarna på gravfältet härrör från 
övergången mellan yngre bronsålder och äldre 
förromersk järnålder. Den yngsta daterade graven 
anlades under vendeltid. Den första artikeln dis
kuterar gravfältet och gravsammansättningen uti
från ett jämförande perspektiv och avslutar med 
en reflexion över ritualbegreppet (Dutra Leivas). 
Den andra artikeln diskuterar hur man i Kättsta 
kultiskt återanvände gravfältet under vikingatid 
(en bålplats) och medeltid (djuroffer), och vilka 
drivkrafter som låg bakom gravfältets pånyttfö
delse som kultplats. Författaren diskuterar också 
offerplatser utifrån ett vidare perspektiv (i grav
miljö, boplatsmiljö och offerplatser i historisk tid)
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och presenterar en jämförande diskussion i syfte 
att förstå bakgrunden till lämningarna. Författa
ren kommer fram till att de båda lämningarna, en 
bålplats och en offeranläggning som tolkas som ett 
harg, representerar två olika nivåer av kultutöv- 
ning, där bålplatsens offentliga manifestation kan 
ställas mot hargets privata offerritual. Därigenom 
får vi en inblick i vad andra artiklar i volymen 
också de ger uttryck för - platsens och markens 
betydelse och hävdandet av släktskap med det för
flutna och de som begravts på platsen (Olsson).

I kapitel V:s sista artikel får vi en utförlig redo
görelse för rituella nedläggelser på förhistoriska 
boplatser i Uppland och som de framkommit inom 
projektet Arkeologi E4. På ett flertal av de under
sökta boplatslokalerna utmed Ezpsträckningen har 
man hittat spår efter vad som tolkats som läm
ningar av rituella aktiviteter. Dessa utgörs främst 
av depositioner i exempelvis brunnar och gropar, 
skålgropsblock, husoffer i stolphål och andra hand
lingar som vittnar om ritualer i vardagen. Variatio
nen beträffande de deponerade föremålen är stor 
- det rör sig t.ex. om ett miniatyrkärl i keramik, 
större keramiknedläggelser, en amulettring med 
två miniatyrskäror, skalltak från människa, ben 
från grisfoster och andra djur, hela krukor med säd, 
malstenar och portabla skålgropsblock. Tidsmäs
sigt rör sig artikeln från perioden senneolitikum 
till tidig medeltid med en tyngdpunkt på äldre 
järnålder (Eklund, Hennius & Pettersson). Voly
men avslutas i kapitel VI med en diskussion som 
tar sin utgångspunkt i begreppet ”ritual” och hur 
det kan användas i arkeologin (Notelid). Volymens 
sista del innehåller en samlad referenslista. ■
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Tidigare forskning • del i
Ett utsnitt ur Upplands förhistoria

John Ljungkvist , Societas Archaeological Upsaliensis 
Helena Victor, Societas A rchaeologica Upsaliensis

• •

A
ven om en avsevärd mängd gravar och 
rituella lokaler har undersökts under E4- 
projektet, representerar de en begränsad 
del av den existerande kunskapen om gravar och 

rituella lämningar i Sverige. För att sätta in E4- 
projektets grav- och boplatsplatsundersökningar 
i ett större sammanhang kommer här att göras 
en genomgång av tidigare forskning rörande bo- 
platsrelaterade ritualer, gravritualer och gravskick. 
Översikten fokuserar sig till Uppland och Mälar
dalen och presenteras främst kronologiskt.

Gravforskningen i nya E4:ans närområde kan 
härledas till den allra tidigaste arkeologin. Under 
1600-talet grävde Olof Verelius och Olof Rud- 
beck ut gravar från järnåldern i Broby i Börje sn, 
Gamla Uppsala i Gamla Uppsala sn, Uituna i 
Bondkyrko sn och Uppsala slott (Rudbeck 1937- 
1950; Lindqvist 1936:3311.). Vissa iakttagelser har 
än idag ett antikvariskt och vetenskapligt värde. 
Utvecklingen och dokumentationen av gravar i 
området var dock fram till sent 1800-tal tämligen 
rudimentär. Undersökningarna av Uppsala högar 
åren 1846-47 och 1874, var stora, viktiga och kom
plicerade företag, men tiden var inte mogen för se
riösa komparativa analyser och dokumentationen 
var klart under den kvalitetsnivå som snart skulle 
åstadkommas av Hjalmar Stolpe på Birka. Under 
tidigt 1900-tal påbörjas det arkeologiska semina
riets undersökningar på en rad gravfält omkring 
Uppsala. Det mest storslagna exemplet var 1902- 
03 års undersökningar av Hågahögen i Bondkyrko 
sn (Almgren 1905; Victor 2002).
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Ett annat aktuellt exempel är Knut Stjernas och 
senare Oscar Almgrens undersökningar av gravfäl
tet på Enbacken i Vaksala sn som så småningom 
kom att beröras av E4:an (Sjöling 2006b). De 
föregicks av undersökningarna av ett antal ti- 
digkristna gravar i Nedre Sävja i Danmarks sn. I 
samband med att arkeologin växer fram som en 
vetenskap blir nu undersökningarna i de flesta fall 
knutna till forskningsprojekt. Gunnar Ekholms 
Gödåkergrävningar i Tensta sn får en central del i 
tolkningarna av järnålderns bebyggelse och fram
växten av maktstrukturer i Uppland. Valsgärdeun- 
dersökningarna i Gamla Uppsala sn blir centrala 
objekt i forskningen kring makt och har tillsam
mans med Gamla Uppsala och Vendel i Vendel sn 
bidragit till den traditionella bilden av Uppsala- 
trakten som centrum i ett Sveavälde.

Den regelrätta exploateringsarkeologin växer 
fram först ett stycke in på 1900-talet. Till en bör
jan skickas arkeologer ut från såväl institutionen 
i Uppsala som Riksantikvarieämbetet och Upp
landsmuseet. Under omvandlingen av exploate
ringsarkeologin under 1960-talet och fram till 
Ei8-undersökningarna, ligger Uppsalatrakten 
och Norduppland i skymundan av de stora ex
ploateringarna i Stockholmregionen. En mängd 
arkeologiska undersökningar har ägt rum under 
åren men det är ingen som kan jämföras med E4- 
projektet.

I direkt rumslig anslutning till E4:an har man 
tidigare undersökt några av de mest uppmärksam
made gravarna inom svensk arkeologi som t. ex.
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Uppsala högar, Valsgärdegravfältet och på lite läng
re avstånd Hågahögen, Dragbygravfältet och Bro
byområdet. På många sätt är detta en fördel då det 
finns ett betydande material att ta ställning till och 
referensmaterialet blir brett. Detta påverkar natur
ligtvis tolkningarna av alla järnålders- och bronsål- 
derslämningar som undersökts inom E4-projektet.

Man ska emellertid inte glömma att undersök
ningsverksamheten hela tiden existerat parallellt 
med fornminnesinventeringen, först i form av 
Rannsakningarna, därefter som olika uppteck
ningar i mer eller mindre systematisk form. Sedan 
1930-talets förstagångsinventering, med tillkom
mande revideringar, har en enorm mängd gravar 
registrerats och i samtliga synteser som berört 
området och dess gravar har inventeringen haft 
mycket stor betydelse (Hyenstrand 1974; Göth- 
berg 2000; Ljungkvist 2006).

Bebyggelse och gravfält
Fram till 1980-talet var gravar, hällristningar och 
skärvstenshögar de centrala objekten i tolkningar 
av brons- och järnålderns bebyggelse och samhälls
struktur. Det var i princip så redan på Rudbecks 
tid. I Uituna undersökte han enligt egen uppgift 
en hoop gravar. Nitar i brandgravarna tolkades helt 
korrekt som relaterades till båtar och de gravlagda 
således som sjömän som begravts i denna viktiga 
hamn tillhörande Atlantis (Rudbeck 1937-1950).

De första stegen mot metodiska bebyggelsetolk
ningar utifrån gravar utfördes av Oscar Almgren 
i Alunda i Alunda sn (1912). Detta arbete följdes 
av Almgrens, Eskil Olssons och senare Ekholms 
undersökningar av Gödåkergravfältet (Almgren 
1916; Ekholm 1927) och efter hand en mängd 
andra äldre järnåldersgravfält i Uppland. Tyvärr 
kom aldrig dessa arbeten att leda till någon syn
tes. En sådan fick för Upplands del vänta till 1964 
då Björn Ambrosiani (1964) i sin välkända bok 
skisserade en modell över bebyggelseutvecklingen 
och invånarantalet i Uppland från bronsålder till 
medeltid. Analyserna i detta banbrytande arbete 
har sedan dess byggts på (Hyenstrand 1974) men 
på många punkter reviderats efter hand som nya 
material behandlats. Agneta Bennett Lagerlöf har 
ifrågasatt beräkningsgrunden för gravmaterialet

(1987) och i synnerhet upptäckten av boplatserna 
har genererat ett komplement till gravarna.

Den senaste omfattande analysen av gravars roll 
i tolkningen av bebyggelsestrukturen har gjorts av 
Hans Göthberg (2000) som har kombinerat forn
minnesinventeringen av gravar med erfarenhe
terna från 1980- och 1990-talets boplatsundersök
ningar. Dessa berörde stora delar av E4-sträckan 
och kunde bland annat bidra till att understryka 
det omöjliga i att beräkna bebyggelsens och be
folkningens omfattning utifrån gravarna.

Flera studier har också utförts rörande gra
var, skärvstenshögar och hällristningars relation 
till bebyggelsen och den dåtida strandlinjen, där 
främst Kjellén och Hyenstrands modell från Upp
land (Kjellén & Hyenstrand 1977; Hyenstrand 
1984) och Wigrens modell (1987) fick stor ge- 
nomslagskraft på 1980-talet. Även Jensens mer 
övergripande modeller baserade på främst skärv
stenshögar (Jensen 1989b) har varit väsentliga för 
bronsåldersforskningen i regionen

Neolitikum
En omfattande genomgång av rituella lämningar 
i mesolitiska och neolitiska kontexter redovisas i 
Arturssons artikel i denna volym. Därför nämns 
enbart några huvuddrag i detta avsnitt.

Kunskapen om tidigneolitiska förhållanden 
i Mälardalen har blivit mer komplex i samband 
med de senare årens undersökningar. Flera nya 
boplatser och nya hustyper, rituella anläggningar 
som t.ex. brandgravar, pålanläggningar, kult-/ 
dödshus, offermossar och andra typer av offer- 
nedläggelser tillhör några av de nya fenomen 
som påträffats (fr Apel m.fl. 1995; 1997; Hallgren 
m.flL 1995,1997; Kihlstedt 1996; Artursson 1997; 
Sundström 2003). Rituellt tolkade anläggningar, 
konstruktioner samt hus har varit vanliga både 
på basboplatserna och på de stora kustbundna 
samlingsboplatserna i östra Mellansverige (Apel 
m.fl. 1995; 1997; Artursson 1997; Hallgren m.fl. 
1997) vilket indikerar ett omfattande rituellt 
bruk på boplatserna. Däremot förefaller begrav
ningar enbart ha skett på vissa typer av boplatser. 
Artursson menar att en stor del av de döda i östra 
Mellansverige begravts på en speciell typ av kust-
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bundna samlingsplatser eller centralplatser, som 
troligen endast använts vid ett fåtal tillfällen varje 
år. Det är tydligt att rituella aktiviteter varit inte
grerade med övriga boplatsaktiviteter och att de 
flesta rituella lämningar påträffas på eller i direkt 
anslutning till dessa boplatser under tidigneoliti- 
kum (jfr Artursson i denna volym).

Endast ett fåtal begravningar från tidigneoli- 
tikum har påträffats, men på exempelvis Fågel
backen, Hubbo sn, i Västmanland fanns brända 
människoben som 14C daterats till denna period 
(Hallgren 2004). Lokalen har tolkats som en cen
tral samlingsplats där man mötts och bott vintertid. 
Vid dessa sammankomster har man även begravt 
sina döda. I anslutning till D-formade hyddor, ett 
dödshus och en pålkonstruktion påträffades sten- 
packningar som innehöll deponeringar av kera
mik och brända djur- och människoben. Brända 
människoben fanns också i kulturlager, gropar och 
härdar (Apel m.fl. 1995).

Ytterligare rituella anläggningar har påträffats på 
Skogsmossen, Fellingsbro sn i Västmanland med ett 
offerkärr avskilt med en pålkonstruktion från bo
platsområdet. I kärret fanns bl a keramik och sön- 
derbrända och fragmenterade bergartsyxor (Hall
gren m.fl. 1997; Hallgren 2000b; Graner 2004). 
Ett gemensamt drag för rituella aktiviteter under 
tidigneolitikum förefaller ha varit en nära kopp
ling till eld och vatten (Artursson i denna volym).

De gropkeramiska begravningarna uppvisar 
en stor variation med både brandgravskick och 
skelettbegravningar parallellt, även om de senare 
är vanligare. Människoben har påträffats i allt 
från kulturlager och enkla gropar i marken utan 
någon markering, till begravningar i hyddor el
ler i särskilda dödshus (Bagge 1938; Artursson 
i99Ó:355ff.; 2006; denna volym). Gropkeramis
ka gravar hör ihop med de kust- eller skär- 
gårdsbundna boplatserna i östra Mellansverige 
(Edenmo m.fl. tppynSoff.; Malmer aooa-.piff.; 
Artursson 2006), medan stridsyxegravar före
faller ligga på särskilda gravplatser avlägset från 
boplatserna (Edenmo m.fl. 1997: i88ff.; Malmer 
2002:i37ff.). På Högmossen i Tierps sn hitta
des fyra gravar tillsammans bland hyddorna vid 
stranden (Björck m.fl. 2005). Artursson (i denna 
volym) beskriver hur närheten mellan levande
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och döda på basboplatserna utmärker den grop
keramiska kulturgruppen.

Två typer av kulthus har samband med grop
keramiska boplatser. Den ena varianten har ur
sprungligen fungerat som en vanlig hydda innan 
den brukades för rituella ändamål i samband med 
begravningar. Den andra varianten består av hyd
dor som skiljer sig konstruktionsmässigt från van
liga bostadshyddor och förefaller ha byggts enbart 
för rituella aktiviteter. Ett sådant hus har påträffats 
på Bollbacken, Tortuna sn i Västmanland. Där har 
både brända och obrända ben av människa och djur 
deponerats tillsammans med bl. a. keramik, bearbe
tad kvarts och flinta. Huset innehåller flera depo- 
neringar och det har funnits en uppdelning mellan 
djur och människoben (Artursson 2006; i denna vo
lym). Brända människoben fanns också i en brand- 
grav samt fördelade över stora delar av ytan, men 
främst i koncentrationer på den rituellt brukade de
len (Larsson 2oo3:i6iff.). Begravningsritualerna har 
varit komplexa och bestått av flera olika moment 
där kroppen genomgått olika typer av behandlingar, 
som skelettering, sortering av ben o.s.v. (Artursson i 
denna volym). Även på den gropkeramiska jakt- och 
fiskeboplatsen Brännpussen i Tensta sn som under
söktes i samband med E4-grävningarna fanns en ri
tuellt tolkad hydda. I anslutning till hyddan påträf
fades en koncentration av delar av bäverkranium. 
Denna hydda har de alltså inte använt för begrav
ningsritualer utan bör snarare relateras till en rituell 
fokus på bävern. Det är möjligt att bäver har varit 
denna sociala grupps totemdjur (Larsson 2003). Un
der gropkeramisk tid är en fokus på djur, främst säl 
och bäver men också svin tydligt i rituella kontexter 
som kan förklaras med ett starkt totemistiskt inslag 
i kosmologin (Artursson i denna volym).

Det vanligaste gravskicket hos stridsyxekultu- 
ren är skelettgravar utan bevarade överbyggnader, 
även om det finns spår av pålar eller konstruktio
ner i anslutning till gravarna. Kroppen har oftast 
lagts i hockerställning i enkelgravar, även om dub
bel- eller massgravar förekommer (Malmer 2002). 
Gravskicket inom stridsyxekulturen verkar vara 
mer formaliserat än under tidigare perioder eller 
kulturgrupper med tydliga normer för gravens ut
formning (Malmer 2002: i39ff.; Lindström 200Ó). 
Även om gravskicket var i det närmaste standardi-
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serat finns avvikelser. Ett par brandgravar har på
träffats (Malmer 2002:142), särskilt i kulthuset i 
Turinge i Turinge sn i Södermanland (Lindström 
2002, 2006). I huset påträffades brända ben från 
både människa och djur. Kropparna har inte kre- 
merats i samband med dödstillfället, utan först 
betydligt senare. När väl benen deponerats vid 
huset har en tydlig sortering av benen skett. Även 
flera fynd av bl. a. keramik, flinta, en stridsyxa 
samt håleggade yxor påträffades i huset. Kulthu- 
set var placerat på en åsrygg, men inte i krönläge, 
vilket överensstämmer med det normala stridsyx- 
egravskicket, och inte heller på eller i omedelbar 
anslutning till en boplats. Platsen verkar dock ex
ponera mot den förmodade närliggande boplatsen 
(Lindström 2002). Även om konstruktionen och 
brandgravskicket är avvikande från normen har 
man trots det försökt följa konventionen både be
träffande gravarnas placering och orientering.

Senneoli tikuni
Senneolitikum har av många betraktats som ett 
gränsland mellan sten- och bronsålder, som an
tingen relateras till den mellanneolitiska perio
den eller till den äldre bronsåldern (jfr Stensköld 
2004:11). Den har uppfattats som”... - den är 
varken äkta stenålder eller riktig bronsålder, utan 
någonting mitt emellan eller kanske både och” 
(Stensköld 2004:11). Det finns dock både kontinu
itet och förändringar under perioden. De tydligt 
urskiljbara kulturgrupperna som diskuteras under 
tidigare delar av neolitikum förefaller lösas upp 
under senneolitikum. Många senneolitiska lokaler 
överlagras dessutom delvis av bronsåldersanlägg- 
ningar. Detta är förmodligen en anledning till att 
senneolitikum tolkats som en inledning av brons
åldern snarare än som en fortsättning på mellan- 
neolitikum (Stensköld 2004:466).

Föremålsfynd daterade till perioden är förhål
landevis få, vilket förmodligen beror på att mel- 
lanneolitisk keramik också hänförs till senneoli
tikum (Stensköld 2004:47). Flatmarksgravar och 
små hällkistor från mellanneolitikum har påträf
fats i Skåne och Danmark och indikerar en kul
turell kontinuitet beträffande gravskick (Lekberg 
2002:241). Inte särskilt många gravar från senneo-
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litikum är kända i Mälardalen. Hällkistor är den 
gravform som är mest känd, men det finns en stor 
variation i gravskicket där hällkistorna sannolikt 
enbart utgjort en mindre del av det totala anta
let gravar för en elit. Det framstår dessutom som 
väldigt regionalt präglat (Stensköld 2004:47). Det 
finns en mindre mängd hällkistor i Mälardalen i 
jämförelse med områden som Östergötland och 
Närke. Där är kistorna koncentrerade till inlan
det, men i Mälardalen är de främst lokaliserade till 
kustområdena (Stensköld 2004:136).

Flera av de undersökta hällkistorna i Mälardalen 
som i Dragby i Skuttunge sn (Jaanusson & Siiven 
1962) och Alby i Botkyrka sn (Andersson 2001:78) 
är övertäckta med en röseliknande stenpackning. 
Det förefaller som om sekundär övertäckning av 
hällkistor ägt rum ungefär samtidigt i östra Mel
lansverige under mitten av äldre bronsålder (Jaa
nusson & Siiven 1962:386:.; Fagerlund Sc Hamilton 
1995:75; Andersson 2001; Victor 2002; Forsman 
& Victor 2006). Det förekommer ofta spår efter 
eldning under kistorna, som exempelvis i Alby 
(Andersson 2001:77), Annelund i Enköping stad 
(Fagerlund & Hamilton 1995:75) och Dragby (Jaa
nusson & Siiven 1962:36) och Hågahagen (Victor 
2002). Flera av hällkistorna har fortsatt att använ
das under äldre delen av bronsåldern som i t. ex. 
Dragby och Bjurhovda i Västerås (Jaanusson 1969; 
Apel 2001; Stensköld 2004:135, 172). Fynden i 
kistorna består av obrända och brända människo
ben efter flera individer, flintdolkar, skafthålsyxor, 
flitpilspetsar, flintavslag, skifferhängen, bärnstens- 
pärlor, djurben och keramik. I hällkistan i Dragby 
påträffades bronser (Jaanusson & Siiven 1962).

Det finns inga kända flatmarksgravar i Mälar
dalen av den typ som är kända från Danmark och 
Skåne, men en del av de lösfynd av flintdolkar och 
enkla skafthålsyxor av den modell som brukar före
komma i gravar kan ha kommit från överplöjda flat
marksgravar där skeletten inte bevarats. Denna typ 
av lösfynd har påträffats på många platser och skulle 
i så fall kunna indikera att detta gravskick brukats 
även här uppe, särskilt när lösfynden påträffas i 
stråk längs farleder enligt samma rumsliga struktur 
som flatmarksgravfälten (Apel 1991: 3516.; Lekberg 
2002: 2416). Det är inte heller ovanligt med kreme- 
ringar från senneolitikum (Forsman i denna volym;
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Stensköld 2004), vilket också kan uppfattas som en 
kontinuitet från mellanneolitikum.

Även under senneolitikum uppträder en mindre 
typ av kul thus. Stensköld menar att det används 
som skeletteringsplatser i samband med begrav
ningsritualer på avskilda platser (Stensköld 2004).
På en gravplats från senneolitikum och tidig brons
ålder i S kilistä, Skogstibble sn har ett sådant hus på
träffats. På platsen har en byggnad uppförts under 
senneolitikum och i samband med denna påträffa
des flera brandgravar (Ekmyr-Westman 1992).

Bronsålder
Lärdomshistoriskt har bronsåldersforskningen 
i Mälardalen varit fragmenterad. Många intres
santa detalj- och områdesstudier har utförts men 
inget helhetsperspektiv har lagts fram. Några ex
empel finns som berör dansk och delvis skånsk 
bronsålder, men inga som egentligen berör den 
övriga delen av den skandinaviska bronsålderssfä- 
ren. Där kan också flera tydligt urskiljbara kul
tursfärer beträffande det arkeologiska materialet 
konstateras i exempelvis Mälardalen, Bohuslän, 
Östergötland och Gotland. Forskningshistoriskt 
har förhistorien i Mälardalen, särskilt sten- och 
bronsålder, sorterats enligt en Sydskandinavisk 
mall (jfr t. ex. Baudou i960; Oldeberg 1974; Lars
son 1986b; Apel 2001; Eriksson 2005). Det har 
därmed inte funnits någon skillnad i tolkningarna 
av de danska och mellansvenska samhällena, något 
som det arkeologiska materialet starkt motsäger. 
Flera forskare som exempelvis Jaanusson (1981) 
och Hjärthner-Holdar (1998) har uppmärksam
mat och diskuterat fenomenologin hos de östliga 
kontakterna under bronsåldern i Norden. Dessa 
östliga kontakter visas bland annat i keramiken, 
men även på vissa bronsföremål såsom mälardals- 
yxor. Efter ca 1000 f. Kr kan man se en ökning 
av det östliga inflytandet över östra Skandinavien 
(Hjärthner-Holdar 1998:33).

Vi har idag relativt liten kunskap om gravar och 
deras användning och funktion under bronsåldern. 
Gravkonstruktionen under bronsåldern innehål
ler stora variationer beträffande hur både stenen 
och benen behandlats. Denna variation är ibland 
platsspecifik men variationen i Mälardalens grav-
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fält uppvisar också många gemensamma drag (Hy- 
enstrand 1984; Hermodsson 1996) som bör vara 
relaterade till kronologiska och sociala faktorer.

Det har utförts flera studier där man dock har 
koncentrerat sig på specifika fornlämningar, så
som exempelvis Olaussons studie av kultiska häg- 
nader i Mälardalen (Olausson 1995), Victors stu
die av kul thus (Victor 2002), flertalet studier av 
hällristnings- och skålgropslokaler (t.ex. Kjellén 
1976; Broström 1997; Coles 2000) samt flera arbe
ten om skärvstenshögar (Wigren 1987; Rundkvist 
1994; Ullén 1995, 1996; Karlenby 1999; Runcis 
1999; Thedéen 2004).

För bronsåldern har lokaler som Broby (Schön- 
bäck 1952,1959), Håga (Victor 2002) och Dragby 
(t.ex. Jaanusson & Siiven 1962) och på senare tid 
Sommaränge skog i Viksta sn (Forsman & Vic
tor 2006) och Ryssgärdet i Tensta sn (Eriksson 
& Östling 2004) blivit centrala i tolkningar av 
dåtidens samhälle och bebyggelse. Lokalerna ut
görs av kultplatser med skärvstensgravar, gravar, 
rituella lämningar i form av kulthus, skålgropsste- 
nar, terrasseringar o.s.v. Dessa komplex förefaller 
ha haft en mycket framträdande roll i ritualutö
vandet och skapandet av det arkeologiska kultur
landskapet under bronsåldern i Mälardalen. Även 
om de tycks ha spelat en central existentiell roll 
för bronsåldersmänniskan vet man relativt lite om 
dem både vad gäller enskildheter samt kultplat
serna som helhet och deras förhållande till andra 
delar av bronsålderssamhället.

Håga i Bondkyrko sn, Uppland har länge va
rit centralt i diskussionen om hövdingadömen 
och centralplatser under bronsåldern (Victor 
2002: 153). Hågahögen undersöktes 1902-03 av 
O. Almgren och är den enda undersökta högen 
från bronsåldern i Mälardalen. I gravhögen på
träffades flera guld- och bronsföremål från brons
ålderns period IV. Samtidigt med högen har ett 
kulthus beläget ca. 160 m söder om högen bru
kats. I Hågahagen strax väster om högen finns en 
kultplats med ett kulthus samt skärvstensgravar, 
skålgropsblock o. dyl. Platsen har varit i bruk från 
ca.1800-500 f.Kr. (Victor 2002).

Broby i Börje sn är en omfattande grav- och 
kultplats från bronsåldern och äldre järnålder med 
många olika typer av anläggningar, främst stensätt-
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ningar, skärvstenshögar, skålgropsstenar och kult- 
hus. Platsen har sedan de första undersökningarna 
under 1940-talet varit betydelsefull för forskning
en om kultplatser och kulthus. Detta beror delvis 
på att de artiklar som publicerades på 1950-talet 
var de första som berörde denna typ av grav- och 
kultplats från bronsålder (Schönbäck 1952, 1959).

Platser där ett stort antal gravar uppförts och kul
tiska aktiviteter ägt rum verkar ha varit i bruk under 
en lång tid. Som exempel kan nämnas Ryssgärdet, 
Sommaränge skog, Håga, Broby och Lovö i Lovö 
sn (Eriksson & Östling 2004; Forsman & Victor 
2006; Victor 2002; Schönbäck 1959; Petré 1982).

Vissa kultplatser kan uppfattas som gemensam
ma samlingsplatser för en hel bygd medan andra 
har en mer lokal inriktning. Dylika platser återfinns 
nästan alltid i högt belägen terräng, med naturliga 
förhöjningar, stenblock, våtmarker och sänkor. 
Dessa mellansvenska kultplatser förefaller utgöra en 
separat sfär, där mycket av ritualutövandet skett av
skilt från boplatsen, även om det även förekommer 
inom boplatserna. Detta bruk skiljer sig distinkt 
från järnålderns ritualutövande som främst utfördes 
inom eller i anslutning till boplatsen. Ett exempel är 
det rituella bruket i hallen och gårdsgravfälten som 
är typiska för järnålderssamhället i Mälardalen.

Frågan väcks om rituell kontinuitet respektive 
diskontinuitet på en plats. En lång kontinuitet 
med månghundraåriga anor av rituell verksamhet 
visar att platsen haft en väl befäst position som 
kultplats och att den betraktats som mycket spe
ciell i ett lokalt eller möjligen regionalt perspektiv. 
Om däremot en diskontinuitet föreligger i form av 
ett eller flera kronologiska glapp finns goda skäl 
att försöka utröna anledningen till att man åter
vänt till samma plats om och om igen. Topografis
ka förhållanden tycks under vissa epoker allt som 
oftast ha spelat en avgörande roll för var olika ty
per av rituella aktiviteter förlagts. Här märks inte 
minst speciella naturförhållanden som våtmarker, 
vattendrag och höjder men även av människor 
skapade förhållanden som kommunikationsleder, 
vägskäl och tidigare rituell verksamhet som läm
nat spår i landskapet (Bradley 1998b).

En annan viktig källa för tolkningen av brons
ålderns religiösa föreställningar och rituella akti
viteter är de föremål av brons som påträffats i stor

mängd i Mälardalen. Bronser påträffas främst i 
gravar och depåer där de medvetet deponerats un
der rituella förtecken, men de förekommer också 
på boplatser. Deponerandet av bronsföremål på
börjas i liten skala under period II i Mälarområ- 
det, men sker i större utsträckning först under 
yngre bronsåldern, för att kulminera under period 
VI med främst kvinnosmycken (Oldeberg 1974; 
Larsson 1986b). I gravar är bronserna fåtaliga och 
består ofta av en dubbelknapp, en nål, en rakkniv 
och pincett, eller mindre kniv under yngre brons
ålder (Larsson 1986b; Baudou i960).

En annan viktig kategori av rituella lämningar i 
Mälardalen är hällristningar och skålgropar. Även 
om 75 % av Upplands drygt 2400 ristnings- och 
skålgropslokaler ligger i Enköpingsområdet, finns 
också många lokaler med främst skålgropar i E4- 
ans närområde. Vid inventeringar i samband med 
E4 undersökningarna påträffades många nya loka
ler vilket visar att den korologiska bilden i Upp
land delvis kan bero på inventeringsförhållanden, 
särskilt avseende skålgropslokaler. Skålgropsstenar 
förekommer i flera olika typer av miljöer och man 
kan inte ta för givet att samma typ av aktiviteter 
har skett vid hällristningar som vid skålgropshäl- 
lar på en kultplats eller vid boplatsen.

Skärvstenshögar
Genom Mälarlandskapen sträcker sig ett bälte med 
skärvstenshögar från Malma sn i Västmanland 
i sydväst till Viksta sn i Uppland i nordöst. För
tätningen av skärvstenshögarna finns främst vid 
Uppsala och Enköping (jfr Victor i denna volym). 
Undersökningarna av den stora bronsåldersbo- 
platsen Apalle i Övergran sn inkluderade bland an
nat skärvstenshögar och skärvstensflak vilket ledde 
till möjligheten att diskutera skärvstenshögar ur 
både ett kronologiskt och socialt perspektiv (Ullén 
1995,1996b). Flera olika typer av skärvstenhögar 
är undersökta i Mälardalen och inom E4-proje- 
ketet och de uppvisar en stor variation; från rena 
skärvstenshögar av avfallskaraktär till gravar med 
olika typer av inre konstruktioner som kantkedjor 
där man förstår att skärvstenshögen byggts upp 
i olika faser. I boplatsmiljöer är en typ av skärv
stenshögar vanliga men i rituella miljöer ser det
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yttre skiktet likadant ut medan innehållet kan va
riera kraftigt. Det har visat sig att ”traditionella” 
skärvstenshögar mycket ofta innehåller gravar 
(Rundkvist 1994; Victor i denna volym) och att 
dessa skärvstensgravars utseende och topografiska 
läge inte behöver skilja sig från dem med boplats
material. Begreppet skärvstenshög är till sin inne
börd mycket mer komplicerat än vad som tidigare 
antagits. Exempelvis är en del skärvstenshögar 
snarare att betrakta som stensättningar uppbyggda 
av skärvsten eller mer otydliga gravar övertäckta 
av skärvsten i bergskrevor o. dyl. Fyndmaterialet 
domineras av keramik, bränd lera, ben samt sten- 
verktyg som knack- och malstenar, slagen kvarts 
och flinta. Det är heller inte ovanligt att lämningar 
efter metallhantering påträffas och då i form av 
slagg, degel- och gjutformsfragment, slipstenar och 
dylikt. Sådana lämningar har påträffats i exempel
vis Håga (Victor 2002), Broby (Schönbäck 1952; 
1959) och Dragby (Jaanusson & Siiven 1962).

Gravskick
Rösen och stensättningar från bronsåldern ligger 
ofta i topografiskt framträdande lägen och har 
därför tolkats som anlagda för att skapa ett blick
fång i landskapet (jfr Carlsson 1983: 28; Widholm 
1998). Andra studier har dock visat att gravmonu
menten visserligen ofta anlagts på höga punkter i 
landskapet, men att de visuellt sett inte behöver ha 
varit framträdande i flera riktningar då topografis
ka element inte sällan skymmer sikten (jfr Olaus
son 1995; Victor 2002). Tidigare undersökningar 
i Uppland har visat att många gravar från brons
åldern kan vara mycket svåra att upptäcka vid en 
inventering. Små stenpackningar eller flacka sten
sättningar kan förekomma omkring eller mellan 
stenar i den blockbemängda terrängen.

Stensättningar och rösen är i Mälardalen ofta 
svåra att schablondatera, utan har vid undersök
ningar visat sig kunna härröra från såväl brons- 
som järnålder, även om högre belägna rösen och 
stensättningar med kal fyllning generellt sett kan 
dateras till bronsålder (Hyenstrand 1984: 54ff.; 
Hermodsson 1996:71). En säker detaljerad date
ring är emellertid inte möjlig enbart utifrån det 
yttre gravskicket. Lokaler med gravar från brons-
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åldern, särskilt yngre, uppvisar ofta kontinuitet 
till äldre järnåldern. Gravtyperna mindre sten
sättningar och mittblocksgravar är vanliga under 
både yngre bronsålder och äldre järnålder, men 
förekommer också under äldre bronsålder.

På många lokaler uppträder allt ifrån jordande 
till spridda brända ben i lager och brandgravar i ler
kärl eller stora kolfyllda gropar. Typiska yttre grav
former i Mälardalen är stensättningar, mittblocks
gravar, rösen och skävstensgravar (jfr Victor m.fl. 
i denna volym). Andra yttre gravformer som före
kommer under yngre bronsålder i Mälardalen är 
skeppssättningar och tarandgravar som dock även 
har uppförts under yngre järnålder. Variationsri
kedomen i gravskicket är genomgående för den 
yngre bronsåldern i Mellansverige till skillnad från 
den mer homogena sydskandinaviska begravnings- 
skicket under samma tid (Schönbäck 1959:73).

Det förekommer också att man fortsatt att be
grava i neolitiska hällkistor eller konstruerat nya 
hällkistor under äldre delen av bronsåldern. Ett 
annat fenomen är att begrava flera individer i ben
lager utan synliga överbyggnader. Det kan till viss 
mån ses som en förlängning av bruket att begrava 
flera individer i hällkistor, men då man i hällkis- 
torna förmodligen ville särskilja de begravda in
dividuellt (jfr Apel 2001) så ger begravningar i 
benlager helt andra signaler. Där verkar anony
mitet och ett kollektivistiskt upplösande av indi
viden ha eftersträvats. Även många av de mindre, 
otydligare stensättningarna ger sådana signaler 
(jfr Engström i denna volym). Förmodligen är de 
mer otydliga formerna inte unika, utan beror på 
att undersökta konstruktioner inte tolkats som 
gravar från bronsåldern. De kan bero på att ben
depåerna inte innehåller daterande fynd, inte är 
osteologiskt bestämda som människoben, eller att 
benen i sig inte daterats.

Beträffande inre gravformer är ett av de vikti
gaste resultaten från E4-grävningarna de tidiga 
brandgravarna som påträffats på Sommaränge 
skog (Forsman & Victor 2006) och Ryssgärdet 
(Eriksson 2005). På Sommaränge skog kunde ett 
systematiskt kremeringsgravskick påvisas i flerta
let mindre otydliga stensättningar med dateringar 
till övergången mellan senneolitikum och äldsta 
bronsålder (Forsman & Victor 2006; Forsman
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i denna volym). Även på Ryssgärdet påträffades 
tidiga kremeringsgravar i vad som uppfattas som 
flatmarksgravar utan bevarad överbyggnad i ett 
område med kulturlager och huslämningar (Er
iksson 2005). Bronsålderns brandgravar innehål
ler oftast endast mindre gravgåvor.

Tidigare har brandgravskicket ansetts börja prak
tiseras under bronsålder period II, för att i princip 
vara allenarådande vid övergången mellan period 
III och IV (jfr Artelius 1996:104; Kaliff 1997; Gräs
lund 1989:69). Införandet ses generellt som ett 
resultat av influenser av kontakter med Kontinen
taleuropa. Förekomsterna av kremeringsgravar från 
hela neolitikum indikerar dock att införandet istäl
let bör uppfattas som resultatet av en inhemsk ut
veckling med regionala särdrag och med en mycket 
större komplexitet än vad som tidigare uppfattats. 
Som flera forskare påpekat (Sørensen 1989; Kaliff 
1997; Widholm 1998, 2006) är övergången till 
brandgravskicket under loppet av äldre bronsålder 
inte uttryck för ett egentligt religionsskifte, utan 
ska snarare betraktas som en förskjutning av den 
rituella fokusen, vilket lett till förändringar i de ri
tuella aktiviteterna (Sørensen 1989).

Parallellt med detta tidiga kremeringsgravskick 
finns också skelettbegravningar. De har påträffats 
i ett par olika varianter. De äldre skelettbegrav
ningarna i exempelvis större gravar som rösen kan 
innehålla en stor variation av gravgåvor. Kända 

) är skelettbegravningarna i hällkistorna som också 
kan innehålla begravningar från äldre bronsålder 
som i Dragby (Jaanusson & Siiven 1962) och An- 
nelund (Fagerlund & Hamilton 1995). På Som- 
maränge skog fanns ett skelett i en nedgravning 
i en oval stensättning som förmodligen innehållit 
en träkista. Begravningen kan dateras till slutet 
av senneolitikum och under början av bronsål
der börjar den täckas över av skärvsten. Det finns 
också exempel på jordfästningar parallellt med 
brandgravar under rösen i Mälardalen. En av de 
mest välbekanta är ett röse i Torslunda i Tierp sn 
där en skelettgrav (SHM14270) påträffades som 
innehöll ett miniatyrsvärd/dolk, en halskrage, en 
bälteplatta och 6 hängsmycken av kontinental typ 
från period II (Oldeberg 1974:368). Utifrån fynd
sammansättningen rör det sig förmodligen om en 
kvinnograv. Fyndmässigt avviker kvinnograven i

Offerlunden i Torslunda från mellansvenska gra
var. Föremålen tyder på att kvinnan flyttat från 
södra Skandinavien, eller kanske från norra Tysk
land (Bergerbrant 2007: 121). Det finns också ett 
fåtal skelettbegravningar från yngre bronsålder. 
I Lövsta i Bälinge sn har ett gravfält med tio an
läggningar (SHM29531) undersökts med bl.a. en 
stensättning med brända ben samt en skelettgrop 
utan andra fynd. Också på Broby påträffades en 
skelettgrav som låg både under och över brandgra
var (Schönbäck 1952, 1959).

En av nyckellokalerna för Uppland och perio
den senneolitikum-bronsålder är det stora grav
fältet Dragby som ligger vid en tresockensgräns 
av Skuttunge, Bälinge och Björklinge socknar. 
Genom området som sträcker sig längs en rull
stensås går flera hålvägar och man förstår att 
åtminstone en del av dessa har ett förhistoriskt 
ursprung. Gravfältet innehåller flera hundra 
gravar. Under 1950-1960 undersökte institutio
nen i Uppsala gravar och anläggningar på plat
sen. Förutom det stora röset med en hällkista 
från senneolitikum påträffades en stor mängd 
gravar från både brons- och romersk järnålder 
(Jaanusson & Siiven 1962). I den fornborgslik- 
nande konstruktion som ligger strax söder om 
det stora gravfältet (också delvis kallat Högsta) 
undersökte Margareta Biörnstad under 1955 ett 
gravfält samt delar av den omgärdande vallen. 
Det utgör ingen fornborg i den normala bemär
kelsen utan snarare en typ av vallanläggning som 
Olausson kallar gravhagnader (1995). Olausson 
har visat att många av de fornborgar som tra
ditionellt daterats till järnåldern egentligen är 
från bronsåldern. De ska inte heller uppfattas 
som försvarsanläggningar utan främst som ritu
ella vallanläggningar som innehåller gravar och 
deponeringar av djurben och andra lämningar 
av rituella aktiviteter som t. ex. den i Odensala 
Prästgård i Odensala sn (Olausson 1995).

Förutom de vanliga gravformerna finns några 
avvikande konstruktioner. En sådan utgör Ul- 
leråkers slott i Simtuna sn som består av en lång 
övertäckt stenformation som till formen påmin
ner mycket om de bohuslänska långrösena. Fynd 
från både äldre och yngre bronsålder påträffades 
och det är troligast att anläggningen byggts om el
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ler byggts ut i flera omgångar, då de äldre fynden 
påträffades i den norra delen och de yngre i den 
södra (Drakenberg & Gustawsson 1934).

Kulthus
Även under bronsålder har kulthusen haft en fram
trädande position på flera kultplatser som t.ex. 
B_åga, Broby, Sommaränge skog och Ryssgärdet. En 
pragmatisk definition är att kulthus är en byggnad 
eller konstruktion av samma eller liknande storlek 
och grundform som bostadshus och andra icke-ri- 
tuella byggnader. Konstruktionen har avgränsats i 
ett rituellt syfte till ett heligt rum i en rituellt präg
lad miljö. Förutom konstruktionsdetaljer blir den 
arkeologiska kontexten därmed också vägledande 
vid tolkningen av lämningarna (Victor 2002: 65). 
Byggnadstekniskt kan två tydliga grupper av kult
hus urskiljas; dels stengrundshus, dels stolphus el
ler mindre kulthus. Benämningarna baserar sig på 
skillnader i konstruktionsmaterial och på de läm
ningar vi idag kan se ovan mark. Dessa två grup
per skiljer sig både i fråga om konstruktion, an
vändande, lokalisering och delvis datering (Victor 
2002). Rent generellt kan man säga att de mindre 
stolphusen förekommer redan under senneoli- 
tikum (Stensköld 2004) och äldsta bronsåldern i 
en form, för att sedan avlösas av de monumentala 
stengrundshusen. Under yngre bronsåldern påträf
fas återigen kulthus av stolptyp samtidigt som en 
sekundär användning i vissa fall förekommer i de 
större, äldre kulthusen av stengrundstyp. Det finns 
en relativt stor mängd kulthus av stengrundshus i 
Mälardalen och de som kan dateras har anlagts un
der äldre bronsålder vilket tyder på att de har sitt 
ursprung i regionen. Det är möjligt att de brukats 
av regionala härskare för att markera kontakten 
med an- och förfäder som ett medel att upprätt
hålla sin överhöghet. Genom att välja att utforma 
stengrundshusen som avbilder av bostadshusen i 
ett beständigt material åstadkommer man en sym
bol för kontinuitet. På detta sätt skapas en självklar 
relation till förfäderna (Victor 2002: i88f.). De har 
brukats i samband med begravningsritualer. Kult- 
huset på Ryssgärdet (Eriksson & Östling 2004) kan 
inte direkt sorteras in i en av de två kategorierna av 
kulthus, men förekommer inte heller i samma typ

av miljö. Övriga kulthus ligger i samband med gra
var på grav- och kultplatser, medan huset på Ryss
gärdet har brukats i ritualer mer knutna till den 
intilliggande boplatsen.

Järnålder
Gravskick och andra rituella lämningar från järn
ålder behandlas i flera artiklar i volymen, t. ex. 
Wikborg, Emanuelsson & Sjöling och Eklund, 
Hennius och Petterson. Därför presenteras här en
dast en översikt av undersökningar av järnålderns 
rituella lämningar.

Inom svensk arkeologi har man sedan ett antal 
år pratat om återgången från en teoretisk metaar- 
keologi till en mer empiriskt sådan. Gravar är i sig 
väldigt mycket material och berörs därför av den 
upprepade relaterade frågan;... när ska man återgå 
till materialet? Delvis är detta en retorisk fråga ef
tersom materialet aldrig övergetts utan bara be
handlats annorlunda och i en ändrad omfattning. 
Men det finns flera tendenser till att avancerade 
studier av gravmaterial (och andra material) stan
nat upp. Tolkningar har trots den ”teoretiska upp
lysningen” blivit närmast oskuldsfullt banala.

I viss mån kan förändringen relateras till ”upp
täckten” av boplatser i åkermark som skapade en 
enorm kunskapstillväxt som det med all rätt var 
viktigt att fokusera på. I det sammanhanget var 
gravarna inte längre den dominerande fornläm- 
ningskategorin inom vare sig exploateringsarkeo- 
login eller universitetsforskningen. Ser man till 
avhandlingar från tidiga 1990-talet är det tydligt 
att de påbörjades i en tid då undersökningsverk
samheten bytte inriktning samtidigt som den 
postprocessuella arkeologins förespråkare försökte 
nå fram till en ny arkeologi (Burström 1991; Ja
kobsson 1992; Varenius 1992). Under 1990-talet 
avslutades i praktiken även det gravbaserade Pro
jektet Mälardalens Folkvandringstid genom ett avslu
tande arbete av Brynja (1998).

En anledning till att få exploateringsundersök- 
ningar används som referenser är att energin i rap
porterna ofta lagts på anläggningsbeskrivningar 
och gravplaner. Ofta brukar enstaka exklusivare 
fynd avbildas, men de ger ingen möjlighet till att 
visuellt jämföra gravmaterialen. Fyndlistor är i sig 
viktiga särskilt för grunddokumentationen, men
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de säger långt ifrån tillräckligt och gör det svårt 
för läsaren att skaffa sig en samlad uppfattning om 
materialet. Det finns dock vissa rapporter från se
nare år som är värda att se som förebilder. En är 
Gunnar Anderssons rapport över Valsta i Sigtuna, 
andra är Bo Petrés rapporter över undersökning
arna på Lovö (Andersson 2005; Petré 1982).

Inga övergripande arbeten om gravmaterialet 
har sammanställts eller bearbetats efter Gunnar 
Ekholms tid. Ett viktigt undantag är dock Drag
by (t.ex. Jaanusson & Siiven 1962; Lindborg & 
Schönbäck 1992). Ett stort antal gravar har under
sökts i Ekområdets närhet. Många av dessa är un
dersökta i äldre tid då endast synliga anläggningar 
togs i beaktande. I vissa fall utgörs de undersökta 
objekten av enstaka gravar som framkommit i 
samband med olika arbetsföretag. I andra fall har 
vissa typer av iögonenfallande gravmarkeringar 
såsom högar och resta stenar dragit till sig olika 
forskares intresse. Mera sällan har hela, eller större 
delar av gravfält undersökts.

Intresset för vad en grav manifesterar har i nå
gon form funnits ända sedan gravar började un
dersökas. Av en rad olika mer eller mindre res
pektabla anledningar är det främst rikt utrustade 
gravar som uppmärksammats i järnåldersforsk- 
ningen. Uppsala högar har tolkats som kunga- 
gravar resta efter Oden, Tor och Frej och sena
re efter Aun, Adils och Egil. Båtgravarna från 
Vendeltid har sedan upptäckterna ömsom kal
lats kungagravar, ömsom stormannagravar. Av 
de många hundra gravar som undersökts är det 
ytterst liten andel som placerats in i ett socialt 
sammanhang. Några sådana är dock Petrés arbe
te på Lovö (1982), Bennets sammanställning av 
gravar (1987) och Biuws genomgång av gravar på 
Järvafältet i Stockholm (1992). Ett annat undan
tag finner man i Seilers (2001) sammanställning 
av gravarna i Vendel. Det är en form av arbete 
som skulle kunna utvecklas betydligt mer.

Undersökningarna av gravfälten i Valsgärde, 
Gödåker och Vendel utfördes med en mer eller 
mindre uttalad ambition att få helhetsgrepp över 
antingen ett komplett gravfält, eller i Vendels 
fall, ett system av gravar i ett område. I skrivande 
stund finns ett manus över Valsgärdegravfältets 
struktur ur ett kronologiskt perspektiv och Göd

åker har översiktligt behandlats i en C-uppsats 
(Ljungkvist ms; Häringe 1991).

Vid undersökningarna för främst Mälarbane- 
projektet fick äldre järnålderns gravar en del ny 
uppmärksamhet och detta genererade flera viktiga 
sammanställningar som i hög grad var influerade 
av danska studier under 1990-talet (Andersson 
1998, Wikborg 1998). Anderssons kombination 
av kronologi och statusanalys täckte om inte alla 
så en stor del av de gravlagda personerna i samhäl
let under perioden B2 (Andersson 1998b). Mot
svarande analys skulle utan tvekan kunna göras på 
gravar från andra faser och på enskilda gravfält.

Utöver social-strukturella frågor finns det alltid 
frågor rörande vad gravar markerar och varför de 
placerats på en specifik plats. Genom det ökade 
antalet undersökta boplatser finns det något att 
relatera gravarna till. Gravar som gränsmarkö
rer för en inägomark eller annan gräns har bland 
annat behandlats av Jan Henrik Fallgren (1993, 
2006) i diskussionen av Öländska byars struktur. 
Före E4-projektet hade analyser av detta slag inte 
behandlats ingående. Som tur är har undersök
ningar i Kättsta, Kyrsta i Ärentuna sn med flera 
E4-undersökningar genererat helt nya möjligheter 
att beröra dessa frågor.

Gravskick
Den stora mängden undersökta gravar är inte eli
tens begravningar utan består av mer normala be
gravningar som förmodligen speglar den vanliga 
befolkningen som fick individuella begravningar. 
Den vanligaste yttre gravformen är stensättningen 
som finns i många olika varianter. Andra former är 
rektangulära, kvadratiska och trekantiga. Förutom 
stensättningar förekommer högar som varierar i 
storlek. De mest kända är högarna i Gamla Upp
sala, men det finns ett stort antal i Mälardalen och 
de har anlagts under 400-1000-tal. En annan grav
typ, som ibland påträffats under högar och ibland 
utan större överbyggnader är båtgravarna. De före
kommer främst i Fyrisåns dalgång på gravfält som 
Valsgärde, Vendel, Gamla Uppsala och Uituna.

Det inre gravskicket domineras av kremerings- 
gravskicket, även om skelettbegravningar före
kommer under hela järnåldern. Till skillnad från
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äldre tider blir individen allt mer framträdande 
i gravarna under järnåldern genom att en större 
mängd ben begravs.

Under förromersk järnålder är kremeringsgrav - 
skicket förhärskande och nedläggelsen av benen 
har skett i flera olika former som benlager, brand
gropar, urnegravar, enstaka brända ben ofta under 
mindre stensättningar. Det är till det yttre samma 
former av nedläggelse som brukas under yngre 
bronsålder. Under äldre järnålder är gravarna i 
Mälardalsområdet fyndfattiga, även om det finns 
undantag som Kvarbolund i Vänge sn och Tuna 
i Badelunda sn. Dock är hartstätningsringar från 
benbehållare relativt vanliga. Djurben förekommer 
men inte i någon större mängd (Bennet 1987:21).

Under romersk järnålder förekommer skelett
begravningar och kremeringar parallellt som t.ex. 
på Bastubacken, Tortuna sn i Västmanland med 
flertalet flatmarksgravar (Wikborg 1996) och på 
Lundbacken, Tillinge sn i Uppland (Aas m fl 1993; 
Artursson m.fl. 1994, 199Ó) även om brandgrav
skicket är vanligare. Äldre järnålderns gravar upp
visar en stor variationsrikedom och täcktes ofta av 
flacka stensättningar som är vällagda med bear
betad sten, kontrasterande stenmaterial och med 
prydliga kantkedjor. Runda stensättningar är det 
vanligaste men också tresidiga och fyrsidiga sten
sättningar förekommer. Förutom stensättningar 
har också resta stenar använts som gravmarkörer 
(Bennet 1987:20).

Det yttre gravskicket under yngre järnålder upp
visar inte lika stor variation, även om flera olika 
varianter fortfarande finns. Framför allt mot slutet 
av denna period är det tydligt att gravarna fokuse
rar på individen. Särskilt tydlig är överklassen och 
de odalsägande bönderna, men det har den varit i 
alla tider. Under folkvandringstid och vendeltid är 
den vanligaste formen fortfarande runda stensätt
ningar med brandgravar antingen i urnegravar el
ler i andra benbehållare, brandlager och brandgro
par med omgivande brandlager (Bennet 1987:95). 
Även högar och rösen byggs under denna period. 
Skelettgravar förekommer, främst i kammargravar 
under rösen eller högar, men också i vanliga gra
var med mindre eller inga överbyggnader. Kam
margravar och övriga skelettgravar uppvisar ofta 
praktfulla gravgåvor. Båtgravar från vendeltid kan

innehålla både skelettbegravningar och brandgra
var men har överdådiga gravgåvor som speglade 
den begravdes position både i livet och i döden.

Under vikingatid är högen fortfarande domi
nerande men gravformerna blir på nytt mer va
riationsrika då bruket med tresidiga och fyrsidiga 
stensättningar återupptas. Skelettbegravningar 
blir också allt vanligare under loppet av vikinga
tiden vilket förmodligen beror på den kristna kyr
kans inflytande. Kistor i trä börjar också brukas 
under denna tid.

Vad undersökningarna av yngre järnåldersgrav- 
fält i hög grad lidit av, är att de inte används i forsk
ningen. De allra flesta är i princip helt bortglömda 
trots att de innehåller mycket intressant material 
som kan användas för en mängd olika studier. 
Konsekvensen av detta är att samma ”gamla stu
dier” refereras till gång på gång. Den yngre järn- 
åldersarkeologin i Sverige har fortfarande mest 
refererat till en handfull utförligt publicerade plat
ser som bortsett från Bo Petrés undersökningar på 
Lovö, undersöktes före 1950-talet. ■
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Tidigare forskning • del 2
Ritual -ett återkommande problem

Helena Victor, Societas Archaeologica Upsaliensis

E
tt problem för arkeologen vid studiet av 
förhistorisk religion och ritual är att dessa 
aspekter ger sig tillkänna för oss endast när 
de är extremt explicita. Vi kan ana dem i många 

sammanhang som ickefunktionalistiska fenomen 
i form av deponerade djurben, malstenar i gravar, 
skärvstenshögar på boplatser, husstrukturer lik
som hur gravar placeras o.s.v., men det är svårt 
att avgöra om den ena stenen är rituellt placerad 
och den andra funktionellt. Särskilt som endast 
vissa ritualer givit avtryck i den materiella kul
turen trots att ritual i själva verket genomsyrat 
alla livets sidor i de förhistoriska samhällena. 
Men om denna utgångspunkt kombineras med 
en allmänt diffus uppfattning om den materiella 
kulturens mångtydighet, finns risk för att allt för
dunklas och en identifiering av rituella lämning
ar omöjliggörs därmed genom att alla materiella 
lämningar skulle kunna betraktas som rituella. Vi 
måste anta att varje ting kan ha haft flera, religiö
sa såväl som praktiska funktioner. Graden av reli
giositet eller praktikalitet har naturligtvis växlat, 
men det är viktigt att aldrig ta för givet att ett 
föremål eller en arkeologisk anläggning bara haft 
en funktion, en betydelse eller en uppgift. Inom 
en religiös och kultisk kontext är alla objekt och 
fenomen funktionella och logiska.

En grundläggande problem är: Varför är det 
så svårt att förstå gravar och den förhistoriska 
människans ritualer? Svaret är delvis att de är så 
komplexa med många olika delar som är svåra att 
åtskilja. Vi ser enbart slutprodukten och den är

sällan tydlig. Dessutom är det svårt att särskilja 
de olika element som en gång fogats samman till 
en helhet. Denna helhet har skapats genom en 
process där vi kan uppfatta val av plats, material 
och i vissa fall specifika handlingar, men där vi 
har svårare att förstå den kosmologiska och eska- 
tologiska avsikten med dessa val och de rituella 
aktiviteterna som lett fram till slutprodukten. I 
de materiella lämningarna har tanke och handling 
vävts samman och ger, ibland diskreta, signaler 
om repetitiva handlingar, flerstegs-processer och 
förmodligen individuella uttryck. De fysiska ritu
ella medlen utgörs av de vi kan urskilja i exem
pelvis artefakter och ritualens innersta väsen har 
projicerats på dessa medel. Innan jag går vidare 
med de rituella aktiviteterna och deras lämningar 
bör några begrepp definieras.

Man kan definiera religion på ett flertal sätt, 
utifrån olika perspektiv, antropologiska, sociolo
giska, filosofiska o.s.v. När det gäller arkeologi är 
man tvungen att använda sig av dessa olika veten
skaper, då den materiella kulturen i sig inte kan 
ge sin åsikt. Vi har en förförståelse om vad som 
kan betecknas som religiösa, sakrala, rituella ka
tegorier av fynd och vad som räknas som funktio
nella, näringsrelaterade eller militära kategorier. 
Det diskuteras ivrigt om det överhuvudtaget går 
att använda benämningen religion när man dis
kuterar förhistoriska lämningar från ett samhälle 
utan skriftspråk (jfr t.ex. Christensen 1998; Ravn 
1998; Kaul 2004; Andrén 2006). Ravn menar att 
ideologi och social struktur är bättre begrepp och
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att ritualer är ett medel att med symboliska hand
lingar ge uttryck åt den sociala strukturen (Ravn 
1998:78). De aspekter av den dåtida verkligheten 
som berör trosmässiga och transcendenta uppfatt
ningar kan vi endast ana oss till. Därför är det inte 
meningsfullt att diskutera religionen utan att stu
dera ritualen, eller snarare lämningarna efter de 
rituella aktiviteterna, med syfte att förstå den so
ciala strukturen (Ravn 1998:78^. Andra forskare 
menar att man visst kan använda begreppet reli
gion i sina tolkningar av förhistoriska lämningar 
förutsatt att de materiella uttrycken är ”tillräck
liga” (t.ex. Kaliff 1997; Kaul 2004).

När man därför ska definiera religion för arkeo
logiska tolkningar, måste det bli en operativ och 
kanske till och med provisorisk definition, med 
inspiration från främst antropologin. En sådan de
finition bör inkludera en tro på övernaturliga feno
men i någon typ av systematiserad form där sym
boler och ritualer hjälper till att ge livet struktur 
(jfr Christensen 1998). Dessutom behövs en mani
festering och fastställande av sociala roller och vär
deringar genom gudomlig sanktionering, medve
ten eller omedveten. Genom att skapa trovärdiga 
atmosfärer och motiveringar för existensen som 
dessutom är de enda möjliga bildas en symbolisk 
förklaringsram för världen. Denna ram skolas man 
in i av samhället från födseln. Schjødt menar att 
man också måste ha ”et forhold till og en kommu
nikation med ”den anden” verden” (Schjødt 1993: 
lof). Den metafysiska delen av religion som om
fattar exempelvis trosföreställningar är svår att på
visa i det arkeologiska materialet. Däremot är det 
möjligt att urskilja rituella aktiviteter, eller snarare 
de materiella lämningarna efter dem (jfr Ravn 
1989:79). Därför är det ritualerna arkeologen sö
ker förstå via en tolkning av dessa lämningar.

Ritual brukar betraktas som en fundamental del 
av de religiösa uttrycken och utgör länken mellan 
den övernaturliga sidan och den ”verkliga” värl
den. Ritual är ett standardiserat, institutionalise
rat och traditionsbärande beteende med symbolisk 
innebörd för religiösa eller profana ceremonier. 
Ritualens form är starkt formaliserad och repeti
tiv och leder till en så pass begränsad syntax och 
symbolval att ingen argumentering eller ifråga- 
sättning är möjlig. Därmed bekräftas och förstärks

kollektivets enighet om dess grundläggande norm 
och ritualen får en konsoliderande effekt (Bloch 
1986). Ritualen är symbolisk i det att handlingen 
uttrycker en djupare liggande mening av religiöst, 
magiskt eller annat slag. Ritual kan i vid bemär
kelse uppfattas som handlingar med symbolisk 
innebörd som grundar sig på vedertagna regler och 
skapar ett meningsfullt redskap för deltagarna att 
hantera sådana händelser och trosföreställningar 
som formar deras liv (Clunies Ross 2002: 16). Ef
tersom ritualens formaliserade och repetitiva form 
leder till en såpass begränsad syntax och symbol
val blir ingen argumentering eller ifrågasättning 
möjlig (Bloch 1986; Olausson 1995). Vanligen 
finns det ett samband mellan den rituella hand
lingen och det som den återger. Detta samband är 
begripligt för utförarna, den mänskliga publiken 
samt de gudomliga (övernaturliga väsen) som ri
ten vänder sig till (Clunies Ross 2002:18). I Cluni
es Ross diskussion av definitionen av ritual fram
går att det viktigaste kännetecknet för ritual är 
att den är förenad med en handling som upprepas 
enligt socialt föreskrivna och vedertagna mönster 
eller ordningsföljder. Därmed existerar endast ri
tualen om den utförs av riktiga människor i realtid 
och måste upprepas för att inte kunskapen om den 
ska falla i glömska. I utförandet av ritualer finns 
därför ett tidsperspektiv genom att de i ett oralt 
samhälle förmodligen snabbt glöms bort om de 
inte upprepas (Clunies Ross 2002: iyf).

Ritualen kan ibland ha använts i tusentals år. Själ
va ritualen kan ta allt från ett par sekunder till flera 
år. Den temporala aspekten berör också platsen där 
ritualer utförts, d.v.s. hur dessa platser har uppfattats 
under tidens gång, hur platsen har byggts upp och 
hur har den uppfattats av efterlevande generationer.

Om ritualiserade handlingar aktivt kan användas 
för att befästa, förändra eller dölja olika samhälls
förhållanden blir begravningsritualer och grav
skick och variationer i dessa mycket intressanta att 
studera. Både inre och yttre gravskick skall betrak
tas som återspeglingar av gravritualerna och där
med förmedla värdefull information om världs
bild, religiösa och eskatologiska föreställningar 
och sociala förhållanden.

Beteckningen ”grav” innehåller i sig en proble
matisering. Det har påpekats att begreppet idag
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har en stark känslomässig laddning och att benäm
ningen grav därför riskerar att styra tolkningen av 
ett fältmaterial (Kaliff 1997:68). En klassificering 
av en anläggning som ”grav” är i sig en avance
rad tolkning, där innebörden och funktionen hos 
en anläggning blir implicit. Samtidigt finns det 
språkliga svårigheter i att inte använda gravbe
greppet, då det är vedertaget inom arkeologisk 
tolkning. Inom arkeologisk litteratur används 
slentrianmässigt begreppen individ-kollektiv men 
motsatsen till individuellt är inte nödvändigtvis 
kollektivt utan möjligen obemärkthet. För att 
förstå det rituella handlandet, särskilt i samband 
med begravningar, är synen på förhållandet mel
lan individer och den sociala gruppen det avgö
rande. Gravkonstruktionen kan betraktas som en 
materiell iscensättning av eftermålet och grav
skicket som domen över den döde (Kyhlberg ms).
I så fall måste gravkonstruktionen och dess inne
håll diskuteras utifrån en värdenormsskala. Har 
enbart gravkonstruktion och gravgåvor varit det 
primära eller är exempelvis betydelsen av place
ringen i landskapet i förhållande till vägar, boplat
ser och andra rituella lokaler lika signifikant och 
betydelsebärande? Det rituella landskapet, liksom 
gravfälten och antagligen också boplatserna har 
många symboliska förtecken. De flesta är för oss 
förlorade, men vi kan ändå urskilja vissa mönster. 
Hur kan vi utifrån detta förstå och strukturera de 
variationer som delvis återspeglas i gravmaterialet 
men också i de rituella aktiviteter som försiggått i 
landskapet samt på gravfält och boplatser?

Man kan närma sig konstruktioner med männis- 
lj kolämningar på minst tre olika sätt. En är andlig 
' och eskatologisk där den förhistoriska människans 

kosmologi och uppfattning om döden och livet ef- 
j ter detta står i centrum. En annan ingångspunkt är 
' vilka behov de efterlevande har haft. En vanlig as

pekt på gravstudier har varit vilken kommunikativ 
betydelse gravar haft. Tidigare forskning har ofta 
fokuserat på gravar som territoriemarkörer och 
tolkat dem som makt- och ägandemanifestationer.

3) Den tredje ingångspunkten är inriktad på gravens 
utformning och vilka ritualer och aktiviteter som 
ägt rum för den dödes behov. Den döde är till stor 
del beroende av sin omgivning för att hans trans
formation till den andra sidan ska gå rätt till.

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2

Gravar måste alltså förstås utifrån två förklarings- 
nivåer. Den ena innefattar själva monumentet/ 
minnesmärket, och den andra behandlingen av och 
synen på den döde. I ett samhälle, där gravgåvor, 
manifesta gravar och omfattade begravningsritua
ler synes vara ett mönster, måste uppfattningen av 
döden och dess konsekvenser vara mycket olik den 
vi har idag. Den förhistoriska människans synes ha 
gjort en tydligare åtskillnad mellan kropp och själ. 
I berättarkulturen dog kroppen först och indivi
den senare. Mycket tyder på att den förhistoriska 
människan har betraktat döden som en flerstegs- 
process i en rites de passage, där det fysiska dödsfal
let bara varit en fas i livscykeln. Detta skiljer sig i 
hög grad från en modern, västerländsk, sekulari
serad uppfattning där döden betraktas som slut
punkten och får givetvis konsekvenser för synen 
på den döde och för begravningsritualen. När ett 
dödsfall inträffar skapas ett oväntat avbrott i den 
sociala ordningen som trotsar all regelbundenhet 
och måste hanteras för att man åter ska kunna 
inkorporera den döde i det sociala livets repro
duktion. Därmed sammansmälts det oförutsäg
bara med det cirkulära, förutsägbara och döden 
transformeras i en process som är väsentlig för 
livets kontinuitet (Leach 1961).

Det finns tre faser av den rites de passage som 
många viktiga ritualer innehåller (van Gennep 
i960). Övergångsriter utförs vid de stora trösklar
na i livet, såsom födelse, pubertet, äktenskap, bar
nafödande och död. Den första fasen i övergångs- 
riten (rite of separation), enligt van Gennep, är en 
inledande, exkluderande fas som innebär kaos och 
separation. Den andra fasen, ofta kallad liminalfas 
(rite of marginality), innebär avståndstagande vil
ket vid dödsfall innebär den dödes transformation 
till ett annat tillstånd. Den tredje och avslutande 
fasen (rite of aggregation) innebär ett återska
pande av ordning där den döde installeras i en ny 
tillvaro och en återhämtning för de levande (van 
Gennep i960). Hertz delar in hanterandet av dö
den i ett samhälle i två faser. Den första, inledande 
fasen symboliseras av kaos och en tillfällig förva
ring och en första begravning av kroppen. Denna 
kan ibland sträcka sig över flera år. Det tar tid för 
kollektivet att återanpassa sig efter att en i grup
pen avlidit, vilket kan ta sig uttryck i idén om en
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farlig period när själen lämnar kroppen och då kan 
vara illvillig och socialt okontrollerbar, liksom i 
föreställningar om separering av de sörjande från 
vardagen. Denna transformerande, liminala mel
lanperiod betraktas som den farligaste. Det är vik
tigt att den sker under kontrollerade former och 
omges därför med tabun. Det är under denna peri
od som den döde betraktas som farlig och illvillig 
mot de levande, som måste skyddas (Hertz i960). 
Hur lång tid denna fas pågår varierar. Kroppens 
förgängelse är nyckeln och förruttnelse tar längre 
tid än en kremering, men målet och resultatet är 
detsamma, kroppen försvinner och liminalfasen är 
avslutad. Den andra avslutande fasen innebär åter
skapande av ordningen och symboliseras av den 
andra, slutgiltiga begravningen (Hertz i960). I den 
tudelade begravningsritualen är det två saker som 
ska uppnås; dels ska den döde frikopplas från kol
lektivet, dels ska kollektivet återupprätta den soci
ala ordningen genom att föra över den dödes roller 
på ännu levande personer. Därmed har kollektivet 
återhämtat sig som segrande över döden (Hertz 
i960). Leach menar att kategorin tid omfattar två 
olika erfarenheter; cirkulär tid och linjär, oåterkal
lelig tid. Genom att jämka samman dessa begrepp 
kan människan undvika att erkänna det oåterkal
leliga i döden genom att överföra den till en re
petitiv, cirkulär föreställning där liv ersätter död, 
inte endast att och död följer på liv (Leach 1961).

Parker Pearson menar att begravningsritualer med 
en formaliserad separering av de döda, fruktbarhet 
och återfödelse samt uppfattningen om anfäder kan 
ses som logiska konsekvenser av vissa sammanhang 
och kvasiuniversella generaliseringar skapade uti
från vissa förutsättningar som kan påvisas i ett ar
keologiskt material (Parker Pearson 1999). Alla som 
lever med andra människor har ett förhållande till de 
döda, men det krävs vissa förutsättningar för att for- 
malisera en relation med de döda så att man kan tala 
om någon typ av förfäderskult. Det krävs en med
vetenhet om och ett uttryck för dödens permanens 
och om livets cykliska process. Dessutom krävs upp
fattningar om övernaturliga krafter och egenskaper 
hos förfäderna. Utvalda människor, ofta äldre eller 
rituella specialister, har förmågan och kunskapen att 
kommunicera med förfäderna, ofta vid speciella tid
punkter eller platser (Parker Pearson 1999:158).

Bo Gräslund har visat att en minsta gemensam 
nämnare för skriftlösa samhällen tycks vara före
ställningar om ett liv efter detta och om en själs- 
princip. Enligt denna har varje individ (ibland med 
undantag av små barn t.ex.) en pluralistisk själ med 
flera själskategorier med delvis olika funktioner. 
Själsfunktion som representerar personligheten 
lämnar inte kroppen i dödsögonblicket utan först 
sedan kroppen helt eller delvis blivit förstörd och 
brutits ned genom förruttnelse, kremering, tork
ning eller liknande. Det finns också en personlig 
existens i någon slags tillvaro efter detta och den 
själskategori som representerar personligheten 
förenas med anfäderna på den andra sidan. Att 
själen överförs till en annan värld betyder dock 
inte att den inte kan uppträda i de levandes när
het. De dödas andar är mäktiga, ibland fodrande 
och illvilliga och ställer krav. Därför måste de visas 
respekt och vördnad. De levandes nära relation till 
de döda kännetecknas av kärlek, respekt och fruk
tan. Begravningen eller motsvarande behandling är 
en förutsättning och en garanti för säker resa till 
andra sidan och att nekas en ”korrekt” begravning 
blir därför synonymt med att inte kunna inlemmas 
i forfaderskollektivet, ett öde som betraktas som 
värre än döden (Gräslund 1989:68, 1994). I den 
pluralistiska själen kan de olika delsjälarna ha haft 
olika funktioner och tillhört olika delar av kroppen. 
Vanligast är uppfattningar om en kroppssjäl och en 
fri själ, där kroppssjälen återgår till alltet eller dylikt 
vid dödsögonblicket medan den fria själen lever vi
dare i någon form och ibland inte lämnar kroppen 
förrän den är förstörd. I samhällen där ett homo
gent själsbegrepp råder finns oftast inget eller bara 
personlig utstyrsel som gravgods då själen lämnar 
kroppen i dödsögonblicket, medan i samhällen med 
en pluralistisk själsuppfattning så lämnar inte själen 
kroppen på en gång utan först efter kroppen börjar 
förstöras eller har förstörts (Gräslund 1994).

Gräslund menar att det i norra Europa under 
neolitikum, bronsåldern och stora delar av järnål
dern var frågan om just en sådan själsuppfattning 
med en kroppssjäl och en fri själ som inte lämnar 
kroppen genast (Gräslund 1989, 1994)- Uppfatt
ningen om en pluralistisk själ leder till frågor om 
det primära i en begravningsritual kan ha varit att 
åtskilja den fysiska kroppen från den sociala indi-

30 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



viden där personligheten lever kvar. Delar av den 
fysiska kroppen kan ha begravts, men personlighe
ten, individen kan ha fått en helt annan behandling 
och i slutänden uppfattats som en del av ett förfä- 
derskollektiv. En själsuppfattning och en idé om 
ett liv efter döden verkar ha förekommit i alla bo
fasta, preliterata samhällen oavsett religiös kontext 
och andra kulturella variabler, alltså i förhistoriska 
samhällen fr.o.m. neolitikum (Gräslund 1994). 
Logiken säger då att gravgåvorna måste placeras 
eller finnas invid kroppen. Vid skelettbegravningar 
-i graven och vid kremeringar -först på bålet och 
sedan eventuellt i graven (Gräslund 1994), men 
tyvärr är den arkeologiska verkligheten inte fullt 
så tydlig. Många brandgravar innehåller föremål 
som inte blivit brända, skelettgravar kan innehålla 
båda brända och obrända ben och många gravar, 
särskilt brandgravar från bronsåldern innehåller 
sällan lämningar efter en hel person. Stora delar av 
kvarlevorna har försvunnit innan det vi uppfattar 
som en slutdeponering i en grav sker.

Hur ska man då uppfatta artefakter och dylikt 
påträffade i begravningskontexter? Det kan vara 
föremål och mat som lagts ned tillsammans med 
kroppen eller de brända benen för att den döde 
ska ha tillgång till dem på ”andra sidan”. Det kan 
röra sig om delar av klädedräkten som snarare ska 
kopplas till individens behandling efter döden än 
som gåvor för den andra sidan. Det kan röra sig 
om föremål eller andra lämningar som är koppla
de till själva ritualen i samband med nedläggelsen 
av den döda. Det är delvis kopplat till individen, 
men i lika hög grad till den ritualtradition som 
finns angående hur en död ska behandlas. Det kan 
också röra sig om lämningar efter ritualer utförda i 
senare skeden vid exempelvis sekundära bendepo
sitioner eller förflyttningar av kroppen.

Det är skillnad på hur vi exempelvis uppfattar fö
remål som uppenbarligen medvetet placerats i en 
urna innehållande stora delar av de brända benen 
från en individ och föremål påträffade i ett område 
där brända människoben påträffas utspritt i relativt 
liten mängd (benlager), som långtifrån motsvarar 
mängden ben som de döda kropparna rimligen 
borde ha genererat. I det första fallet är det uppen
bart att föremålen medvetet placerats i urnan och 
att föremålen med största sannolikhet är kopplade
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till de ben som placerats i urnan samt att det rör 
sig om en samtida aktivitet. När föremål påträffas i 
en urna med en individ antar vi att de är kopplade 
till den explicita personen. Men vilken funktion de 
faktiskt fyllt för den döde och de efterlevande går 
faktiskt inte att avgöra, även om många skulle kalla 
dem gravgåvor eller delar av klädedräkten. I det 
andra fallet finns det synbart fler frågetecken. Vi 
är inte säkra på att de spridda föremålen verkligen 
medvetet placerats i området med ben. Det kan ju 
ha tappats, placerats där vid ett annat tillfälle utan 
någon medveten relation med de spridda benen. 
Det som går att säga är att det endast finns en rums
lig association mellan ben och föremål. Utifrån hur 
arkeologer tidigare tolkat föremål i kontexter med 
människoben gör vi analogin att föremål som finns 
på samma plats och förefaller samtida som depo
nerade människoben ska kopplas ihop med dessa. 
Det är mycket möjligt att ett sådant samband finns, 
men det går inte att avgöra vare sig exakt krono
logisk samstämmighet, medvetenheten med vilken 
föremålen hamnat där, om dessa ska kopplas till 
personerna vars ben påträffas eller vad de i så fall 
fyllt för funktion för de döda.

Det finns alltså många problem med begreppet 
gravgåvor och offer i gravsammanhang (jfr Kaliff 
2005: rgóf.). Man kan vara försiktig och välja ett 
mycket neutralt förhållningssätt till föremål på
träffade i sammanhang med bendepositioner, ofta 
kallade gravar, där enbart föremålets närvaro kon
stateras, utan att benämnas med värdeladdade ord 
som gravgåvor, matoffer, offer eller liknande. Det 
är dock att frånsäga sig det arkeologiska ansva
ret, då man i en undersökningssituation ofta får 
en oreflekterad uppfattning om vilken funktion 
den påträffade artefakten haft. Artefaktens när
varo måste inte nödvändigtvis vara resultatet av 
ett medvetet handlande av den förhistoriska män
niskan. Inte heller är det nödvändigtvis den av oss 
uppfattade funktion som den medvetna förhisto
riska handlingen avsåg.

Även om vi inte kan fastställa varje bakomlig
gande tanke med ritualerna kan vi ibland åtmins
tone återskapa delar av det symboliska sambandet 
mellan handling och det återgivna genom det ar
keologiska materialet. Genom att spåra handling
ar utförda i både ”rituella” och mer ”funktionella”
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sammanhang, kan de metaforiska sambanden och 
dess innebörd börja förstås av oss som tappat sam
manhanget för ritualerna./

Det religiösa måste ses som en oskiljaktig del 
av det förhistoriska samhället och jämställas med 
andra tolkningar av de förhistoriska lämning
arna, snarare än betraktas som underordnat eller 
partikulärt, vilket är det vanliga. Man bör därför 
undvika en ensidig tolkning av materialet som en 
oproblematiserad uppdelning i sakralt och pro
fant, i vardag och ritual utan snarare se begreppen 
som integrerade. Samtidigt blir man låst om man 
inte operativt kan använda begrepp som sakral, 
profan, vardag och ritual. I stället för att ställa 
dem mot varandra bör de behandlas som kontex- 
tuellt och ömsesidigt beroende. Om en anlägg
ning eller ett fynd ska benämnas sakralt, profant, 
vardagligt eller rituellt beror av vilken kontext 
som signaleras. Många håller med om att gravar 
och depåer med sönderplockade föremål ska föras 
till den rituella kategorin, och att stolphål och ke
ramik på boplatser ska föras till den funktionella, 
även om det aldrig är så enkelt att man kan göra 
sådana rena distinktioner på förhistoriska föremål 
och anläggningar, åtminstone inte utan en defi
nition av vad man menar med kategorierna och 
begreppen. Det måste finnas en möjlighet att ge 
tolkningen rörlighet över det som uppfattas som 
en dikotomisk låsning. Just den stiliserade diko- 
tomin sakral-profan, förhållandet mellan vardag 
och ritual, återkommer ofta i tolkningar av det 
arkeologiska materialet. Det tar sig också uttryck 
i diskussioner om funktionaliteten i ritualutövan
de och förhållandet mellan ideologi och föreställ
ningsvärld. Vårt behov av sådana motsatsförhål
landen för ett strukturalistiskt angreppssätt är lätt 
att förstå men är inte desto mindre problematiskt 
(Victor 2002; Stensköld 2004).

Även om vi inte har någon klar bild av de rituella 
handlingarna kan vi ändå förstå att de involverat 
både enskilda personer, grupper och gemensamma 

: kollektiv. Ritualerna har varit världsbildsoriente- 
I rade och fört samman människor och har därmed 
i varit viktiga för den sociala ordningen (Bell 1992; 
Jennbert 2002). Jennbert har gjort en illustrativ 
sammanställning av frågor och idéer om när, var, 
hur, av vem och varför ritualer utförts (Jennbert

2002:ik5). Sammanställningen kan ligga till grund 
för en praktisk förståelse och syntes av det som dis
kuterats ovan. På frågan När? är svaret att ritualer 
kan ha utförts på speciella årstider eller vid livets 
rites des passage som födelse, initiation, äktenskap, 
barnafödande och död (Jennbert 2002). Man kan 
också tänka sig att de förekommer vid speciella 
händelser som krig, solförmörkelser, inför resor 
och besök och liknande avbrott i den normala so
ciala ordningen.

På frågan om Var? är svaret att ritualerna kan ha 
utförts både inomhus och utomhus och på speciel
la platser i huset som t.ex. vid högsätet eller vid in
gången, på boplatsen som t.ex. husoffer i samband 
med byggandet av ett hus, i boplatsens närhet som 
t.ex. välsignande av åkrar och långt borta på t.ex. 
en grav- och kultplats, på speciella mötesplatser el
ler vid en offerdepå (jfr Jennbert 2002). Det finns 
också flera svar på frågan Hur? ritualerna har gått 
till. De inkluderar bevarande och förkroppsligan
de av föremål eller kroppar som t.ex. mumifiering, 
nedläggande av ceremoniella föremål, rituell par
ning av djur eller bevarandet av skallen från en av
liden i bostadshuset. Det kan också inkludera för
störandet av föremål och kroppar som krossade ben 
i bronsåldersgravar, djuroffer, hopvikta svärd, pars 
pro toto offer och brännande av föremål eller kon
struktioner (jfr Jennbert 2002). Dessa lämningar 
är resterna av de verktyg, de medel som använts i 
ritualen för att projicera egenskaper som kraft till 
handlingen. Yem har då utfört ritualerna? De är 
vi som bor här nu eller snarare de som bodde där 
och då, barn, kvinnor och män i olika åldrar. I den 
egna gruppen fanns det en eller flera rituella ledare 
som ledde och höll reda på ritualens liturgiska och 
performativa delar, särskild rituell rekvisita, kos
mologi och historia och som kunde föra den orala 
traditionen vidare. Fränder kunde också delta 
i ritualer, liksom aristokrater. Det är möjligt att 
de rituella ledarna stod att finna bland aristokra
terna, eller kanske var det de rituella kunskaperna 
som definierade en del av aristokratin? Även för
fäderna var deltagare i ritualen (jfr Jennbert 2002) 
eftersom de, trots sin avlidna status, fortfarande 
var en del av samhället. Den viktigaste frågan är 
förmodligen ygrför ritualer har utförts. En anled
ning kan vara att skapa en gemenskap, en identi-
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tet för en social grupp och markera samhörighet 
gentemot andra grupper (jfr Bell 1992). En annan 
anledning kan ha varit att visa sin anknytning till 
landskapet och naturen både för att visa sin del
aktighet i allt levande och sin plats i världen. Det 
kan man också göra genom använda monumen
tala gravar eller nedlägga offer på speciella platser. 
Genom denna typ av ritual kan man också göra 
anspråk på legitimitet för makt och prestige. Den 
kan man också visa genom att behärska ritualens 
olika moment och vara den som bygger ett mo
nument eller lägger ned ett stort offer. Ett annat 
sätt att visa sin överhöghet kan vara att ha tillgång 
till och kunskap om det kosmologiska ursprunget 
och genom hågkomst av de döda i genealogiska 
och mytiska berättelser. Det görs exempelvis ge
nom kontakt med anfäder på utvalda platser. Alla 
ritualer har dock inte använts för att legitimera 
makt eller status och förmodligen har alla utövat 
ritualer relaterade till identitet, det kosmologiska 
ursprunget, de döda och till platsen. De döda har 
också ihågkommits genom sina livsbiografiska 
gravar där gravmonumentet kan påminna om den 
dödes liv, gärningar och död. Ritualerna kan också 
definiera och förklara det problematiska förhållan
det mellan kultur och natur. Slutligen kan ritualen 
skapa möjlighet för den vanliga människan att för
stå sin omvärld och ge mentala verktyg att hantera 
de existentiella frågorna (jfr Jennbert 2002). Frå
gan om varför bör alltså besvaraś med att det finns 
ett behov av att hantera och förstå sin existens och 
därmed skapa en mental balans. ■
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Vad är en grav?
Katarina Appelgren,Riksantikvarieämbetet 
Anna Maria Renck,Riksantikvarieämbetet

F
rågan i titeln kan utifrån vårt samtidsper
spektiv först tyckas självklar. Den vanliga 
uppfattningen är att en grav är en plats där 
den dödes kvarlevor placerats och som sedan mar

kerats på något sätt. Svårare att hantera, arkeo
logiskt, är om den dödes aska spridits i luft, jord 
eller vatten. Denna upplösning av kroppen upp
löser på sätt och vis också rummet som sådant, då 
minnet av den döde inte är bundet till en specifik 
gravplats. I den här studien försöker vi närma oss 
en typ av konstruktioner under yngre bronsålder 
och äldsta järnålder som inte innehåller mer än 
några få eller inga ben alls. Vi kommer att argu
mentera för att dessa konstruktioner trots frånva
ron av ben kan kallas gravar och att de härrör från 
ett gravskick som har iakttagits i östra- och västra 
Mellansverige samt i Småland. De konstruktioner 
och gravfält vi kommer att diskutera är belägna i 
Uppland och Södermanland.

Syften och teoretiska 
utgångspunkter
Syftet med artikeln är att såväl materiellt som im
materiellt försöka få grepp om vad som kan rym
mas inom det vedertagna begreppet grav. Rent 
antikvariskt säger definitionen att en grav är en 
plats som rymmer människoben, obrända eller 
brända - i det sista fallet minst tre brända ben 
(jfr Ambrosiani 1964; Hyenstrand 1984). Defi
nitionen är sprungen ur vår tids uppfattning om
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gravar, begravningar och gravrum, som också 
omfattar minneslundar och områden till havs för 
spridning av aska. Det innebär i samtiden inga 
problem att förstå dessa platser som gravar eller 
gravrum. För den arkeologiska forskningen däre
mot skapar förekomsten av sådana gravrum vissa 
problem då inga reella materiella lämningar kan 
påvisas. Vi riskerar att hamna i ett svårhanterligt 
vetenskapligt och begreppsligt dilemma när vi står 
inför endast enstaka brända ben av den döde, el
ler inga alls, men samtidigt inför en stenformation 
som vi utifrån dess yttre form tolkar som grav.

Vi anser att den rådande definitionen av grav
begreppet behöver nyanseras om det ska omfatta 
också mer svårgripbara gravskick där spåren av 
människors handlingar är mer subtila. Det grav
skick vi har för avsikt att diskutera är, menar vi, 
ett uttryck för en förändring i människors upp
fattningar om livet, döden och kroppen, en för
ändring som i sin tur är en del av nya sociala, 
ekonomiska och politiska förhållanden. Vår teo
retiska utgångspunkt är att sociala, ekonomiska, 
politiska, kosmologiska och religiösa förhållan
den är tätt sammankopplade, för att inte säga helt 
sammanvävda (jfr Bell 1992). Icke desto mindre 
är det viktigt att försöka diskutera specifika aspek
ter i en förändringsprocess som leder till t.ex. nya 
gravskick. Det svårgripbara gravskick vi diskuterar 
dyker upp under tidsperioden mellan den yngsta 
bronsåldern och den äldsta järnåldern, en tidspe
riod som även för övrigt är svårfångad på grund av 
sin fyndfattigdom. Artikelns immateriella syfte är
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att försöka utröna vad som kan hända med män
niskans uppfattning om livet, döden och synen 
på kroppen under förändringsprocesser från en 
världsuppfattning till en annan. Det centrala är 
hur det som kallas gravskick gestaltar sig och vad 
detta egentligen representerar. Vår avsikt är att 
belysa olika faktorer som kan öka förståelsen av 
detta uppenbara behov av att uttrycka sig genom 
ett så avvikande och undflyende gravskick.

I en studie av företeelsen bentomma gravar skri
ver Alf Ericsson och Janis Runcis (1995) att den 
äldsta järnåldern kan karaktäriseras som en period 
präglad av stora omvälvningar. Den extrema va
rianten av brandgravskicket - som uttrycker sig i 
ett totalt utplånande av individen och i en total 
avsaknad av brända ben - skall enligt dem ses i 
ljuset av dessa stora sociala omvälvningar (Erics
son & Runcis 1995:38). Därav det ibland använda 
epitetet ”den fyndtomma perioden”.

Övergången mellan brons- och järnålder är en
ligt vårt synsätt en tid av enorma förändringar på 
grund av bronsens alltmer minskande betydelse 
och de socio-politiska och ideologiska effekter detta 
medför över hela kontinenten, inklusive områdena 
inom den nordiska kretsen. Ett vittomfamnande 
och tätt sammansatt ekonomiskt och politiskt han
delssystem byggt på allianser är satt ur spel. Bron
sen har snart spelat ut sin roll och järnet har alltmer 
tagit dess plats, men med helt andra förtecken och 
konsekvenser (t.ex. Thrane 1975; Coles & Harding 
1979; Renfrew 1986; Sherratt 1994; Kristiansen 
1981,1998; Bradley 1998b). Enligt vår uppfattning 
är detta starkt kopplat till en idévärld i upplösning 
och förändring. Vi menar, liksom Ericsson och 
Runcis ovan, att det är i detta sammanhang man 
skall försöka förstå det väsensskilda gravskick vars 
främsta kännetecken är den i princip totala avsak
naden av den mänskliga kroppen.

Begreppen
I artikeln används de antikvariskt vedertagna och 
rådande begreppen grav, gravöverbyggnad, yttre 
och inre gravskick samt gravgåvor för den all
männa förståelsens skull. Det finns emellertid ett 
behov av en alternativ begreppsapparat om vi ska 
kunna definiera det specifika i det här gravskicket

vars karaktäristiska drag vi kommer att beskriva 
nedan. Den kliniska beskrivningen ”bentomma 
gravar” är visserligen upplysande men den utgår 
oproblematiserat från uppfattningen att en grav 
skall innehålla ben för att definieras som grav. I 
brist på alternativa förslag försöker vi här proble- 
matisera innebörden i gravskicket med förhopp
ningen att en ny begreppsapparat kan växa fram 
på sikt. Vi kommer i det följande att använda oss 
av en tredelad indelning av våra här studerade gra
var, baserad på förekomst av brända ben i stenfor
mationer och inom gravfält. Den första gruppen, 
grupp 1, omfattar helt bentomma gravfält. Dessa 
kännetecknas av i det närmaste total avsaknad av 
brända ben. Det kan dock förekomma något en
staka fragment av bränt ben som då inte påträffas 
inom själva stenformationen utan, vad vi hitintills 
vet, utanför. Den andra gruppen, grupp 2, kallas 
här benfattiga. Med det menas att enstaka brända 
ben kan finnas antingen i stenformationen eller 
till och med ovanpå. Den tredje gruppen, grupp 
3, kallas benförande. I dessa gravar finns brända 
ben mer som vi känner igen dem från de varierade 
gravfälten från äldre järnålder.

Vi använder oss också av det vedertagna begrep
pet varierat gravfält i fråga om gravfälten från för
romersk och romersk järnålder. Dessa definieras 
av ett varierat inre och yttre gravskick. Karaktäris
tiskt för dem är att stensättningarna är omsorgs
fullt lagda i olika former och mönster. Det inre 
gravskicket kännetecknas av ett flertal varianter 
av brandgravskick. Den gravfältstyp, där de ben
tomma gravarna betraktas som ett av flera grav
skick, är inte ett konsekvent genomfört gravskick 
inom en enhet. Vi föreslår att denna typ av grav
fält bättre kan beskrivas som protovarierade grav
fält. Anledningen till detta är att vi argumenterar 
för att dessa gravfält är en föregångare till de rent 
varierade gravfälten (jfr Äijä 1994).

När vi använder begreppen kosmologi, religion 
och ideologi gör vi det i enighet med Flannery 
och Marcus (1996). Enligt dem är kosmologi att 
förstå som en övergripande teori om världen och 
universum och utgör därmed den övergripande 
världsbilden. Som sådan påverkar den såväl reli
gion som ideologi. Religion förstås som ett snä
vare begrepp vilket innefattar föreställningar om
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en gudavärld som avspeglas i regler, ritualer och 
traditioner. Ideologi är i grunden ett socio-poli- 
tiskt begrepp och skall trots sitt i vissa fall nära 
samband inte förväxlas med religion (Flannery & 
Marcus 1996:3521!.; Kaliff 1999^92!!.).

För att närma sig anledningen till det här stu
derade gravskicket, menar vi att en ökad förståel
se av hur ritualer fungerar och används i forand
ringsprocesser är nödvändig. I en vilja att tränga 
djupare in i begreppet ritual och dess innebörd 
för de människor som berörs av den, har dess psy
kologiska funktion beskrivits som en överenskom
melse mellan utövare och mottagare, vilken har 
sin grund i en psykologisk identifikationsmeka- 
nism (Renck 1996). Det som uttalas, av särskilt 
utvalda individer med gudagiven legitimitet, i 
ritualens handlingar och verbala uttryck blir ge
staltat, iakttagbart och konkret verkliggjort. Det 
sker alltså en transformation; man har i ritua
len omformat något yttre ”osant” till något inre 
”sant”. Genom själva överenskommelsen, som lig
ger inbyggd i ritualens mekanism och transfor
merande funktion, tror mottagaren på budskapet 
om att något är på ett visst sätt även om ögat 
och förnuftet - om inte denna i tron grundade 
överenskommelse fanns - skulle säga något an
nat. Budskapet i ritualen blir alltså förstått som 
sant och därmed hålls föreställningarna vid liv. 
På detta sätt kan också förändringar genomdrivas 
och fås att vara enligt gudarnas vilja. Den stora 
sårbarheten ligger i möjligheten att med hjälp av 
samma mekanismer manipulera för den som i re
ligionens namn vill genomdriva något av socio- 
politiska skäl (Renck 1996:90!!, 2000:209!!.).

Tidigare forskning
Tidigare forskning i ämnet har på ett bra sätt 
sammanfattats av Ericsson och Runds (1995) 
med anledning av deras undersökning av en ben- 
tom grav i Södermanland. De skriver att feno
menet med gravar utan ben har varit känt inom 
den arkeologiska forskningen sedan 1800-talet. 
Som arkeologiskt fenomen förefaller det vara 
mest frekvent under den äldre järnåldern (Erics
son & Runcis 1995:34). Synsättet att en grav de 
facto måste innehålla ben var då rådande, vilket

medförde att den här typen av anläggningar kom 
att förklaras genom ad hoc- hypoteser. Huvud
sakligen, fortsätter Ericsson och Runcis, har tre 
förklaringsmodeller framförts. Vid tiden för förra 
sekelskiftet diskuterades huruvida dessa gravar 
kunde vara kenotafer, eller ha inrymt skelettbe
gravningar där skelettet helt förmultnat. Keno
taftanken framfördes t.ex. av Axel Bagge (ATA 
dnr 3045/42). Något senare förespråkade Björn 
Ambrosiani (1973) istället att gravarna skulle 
vara barngravar, där de mycket små och sköra be
nen inte kunnat bevaras p.g.a.sin sprödhet, vilket 
också skulle förklara den ytterst ringa mängden 
ben från barn i det osteologiska materialet i stort. 
Utifrån undersökta gravfält från perioden yngsta 
bronsålder till yngre järnålder i Södermanland 
och Uppland som studerats i en seminarieuppsats 
kom Viktoria Björkhager (1992) fram till att ben- 
tomma gravar inte skiljer sig morfologiskt från de 
med ben. Hon menar att man inte kan förklara 
bentomma gravar generellt som barngravar eller 
gravar utan bevarade skelett. I detta sammanhang 
tar hon upp fosfatkartering som en möjlig metod 
till att påvisa spår av helt förmultnade skelett. 
Hon understryker här det källkritiska problemet 
kring möjligheten att använda fosfatkartering i 
sura och genomsläppliga markförhållanden. I så
dana sammanhang kan en kropp helt försvinna 
och lämnar heller inga avläsbara fosfathalter att 
mäta. Av dessa skäl analyserar hon endast gra
var från kalkrika områden. Detta styrker, enligt 
henne, att de gravar som saknar ben ej kan påstås 
ha varit skelettgravar där skelett har förmultnat. 
Björkhager tolkar istället de bentomma gravarna 
som kenotafer, med symboliska begravningar, 
vars grund har religiösa orsaker. Detta motive
rar hon med att medlemmar av samma ätt som 
utvandrat eller avlidit på andra platser skulle få 
en symbolisk begravning på samma gravfält som 
övriga medlemmar av samma sociala gemenskap 
(Björkhager i992:54f.:65).

Förklaringarna ovan vilar alla på en fokusering 
på den döde - individen. Åke Hyenstrand utökade 
dock redan 1980 tolkningsmöjligheterna genom 
att påtala vikten av att flytta fokus från den döde 
individen till de levande och deras sociala behov 
av ideologiska manifesteringar. Men i hans med

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2 39



emfas starka betoning endast på gravöverbyggna
den kom hanterandet av kroppen och betydelsen 
av detta att tappas bort. Agneta Bennet (nu La
gerlöf) (1987) fokuserar i sin avhandling åter på 
kroppen, och ser gravarna som bärare av religiösa 
och sociala förställningar. Hon understryker att 
brandgravskickets bakomliggande idé är att fri
göra själen från kroppen, och menar i den tidens 
processuella anda att begravningsritualen speglar 
den dödes status. Även Anders Kaliff (1992) ser 
brandgravskickets idémässiga grund som en sjä
lens frigörelse från kroppen.

Mot bakgrund av detta anser Ericsson och Run
ds att den teoretiskt grundade förskjutningen från 
den döde individen till det levande samhället ännu 
inte genomförts konsekvent. Detta, menar de, kan 
förklaras med att man inte har haft tillräckliga teo
retiska redskap för att kunna förankra fenomenet 
med gravar utan ben i sin samtid. Därmed återstår 
bara tanken om kenotafen, och man är tillbaka där 
diskussionen en gång började (Ericsson & Runcis 
i995:34ff. och där anförd litteratur). I sin diskus
sion, som vi instämmer med, argumenterar Erics
son & Runcis istället för att frånvaron av ben i dessa 
gravar har:

”signifikans och en bestämd mening i enlighet 
med rådande eskatologiska uppfattningar i det 
religiösa system inom vilket gravritualen utö
vas. Form och innehåll har en djup förankring i 
sociala och ideologiska konventioner. ”

(Ericsson & Runcis 1995:34).

Senare tolkningar
Gravar utan innehåll av ben har varit och är dock 
fortfarande ett omdiskuterat ämne. Bentomma 
gravar har som vi sett givits skilda förklaringar, 
vilka alla utgår från att det har funnits ben i gra
ven, rent faktiskt eller symboliskt. Benens ideo
logiska närvaro är självklar och inte ifrågasatt. 
Kanske kan det tyckas att bentomma gravar inte 
är så anmärkningsvärda i ljuset av den varierande 
benmängd som trots allt finns i gravar från äldre 
järnålder (jfr Ericsson & Runcis 1995). Skillna

den i mängd mellan enstaka brända ben i en grav 
och en grav helt utan ben är inte särskilt stor. 
Men det är inte skillnaden i mängden ben som 
är det centrala utan anledningen till denna skill
nad, samt frågan var de ben som ”saknas i gra
ven” istället har lagts. Naturligtvis har inte varje 
benfragment varit möjligt att tillvarata efter kre
meringen, vilket i sig kan ha gett upphov till va
rierade benmängder. Men variationerna i mängd 
är ett så tydligt och återkommande inslag på 
gravfält från den äldsta järnåldern att det knap
past kan vara tillfälligheter. Sammansättningar 
av de särskilda benfragment som lagts i graven, 
såsom skalltaksfragment, antal samt fragmente
ringsgrad visar också att ett medvetet urval har 
skett (Arcini 1995, 1996). Av detta förstår vi att 
man har haft en syn på kroppen som innebär att 
den inte behöver vara vare sig komplett eller för
varad på ett ställe.

I linje med den postprocessuella teoribildning
en under 1990-talet blev tanken mer accepterad 
att det faktiskt förekommer gravar som är tomma 
(Björkhager 1992; Ericsson & Runcis 1995).

Den fundamentala frågan är nu varför man an
lägger tomma gravar. Ericsson och Runcis menar 
att bentomma gravar ska betraktas som ett med
vetet utvalt gravskick bland flera, och att orsaken 
därför bör sökas i den ideologiska bakgrunden till 
det varierade gravskicket, d.v.s. brandgravskicket 
(Ericsson & Runcis 1995). I de varierade gravfälten 
från äldsta järnålder har, som vi sett ovan, gravar 
utan ben iakttagits och accepterats som en anoma
li på gravfältet. Tolkningarna har alltså styrts av 
de gravar som innehöll ben, d.v.s. man har utgått 
från den vedertagna definitionen av grav. För att 
kunna närma oss en förståelse av denna anomali 
måste vi också närma oss brandgravskicket som 
fenomen. Vi instämmer i Ericssons och Runcis 
synsätt ovan, med den skillnaden att vi söker orsa
ken i brandgravskickets konsekvenser för kropps
uppfattningen i perioder av ideologisk/religiös och 
politisk stress. I det följande kommer vi också visa 
att detta gravskick inte bara förekommer som in
slag i den äldre järnålderns varierade gravfält, utan 
dessutom existerar som ett konsekvent och helt 
genomfört gravskick i egna sammanhållna gravfält 
(jfr Appelgren & Nilsson 2000, 2000b).

40 ARKEOLOGI F.4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



Brandgravskicket

Janis Runds (1995) ställer den centrala frågan hu
ruvida förändringen till brandgravskick under den 
mellersta bronsåldern hade med ett eventuellt re
ligionsskifte att göra, och vilka faktorer som i så 
fall låg bakom. Att brandgravskicket hade en stor 
genomslagskraft och att det spred sig förhållande
vis snabbt över större delen av Europa, förklaras 
med de väl etablerade kontaktnäten av utbytesre- 
lationer, där bl a råvaruimporten av brons spelade 
en betydande roll vid förmedlandet av idéer. Run
ds vill vidare, i samklang med religionshistorikern 
Åke Hultkrantz (1989), se bronsålderns övergång 
till brandgravskick som kopplat om inte självklart 
till en förändrad religion, så till ett gemensamt in- 
doeuropeiskt kulturarv eller mentalitet med en stor 
överensstämmelse mellan religiösa traditioner. Va
riationer mellan gravars utformning och gravskick 
mellan och inom olika regioner, förklaras med att 
idéer inom det gemensamma kulturarvet omfor
mas och anpassas efter behov på lokal nivå, tillsam
mans med valda delar av äldre traditioner (Runcis 
i995:20f.; Hultkrantz 1989:51). Resonemanget fal
ler in i den nordiska bronsålderns övriga kulturella 
uttryck, så som de förståtts inom begreppet ”den 
nordiska kretsen” (se Baudou i960).

Anders Kaliff (1998) lägger angående brand
gravskicket fram hypotesen att gravbyggnaden, 
benen och gravgåvorna associerades med den av
lidnes roll i livet, medan det som frigjordes genom 
kremeringen betraktades som den vitala kraften 
i sig. Begravningen blir därmed ett sätt att binda 
den döde till marken och jordelivet, d.v.s. ett strikt 
jordfästande. Själen, trodde man, fortsatte däremot 
sin resa och kanske kom den tillbaka till jordeli
vet. Denna syn på brandgravskicket gör tolkningen 
av begravningsplatserna som kultiska platser tro
värdig, vilket också förstärks av den ofta rumsliga 
närheten mellan gravar och boplatser. Begrav
ningsplatsen och bålplatsen kan ha uppfattats som 
maktcentra inom det vardagliga livet. Där var de 
dödas kraft aktiv och man trodde att vissa vardags
sysslor var beroende av detta. Bålplatsen var själva 
scenen för förvandlingen och åtskiljandet mellan 
kropp och själ, vilket kan jämföras med andra ak
tiviteter där transformation och förändring är av
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stor betydelse. En sådan aktivitet är metallproduk
tionen. Spår av metallproduktion i form av metall
slagg, gjutformar och metallsmältor i skärvstens- 
högarna, kan tyda på att detta arbete ägde rum på 
en särskild plats som uppfattades som speciellt rik 
på transformerande kraft. Att vissa platser uppvi
sar spår av en kombination av aktiviteter som i vår 
tid anses vara antingen funktionella eller rituella 
är inte särskilt konstigt. I ett samhälle där religio
nen är en naturlig del av vardagen är samma kraf
ter aktiva inom alla aspekter av varande. Kreme
ringen och de därmed sammanhängande sakrala 
handlingarna kan därför förstås vara utformade på 
samma sätt som gjutning av metall och brännande 
av krukor just för att man i detta såg en transfor
mation - en rituell funktion där det rituella och det 
funktionella inslaget inte går att separera. Därför 
är det inte fruktbart att skilja rituella och funk
tionella handlingar från varandra i tolkningen av 
samhället under yngre bronsålder.

Idén om att frigöra själen från kroppen genom 
eld är något som finns i de flesta kulturer där man 
praktiserar kremering. På samma sätt kan man 
uppfatta att det som händer när en sten upphettas 
till höga temperaturer är att elden frigör stenens 
krafter. Religionshistorikern Mircea Eliade (t.ex. 
1958) har ofta understrukit att sten och berg tros 
besitta makt och andliga egenskaper. Man kan ha 
föreställt sig att stenen var en själs boning och att 
stenen kunde både frigöra och innesluta själens 
styrka. Det är därmed inte omöjligt att skärvsten 
kan ha producerats avsiktligt som en del av ri
tualen. När metall slås mot sten bildas en gnista 
som kan ha gett intrycket av att den föddes ur 
stenen. Stenens kraft kan därför ha ansetts vara 
innesluten och förstenad eld. Det finns ett idémäs
sigt samband mellan detta och att själen lämnar 
kroppen genom kremeringen. På samma sätt som 
elden frigörs från stenen, frigörs själen från den 
sönderfallande kroppen och den eld som frigörs 
ur stenen är samma kraft som i kremeringen fri
gör själen från kroppen. Förstått så här blir synen 
på stenens inneboende själ som varande en av de 
viktigaste kraftkällorna i livet helt naturlig. Detta 
kan vara en förklaring till stenens innebörd i såväl 
gravbyggnaderna som deras placeringar på berg, 
klippor och höjder. Gravarna och stenen inom

dl



gravfältet kan således tolkas som boning för de 
dödas själar på samma gång som gravfältet är ett 
maktcentrum för de levande (Kaliff 1998:458k 
och där anförd litteratur). Som kontextuella teore
tiker har påpekat är den underliggande och sym
boliska innebörden av många till synes praktiska 
och funktionella handlingar också en signifikant 
dimension av människans sociala verklighet (t.ex. 
Shanks & Tilley 1987:33). Om man accepterar det
ta resonemang har vi här en nyckel till att förstå 
det här studerade gravskicket.

Religionens roll
Vikten av religionens roll i fråga om begravningar 
är inget att förvånas över, men att den även har 
haft en betydelse som legitimering av den poli
tiska makten inom de syndskandinaviska bronsål- 
derssamhällenas auktoritära system kan inte nog 
understrykas (jfr T B Larsson 1986b, 2002). De 
stora omvälvningarna under övergången mellan 
bronsålder och järnålder har med upplösandet 
och omformandet av denna styrda samhällsform 
att göra. Som Ericsson och Runcis påpekar är be
gravningsritualen en stark potential ifråga om så
väl reproducerande som formerande av samhälls- 
strategier. Det är i ljuset av detta som de anser 
att brandgravskicket aktiveras i sin mest uttalade 
form, vilket även i hög grad gäller för brandgrav
skickets införande under den mellersta bronsål
dern (Ericsson & Runcis 1995:38). Ericsson och 
Runcis har i sitt tolkningsforslag kring bentomma 
gravar använt sig av Maurice Bloch och Jonathan 
Parrys (1982) teori om begravningsritualers trans
formerande funktioner. Teorin tillhandahåller 
möjligheten att se ett alternativ till betraktandet 
av begravningsritualers funktion som enbart ett 
sätt att återställa den sociala ordningen efter ett 
dödsfall. De hävdar istället att döden och begrav
ningsritualen i sig är ett tillfälle till att skapa social 
klassifikation. När individen har transformerats 
genom begravningsritualen kan, menar de, en ny 
och ideologisk modell för det sociala livet skapas. 
Här innebär gravkonstruktionerna som uppförs 
av sten - ett beständigt material - att samhällets 
kontinuitet består. Gravfältens varierade uttryck 
är därmed ingen spegling av det bakomliggande

samhället. Tvärtom betraktar Bloch och Parry dem 
som ett konstruerande av ideologiska sociala mo
deller uppförda i ett beständigt material (Ericsson 
& Runcis i995:3Óff. och där anförd litteratur). 
Styrkan i denna teori är att man härmed kan un
derstryka gravritualens viktiga roll i socio-poli- 
tiska strategier, något vi i enighet med Ericsson 
och Runcis menar är avgörande för en fördjupad 
tolkning av detta bentomma och väsensskilda 
gravskick. Tidigare har förändringar i gravskick 
förklarats endast utifrån religionsaspekter utan 
att man satt in dessa i sin socio-politiska kontext 
(t.ex. Kaliff 1992 och där anförd litteratur), något 
som däremot gjorts inom senare års forskning 
(Olausson 1995). Detta begränsade synsätt, att 
endast utgå från religionsaspekter, strider mot vår 
uppfattning i fråga om tolkningar av bronsålderns 
övergripande och sammansatta ideologi. Styrkan 
i denna ser vi som bärande av hela den komplexa 
världsbild som, när den faller samman, genererar 
uttryck som det nu aktuella gravskicket.

Ericssons och Runcis slutsats är att det i en 
socio-politisk krissituation inte fanns något an
nat alternativ än att uppföra gravbyggnader i för
hoppningen att man därmed också skapade en so
cial ordning. Vi vill gå ett steg längre och anser att 
även om individen, som det tycks, fullständigt har 
”utraderats” och därför inte påträffas inom själva 
gravrummet, finns det en analytiskt framkomlig 
väg i att betrakta kroppen inte nödvändigtvis som 
konkret samlad, utan bestående av flera symbol
bärande delar. Och att just denna splittring i flera 
delar, på för oss dolda och okända platser, har haft 
som syfte att återföra dessa till de genom religio
nen helgade fyra elementen. Vi anser alltså att den 
samlade kroppen, i den här förståelsen, är ovä
sentlig som kropp betraktat, och att en holistisk 
uppfattning istället kan ha varit rådande. Ritua
lerna kring detta aktiverar den religiösa tron inom 
bronsålderns ideologi när detta upplevts som extra 
påkallat, inte minst när samhället och dess ideo
logi är i upplösning. Vår hypotes är att det helt ge
nomförda bentomma gravskicket har med denna 
upplösning av samhälle och ideologi att göra. När 
detta gravskick framträder i sin största extrem på
går stora förändringar av bronsålderns samhälle
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Figur i. Översikt över gravfältet vid Vinkeln, Kungens kurva (foto Philip von Krusenstierna, Videobolaget i Solna AB). 

Figure i. Thegravefield at Vinkeln, Kungens kurva (photo Philip von Krusenstierna, Videobolaget i Solna AB).

Svårupptäckta gravar
Till skillnad från tidigare undersökningar som 
visat att bentomma gravar förekommer som en
staka inslag bland andra gravskick har vi, som be
rörts ovan, på senare år alltså kunnat konstatera 
att helt bentomma gravar även bildar egna sam
manhållna gravfält. Förekomsten av dessa grav
fält, där gravskicket är så konsekvent genomfört, 
styrker den ovan skildrade problematiken och 
dess olika dimensioner.

Det första konstaterade mötet med dessa kon
sekvent bentomma gravfält var vid Vinkeln (hg. 
i) och Bällstalund, båda i östra Mälardalen (Ap
pelgren & Nilsson 2000, 2000b). Det som främst 
karaktäriserade gravfälten var att de var svåra att 
upptäcka i terrängen. Enstaka gravar i dessa grav
fält kan ha observerats och registrerats som ensam
liggande gravar, vilket gjort att den primära tolk
ningen blivit missvisande. I Vinkeln fanns mycket

riktigt en tidigare känd stensättning som uppfat
tats och registrerats som ensamliggande. Tidigare 
undersökningar har emellertid kunnat visa att en 
sådan ”ensamliggande grav” snarare skall tolkas 
som en markör för ett gravfält, och att den i själva 
verket omges av her men mer svårupptäckta gra
var (jfr Äijä 1994; Olausson 1995). Bo Petré (1982) 
har genom sina iakttagelser av sådana svårupp
täckta gravar på Lovö i Mälaren menat att de re
presenterar ”en ny typ av fornlämning som i det 
närmaste är okänd”. Han konstaterar samtidigt att 
de är ”svårupptäckta, svårtolkade och svårplace- 
rade i tid”. Dateringen kan dock enligt Petré vara 
yngre bronsålder under förutsättning att den kan 
hänföras till Ambrosianis s.k. Älbytyp. Petré menar 
vidare att skillnaden mellan de oregelbundna sten- 
sättningarna och naturbildningarna var mycket li
ten (Ambrosiani 1964:29, 32; Petré 1982:66). Den 
yttre morfologin med block och till synes slarviga
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stenpackningar liknar de bentomma gravar vi be
handlar i denna studie. Däremot skiljer de sig i det 
att gravarna i Älby (Ösmo socken, Södermanland) 
innehöll såväl fynd av krukskärvor och enstaka 
bronsföremål som gravgömmor, i regel i form av 
benlager (Ambrosiani 1964:29). Ambrosiani hän
förde sedan kunskapen om de fåtaliga gravfält från 
bronsålder som givit säkra gravfynd till två olika 
fornlämningsmiljöer, dels Älbytypen, dels Sigrids- 
holmstypen. Gravområdet vid Sigridsholm, Lunda 
socken i Uppland, kännetecknades av spridda stör
re rösen som var omgivna av grupper av stensätt- 
ningar på hällmark. Älbygravfältet bestod däremot 
av en sammanhängande yta av små runda flata 
stensättningar. Ytterligare en tredje fornlämnings- 
miljö som kan föras till bronsålder eller möjligen 
äldsta järnålder är gravfält med ”spridda runda, 
kvadratiska och oregelbundna stensättningar med 
en låg fyllning och kraftiga, ofta över fyllningen 
uppstickande kantkedjor”. Gemensamt för dessa 
tre olika forlämningsmiljöer är att stenpackningar- 
na ofta återfinns kring större block. Poängen är att 
Ambrosiani menar att flera undersökta fyndtom- 
ma gravanläggningar kan kopplas samman med 
de här fornlämningsmiljöerna. Till exempel kunde 
gravområdet vid Lingsberg i Vallentuna socken 
betraktas som en Sigrfridsholmstyp. Gravområdet 
bestod här av flera gravfält och små grupper av rö
sen och stensättningar. Här undersöktes två sten
sättningar, vilka innehöll små samlingar av brända 
ben men inga daterande föremål. Till Älbytypen 
för Ambrosiani Odenslunda i Fresta socken, där ett 
gravfält med rösen och ovanligt små stensättningar 
låg på en bergshöjd. I stensättningarna fanns obe
tydliga bensamlingar men inga daterande fynd 
(Ambrosiani 1964:34, 52, 62). Av detta framgår 
att hans miljöer är att likna vid den yngre brons
ålderns klassiska gravmiljöer belägna på höj dryg
gar, gärna med rösen i krönläge och stensättningar 
i storblockiga och steniga moränsluttningar. Vi
dare kan stensättningarna karaktäriseras som väl 
avgränsade med högre kantkedjor, i kombination 
med lägre liggande packning. De ger intryck av att 
vara mer omsorgsfullt lagda än de bentomma gra
var vi problematiserar. Även om stensättningarna 
till det yttre liknar den fornlämningsmiljö vi dis
kuterar, med block som smälter in i den naturliga

miljön, så har dessa gravar gravgömmor i form av 
benlager och mindre bensamlingar, ibland till och 
med fynd. Vi tolkar detta som att man velat hålla 
kvar delar av ett äldre yttre gravskick, men att det 
inre gravskicket nu visar på en förändrad syn på 
kroppen och behandlingen av den döde, där delar 
av den kremerade individen faktiskt placerats i gra
ven. Merparten av de brända benen har fortfarande 
placerats någon annanstans.

Skillnaden mellan dessa gravar och de äldre helt 
bentomma ligger i att man nu placerar ben, om 
än endast ett fåtal, i själva gravmonumentet. Man 
gör det dessutom i kombination med föremål som 
vi traditionellt förstår som gravgåvor, till skillnad 
från de löpare och enstaka krukskärvor som på
träffas i de äldre helt bentomma gravarna, och 
som tidigare har tolkats som regelrätta boplats
fynd. Detta har som nämnts ovan kommit att ny
anseras och problematiseras under senare år (sär
skilt Kaliff 1992,1997; även Appelgren & Nilsson 
2000, 2000b, i manus).

Innan vi går in på de senare årens undersök
ningar, där dessa förhållanden tydligt kunnat 
iakttas, behövs en tillbakablick över den forn
lämningsmiljö vi anser vara karaktäristisk för det 
här gravskicket.

Tidigare iakttagelser 
och jämförelser
Blocken
Två mindre gravgrupper i närheten av Valsta i Sol
lentuna socken i östra Mälardalen (Ginters i960) 
är tydliga exempel på hur svårupptäckta den här 
typen av gravar är. De aktuella gravgrupperna låg i 
moränsluttning och förutom enstaka större stenar 
som stack upp i torven var gravarna inte synliga 
för blotta ögat. Förutom att de var svårupptäckta 
observerades också den viktiga detaljen att me
terstora block låg invid och i gravarna. Gravarna i 
den ena av de här två gravgrupperna hade tydliga 
kantkedjor med större stenar som blandats med 
enstaka markfasta block. Packningarna bestod 
också av blandade stenstorlekar och de var oftast 
vällagda och täta. Inom den andra gruppen skilde
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sig gravarna något från de förra. Även om kantked
jor konstaterades i enstaka fall var de inte lika tyd
liga som i den första gruppen. Stenpackningarna 
var däremot lika täta och vällagda, och även här 
förekom inslag av block såväl i som i anslutning till 
gravarna. Samtliga gravar saknade både ben och 
föremål och var därmed inte möjliga att datera. 
Ginters beskriver gravarna som ”en till gravskick 
och tid enhetlig grupp” och vidare att ”...dessa 
skenbart gravlösa stensättningar har oavsett vissa 
skillnader i deras yttre utformning många gemen
samma drag” (Ginters i960). Han förklarar från
varon av bengömmor med att de var skelettgravar 
som lagts direkt på markytan, utan nedgravning, 
och sedan täckts av två lager med sten. Ginters 
konstaterar att gravtypen kännetecknas av att de är 
svårupptäckta, närvaron av block och att de saknar 
gravgömmor och gravgods (Ginters i960).

Markörer och dolda gravfält
Som ytterligare ett exempel på hur dessa bentom- 
ma gravar har tolkats tidigare kan vi nämna grav
fältet i Skärgårdsstad, Österåker socken vid kusten 
norr om Stockholm (Äijä 1994). Gravfältet ligger 
i Översättraområdet, som enligt Karin Äijä är ett 
utmärkt exempel på en bronsåldersmiljö i ett skär- 
gårdslandskap. De bentomma gravarna som påträf
fades här tolkades som barngravar eller ”symbo
liska gravar” (Äijä 1994:64)., Här gjordes ett antal 
viktiga iakttagelser. Anläggningar som tidigare 
skulle ha förbisetts som varande naturformationer, 
lyftes här istället med eftertryck fram som sannoli
ka bentomma gravar. Vidare observerades den vik
tiga detaljen att gravarna låg dolda och vid foten av 
bergsklackar och höjder och att s.k. ensamliggande 
stensättningar låg i krönläge och fungerade som 
markörer - signaler. Förhållandet tolkades som 
att de synliga ensamliggande stensättningarna har 
varit avsedda som markörer (jfr Olausson 1995) 
för ett mer dolt gravfält (Äijä i994:27f.). Äijä kon
staterade också att det här gravfältet dominerades 
av dessa oansenliga stensättningar. Detta var ett 
förhållande som, enligt Äijä, kunde vara ett större 
mönster och ses på andra platser i regionen. Skär
gårdsstad var ett varierat gravfält där såväl tydliga 
som oansenliga stensättningar kunde ses vid sidan

av skeppssättningar och en tarandgrav. Även en
. .möjlig offerhäll, en skärvstenspackning och en 

till synes stenröjd yta intill en rätvinklig klippfor
mation” (Äijä 1994:65) iakttogs. Dessa iakttagelser 
gör att vi vill se Skärgårdsstad som en samlad miljö 
(se Miljöer nedan). Här fanns inga tecken på ske
lettbegravningar, och i de fall ben påträffades var 
de brända. Skärgårdsstad var dessutom en sluten 
miljö med både gravar och boplatser. De gravar 
som var möjliga att datera kan tillföras tiden yngs
ta bronsålder/äldsta järnålder, d.v.s. före tiden för 
de varierade gravfälten från förromersk-romersk 
järnålder. I Skärgårdsstad vidgades ytterligare kun
skapen om ”det dolda gravskicket” genom obser
vationerna av de ensamliggande stensättningarnas 
medvetna och påtagliga relation till de svårupp
täckta gravarna intill.

Slutligen skall vi se på kvarteret Diligensen 
strax norr om Eskilstuna, som ett exempel på en 
sluten miljö av såväl bentomma som benförande 
gravar. Här undersöktes en gravgrupp med tre 
mittblocksstensättningar. De låg på moräntäckt 
berg och hade packningar av ett blandat stenma
terial i ett skikt. I en av gravarna fanns rester av 
en kantkedja, medan det i en annan fanns spår 
av en inre stenkrets. I den stora stensättningen 
fanns ett fåtal brända ben och krukskärvor från 
minst två kärl. De övriga gravarna saknade helt 
spår av gravgömma. Gravarna kunde 14C-dateras 
till yngsta bronsålder-äldsta järnålder (Neander 
1999). Genom att en av de benförande gravarna i 
denna slutna kontext kunde dateras kan också de 
bentomma gravarna med stor sannolikhet föras 
till samma tid, då även de kan sammankopplas till 
en sådan sluten miljö.

Avsaknaden av fynd och ben
Förutom att vara svårupptäckta saknar de bentom
ma gravarna föremål som vi vanligtvis tolkar som 
gravgåvor. En mer eller mindre total avsaknad av 
både fynd och ben i gravarna kan exemplifieras av 
följande undersökningar. I Gillberga, Rådmansö 
socken i Uppland, undersöktes en gravgrupp som 
låg avskild från gravfältets huvuddel. Gravarna, 
som bestod av rösen och kala stensättningar, var 
helt ben- och fyndtomma (Ambrosiani 1964:47).
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Vid Högsta gård i Lovö socken i Uppland finns 
ytterligare ett gravfält. Gravfältet ligger på ett im
pediment och består av fem gravar som för Lovö 
enligt Petré representerar en ovanlig typ. Två av 
dessa gravar har undersökts. Den ena stensätt- 
ningen var oregelbunden med en indragen och 
ovanpåliggande kantkedja av större stenar. Förut
om en keramikskärva i fyllningen saknade graven 
fynd. I botten noterades dock ett urlakat brand
lager. Kol från brandlagret kunde dateras till den 
yngre bronsåldern (Petré 1982:67).

Utöver dessa gravar vill vi också nämna de 17 
gravar som undersöktes inom tre gravgrupper 
i Smedby i Hammarby socken i Uppland. Gra
varna var belägna med stora mellanrum och var 
runda, ovala eller kvadratiska röseliknande sten- 
sättningar, ofta med mycket kraftiga kantkedjor 
och lägre liggande stenpackningar. De brända 
benen låg antingen samlade eller mer spridda 
på den ursprungliga markytan. Flera gravar var 
dock helt bentomma och inga daterande fynd 
påträffades (Ambrosiani 1964:40).

Miljöer
Vi tycker oss nu efter denna genomgång av tidi
gare känt material kunna ana den miljö till vil
ken vi vill koppla det diskuterade gravskicket. Ett 
typexempel på en sådan miljö är den vid Sigrids
holm väster om Sigridsholmssjön i Lunda socken 
i Uppland, som bestod av ett par rösegrupper på 
hällmark. I vardera gruppen ingick ett större röse 
samt ett respektive tre mindre rösen. Den mindre, 
högst belägna gruppen var helt fyndtom. I den 
andra gruppen fanns däremot tre gravar, varav en 
med ett benlager och en bronskniv och i en annan 
en bronsnål med ornerade skivor, i form av två 
koncentriska cirklar, varför gravgruppen daterats 
till yngre bronsålder (Ambrosiani 1964:46). Det 
intressanta med dessa gravar är deras läge ovan en 
sjö där man under yngre bronsålder - d.v.s. sam
tidigt med uppförandet av de daterbara gravarna 
- offrat ett stort antal bronsföremål. I åkermarken, 
som tidigare varit sjöbotten invid Sigridsholms
sjön, har man hittat ett flertal bronsföremål. Of
ferfynden, som dateras till yngre bronsålder, peri
od V-VI, bestod av en mycket välbevarad halsring,

en s.k. Wendelringe, tre holkyxor, fragment av 
skivhuvudnålar och flera arm-, hals- och/eller an- 
kelringar. Platsen genomsöktes därför igen, varpå 
man hittade ännu fler bronsföremål från samma 
tidsperiod (Sander 1990).

Det vi vill uppmärksamma med den här miljön 
är de fyndtomma gravarnas rumsliga koppling till 
ett hypotetiskt religiöst sammanhang. Vad vi ser är 
tre olika men samtida rituella uttryck, som repre
senteras av fyndtomma gravar, fyndförande gravar 
och en offerplats. Skall vi uppfatta dessa olika ut
tryck som variationer inom en gemensamt upp
fattad religion? Huruvida vi har en religion under 
bronsålder eller om ett religionsskifte har skett är 
oklart. Därför skulle dessa tre olika rituella uttryck 
kunna vara skilda religiösa yttringar inom en i vi
dare bemärkelse upplevd kosmologisk verklighet.

Ett annat bra exempel är Hallunda i Botkyrka 
socken, som är en av Mälardalens största och mest 
kända bronsålderslokaler. Här ser vi en samman
satt miljö av både gravfält, boplatslämningar och 
skärvstenshögar. Liksom i exemplet Sigridsholm 
har vi här en möjlighet att fördjupa studiet av de 
bentomma gravarna, då de kan ses i sitt ursprung
liga och idémässiga sammanhang.

I Hallunda var gravarna huvudsakligen runda 
och välbyggda stensättningar som avgränsades av 
kantkedjor. I en av kantkedjorna fanns en skål- 
gropssten, något vi ser som ett karaktäristiskt 
kännetecken för de bentomma gravarna. Detta 
kommer vi att beröra nedan. I denna miljö mö
ter vi också gravar som äger fler av de karaktäris
tiska dragen för bentomma gravar. (Appelgren 
& Nilsson 2000, 2000b, i manus). Vi vill också 
uppmärksamma att flera gravar i Hallunda helt 
eller delvis var lagda på berg. Ofta var gravens 
centrum dessutom markerad av en eller flera stör
re stenar och block. Det förekom även att berg i 
dagen stack upp i gravens mitt. Dessa karaktäris- 
tika är också något vi lärt oss känna igen från de 
tidigare berörda gravfälten. Särskilt två betydligt 
större gravar utmärkte sig genom sin monumen
tala uppbyggnad. De var anlagda som ett bräm 
kring en avlång bergtunga, ”vilken markant sköt 
upp i mitten av anläggningen”. Flera gravar sak
nade tydlig bengömma. Problemet var att flera 
gravar låg direkt på ett fyndförande boplatsla
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ger och därför kunde inte fynden med säkerhet 
knytas till gravarna (Jaanusson & Vahlne 1975, 
Jaanusson m.fl. 1978; Jaanusson i98i:i2ff.). San
nolikt härrör dock de flesta gravfynden från bo
platsfasen (Jaanusson i98i:i4f.). Majoriteten av 
gravarna var därför inte möjliga att datera. En
staka bronsföremål i gravarna kunde dock föras 
till den senare delen av bronsåldern (period VI) 
eller äldsta järnåldern (Jaanusson 1981:24).

De 23 stensättningarna låg på Hallundaboplat- 
sens, RAÄ 69, östligaste del. Fem stensättningar 
hade mittblock men nio anläggningar bedömdes 
som osäkra. De tio stensättningar som sedan un
dersöktes bedömdes även de som osäkra eftersom 
en ”säker gravgömma” saknades i samtliga. Hu
vuddelen av fynden från stensättningarna hade, 
enligt Jaanusson, klar boplatskaraktär. De fynd 
som hittades var degel- och gjutformsfragment, 
krukskärvor, lerklining samt brända och obrän
da ben. Fynden medförde att de snarare ansågs 
tillhöra boplatslagret än stensättningarna (Jaa
nusson m.fl. 1978:1501; jfr Thedéen 2004:170). 
Vi menar emellertid att vi utifrån dagens kun
skap istället för boplatsfynd står inför exempel 
på bentomma gravar.

Boplatsen kunde utifrån fynd och 14C-analys 
dateras till perioderna IV och övergången till pe
riod V, d.v.s. yngre bronsålder. Gravarna kunde 
inte ges någon närmare datering men torde till
höra yngsta bronsålder-äldsta järnålder (Jaanus
son i98i:3off., jfr Thedéen 2004:170).

På ytterligare en boplats med ett gravfält, i 
Hallunda (RAÄ 76), fanns en hög och 39 run
dade stensättningar. Här undersöktes en skärv- 
stenshög och en av de rundade stensättningarna. 
Den fem meter stora stensättningen hade en tät 
lagd stenpackning i ett skikt. Graven saknade 
gravgömma men en keramikskärva och enstaka 
djurben påträffades, graven kunde därför inte 
dateras närmare (Bennet 1975:6, 32). Boplatsen 
daterades till yngre bronsålder med hjälp av fynd 
och 14C-datering. På grund av likheterna med de 
bentomma gravar vi tidigare berört, beträffande 
det yttre gravskicket i kombination med avsak
nad av fynd och ben, är det troligt att även dessa 
gravar kan hänföras till yngre bronsålder och då 
sannolikt dess senare del.

Ett nytt synsätt
- en ny fornlämning
Det unika för de tidigare nämnda gravfälten vid 
Kvarteret Vinkeln och Bällstalund är att samtliga 
gravar helt saknade ben (Appelgren & Nilsson 
2000b). Upptäckten är viktig och ställer problemet 
bentomma gravar på sin spets. Här är nämligen 
det bentomma gravskicket konsekvent genomfört. En 
tolkning utifrån den vedertagna definitionen av 
grav är inte längre möjlig och platsen kräver nya 
tolkningar. De här gravfälten skiljer sig påtagligt 
från de varierade gravfälten genom sitt distinkta 
uttryck av sammanhållande uniformitet. Vi menar 
liksom Petré (1982) i samband med undersökning
arna på Lovö att vi står inför bentomma gravar och 
ett konsekvent genomfört gravskick som kräver 
andra förhållningssätt och en ny begreppsapparat.

Problemen
De här anläggningarna, vilka vi för enkelhetens 
skull än så länge kallar gravar, kan hänföras till den 
tid då brandgravskicket introducerades och i för
längningen blir det dominerande. Den stora svå
righeten ligger i att tidsbestämma dessa gravar mer 
exakt eftersom daterande föremål saknas och 14C- 
dateringar från denna period ofta har långa tids- 
spann. De enstaka förekommande krukskärvorna 
ger dock en antydan om att vi bör hänföra gravarna 
till övergången yngsta bronsålder-äldsta järnålder. 
Det som återstår är därmed två bentomma gravfält
- kvarteret Vinkeln och Bällstalund - med en date
ring som är generell. En spontan fråga lyder: Vad är 
ett gravfält och vilka kriterier ska uppfyllas för ett 
sådant? Den allmänna uppfattningen är att det ska 
finnas fler än fem gravar, med eller utan överbygg
nad på platsen och att det i dessa gravar ska finnas 
bengömmor i någon form. Istället står vi här inför 
ett konsekvent genomförande av bentomma gravar 
som samlats i ett gravfält. Inslag av helt bentomma 
gravar har tidigare accepterats och förklarats ge
nom att spåren av ett känt gravskick har förstörts. 
Ett bentomt gravfält är i vår begreppsvärld näst 
intill obegripligt. I vår iver att söka samband och 
förståelse är frånvaron av centrala komponenter yt-

ARKEOLOGI F-4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2 47



terst svårhanterad. Samtidigt är den faktiska kun
skapen om variationsbredden och omfattningen av 
förhistoriska begravningsritualer begränsad. Vad 
som återstår att arbeta med är oftast brottstycken 
av detta komplexa sammanhang.

Anläggandet av gravar utan begravningar visar 
att ritualerna i samband med omhändertagandet 
av benen var lika viktiga som anläggandet av själva 
graven, om än med skilda budskap och meningsin- 
nehåll (Appelgren & Nilsson i manus).

Reflexioner kring äldre synsätt
Det inre gravskicket speglar framför allt den reli
giösa föreställningsvärlden. Det yttre gravskicket 
visar mer på sociala värderingar och upprätthål
landet av en viss social ordning.

Det yttre gravskickets betydelser kan vara flera 
och har med platsens roll att göra, t.ex. som en 
plats dit man kan gå för att sörja, eller som ett 
samhälles sätt att markera gränser och äganderätt 
(Hyenstrand 1980:140).

Att gravar har uppfattats ha fler funktioner än att 
endast förvara den döde har varit viktigt ur analy
tisk synpunkt. Från att ha setts som en ren spegling 
av samhället (Ambrosiani 1964), har bilden nyan
serats och graven kan ses både som ett monument 
över individen och som ett monument över de le
vande (samhället, gruppen). Graven kan uttrycka, 
enligt Hyenstrand, de efterlevandes gemensamma 
behov av att konkretisera ett rådande socialt möns
ter med en ideologisk och religiös överbyggnad 
(1980:240). Ur detta kommer möjligheten att tolka 
graven och gravritualen som en del av politiska/so
ciala strategier där syftet varit att reproducera eller 
förändra detta sociala mönster (Runds 1995:27).

Sammantaget motiverar de fyndtomma gravarna 
nya förhållningssätt till en förändring i gravskicket. 
Var ska vi söka förklaringarna till denna föränd
ring? Bentomma gravar har som vi sett tolkats på 
flera sätt. Kaliff (1992) har diskuterat dessa gra
var ur ett religionsarkeologiskt perspektiv, medan 
Ericsson och Runcis (1995) har lagt till ett socio- 
politiskt perspektiv. De menar att enbart religion 
eller religionsskiften inte kan förklara denna extre
ma förändring i gravskick och hävdar vikten av ett 
socio-politiskt perspektiv med utgångspunkt från

Blochs och Parrys (1982) teori. Inledningsvis anslöt 
vi oss till samma ställningstagande, som en frukt
bar väg att förstå det här gravskicket. Men detta 
är inte tillräckligt som förklaring. Vi vill angripa 
problematiken ur en annan vinkel, som utgår från 
frågeställningarna:vad representerar ett bentomt 
gravfält och hur ska vi tolka och förstå det samt vil
ka bakomliggande ideologiska föreställningar var 
orsaken till detta? (Appelgren & Nilsson i manus).

Kriterier och nya 
observationer
Under senare år har alltså ett antal gravfält under
sökts och de har visat sig vara relativt sett homo
gena i fråga om yttre och inre gravskick. En viktig 
iakttagelse som gjordes i Vinkeln och Bällstalund 
var att varken äldre eller yngre gravar fanns i deras 
omedelbara närhet (Appelgren & Nilsson 2000, 
2000b). Efter dessa har ytterligare ett antal grav
fält och gravgrupper undersökts där samma iakt
tagelser kunnat göras.

Gravfältens komplexitet gör att de i sin homo
gena helhet inte är synliga före närmare undersök
ning. Den erhållna erfarenheten av homogenitet 
har medfört att en fördjupad metod blivit nödvän
dig för att eftersöka och frilägga dessa gravar. Som 
ett resultat av detta kan vi nu lägga ytterligare ett 
antal gravfält till de ovan nämnda. Av de gravfält 
vi nu kommer att diskutera har flertalet upptäckts 
längs med nydragningen av E4:an i Uppland. Ing
et av dessa sammanlagt nio gravfält var känt sedan 
tidigare. Vad man visste var att det fanns en hög i 
Forsa (Aspeborg & Appelgren 2005) och att det 
fanns fem stensättningar - dock av en helt annan 
typ - strax söder om det okända gravfältet i Kätts- 
ta (Gustafsson 2001$). Endast på dessa två platser 
fanns det indikationer på gravar. Detta innebär 
alltså att de övriga åtta gravfälten och gravgrup
perna i Vallby södra (Häringe Frisberg & Seiler
2005) , Snåret (Björck & Larsson 2006), Älby (Sei
ler 2004), Sommaränge skog (Forsman & Victor
2006) , Ryssgärdet (Eriksson & Östling 2004), 
Kyrsta (Engström & Wikborg 2006), Vaxmyra 
(Eklund 2005) och Fullerö (Björck & Appelgren 
2006) har kunnat observeras först nu (se karta s.
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6, denna volym). Vid sidan av de här gravfälten i 
norra delen av Uppland, har nyligen två likartade 
gravfält undersökts i Södermanland - Gärtuna och 
Valla (Appelgren & Renck 2006; Appelgren 2007).

Vi menar att erfarenheten lärt oss att identifiera 
den här typen av gravfält och att detta utgör det 
främsta skälet till att deras antal ökat markant. 
Som vi tidigare har påtalat har gravfält som sedan 
visat sig vara av den här typen, till en början ofta 
uppfattats som ensamliggande stensättningar eller 
odlingsrösen och registrerats som sådana. Exempel 
på sådana ensamliggande stensättningar såg vi i 
kvarteret Vinkeln och Bällstalund som senare visa
de sig bestå av flera svåriakttagbara gravar vid sidan 
av den först synliga gravmarkören (jfr Olausson 
1995). Av de nu aktuella gravfälten kan det kon
stateras att markörer fanns i Forsa, Vaxmyra, Valla 
och Älby. De övriga - Kättsta, Vallby södra, Kyr- 
sta, Snåret, Sommaränge skog, Ryssgärdet, Fullerö 
liksom södermanländska Gärtuna - ser vid första 
anblicken ut som naturformationer i storblock- 
ig moränmark. Men det är så, menar vi, som de 
bentomma/-fattiga gravarna ofta ter sig. Detta gör 
att vi kan dra slutsatsen att vi sannolikt står inför 
ett stort mörkertal när det gäller den här typen av 
gravfält. Därför är det högst väsentligt att särskilda 
och observerbara kriterier fastställs. Gravfälten har 
tidigare, på basis av Vinkeln och Bällstalund, kun
nat karaktäriseras av följande kriterier:

• De är svårupptäckta i terrängen.
• De innehåller ett eller flera block eller påträf

fas direkt i kontakt med berg.
• De saknar i regel brända ben. I de fall brända 

ben förekommer påträffas de utanför den sten- 
formation som gjort att den tolkats som grav.

• Om det förekommer fynd representeras dessa 
av enstaka löpare, knackstenar, skålgropsste- 
nar, krukskärvor, gjutforms- och degelfrag- 
ment (Appelgren & Nilsson, manuskript).

Dessa kriterier ser vi också uppfyllda i de ovan 
nämnda nyupptäckta gravfälten. Dessutom har i 
dessa en helt ny observation kunnat göras. Vi har 
kunnat konstatera att en skiktning kan göras mel
lan gravfälten på grund av en observerbar ökning 
av antal brända ben liksom en tydlig koppling 
mellan ben och tolkad grav. Vi arbetar därför efter 
hypotesen att detta kan avläsas kronologiskt. Till 
de ovan anförda kriterierna vill vi lägga till:

• Antalet ben i graven är kronologiskt betingat.

Vissa av kriterierna tycks dock vara oberoende av 
tid. Detta gäller i första hand fynden vilka vi nu 
ska redogöra kort för.

Figur 2. Löpare med 
skålgrop från Gärtuna.
(teckning av Francisko 
Sieurin-Lönnqvist).

Figure 2. Runner from 
Gärtuna with cupmark,
(illustration by Francisko 
Sieurin-Lönnqvist)
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Löparen

Av fynden är särskilt löparen/knackstenen (fig. 2) 
intressant i detta sammanhang. Kaliff har vidgat 
tolkningsmöjligheterna av detta ”boplatsrelate- 
rade redskap” till att vara såväl funktionellt som 
rituellt använt. Han föreslår utifrån sina iaktta
gelser av gravfältet Klinga i Östergötland att lö
paren/knackstenen har använts vid rituell kross- 
ning av brända ben. Även vid gravfältet vid Skälv 
i Östergötland fanns samma fenomen; löparen/ 
knackstenen låg i anslutning till gravgömmorna 
och i stenpackningen till stensättningen (Kaliff 
1992:100). Här skall understrykas att detta rör 
sig om benförande gravar. Av de iakttagelser som 
gjorts i de nu aktuella gravfälten möter vi åter lö
paren/knackstenen i packningen eller i kantked
jan, ofta bara enstaka, ibland med inknackad/-e 
skålgrop/-ar, men här saknas brända ben helt och 
hållet. Det finns alltså en väsentlig och betydelse
bärande skillnad i innebörd mellan Kaliffs iaktta
gelser i Östergötland och de som gjorts i Uppland 
och Södermanland. Den nära rumsliga kopplingen 
mellan löparen och benen i gravgömman är inte 
iakttagbar här. Däremot står vi här inför ett in
trikat uttryckt budskap om en sannolikt central 
innebörd, av att löparen uppenbarligen utgör en 
medveten och väsentlig beståndsdel i uppfatt
ningen om graven och vad den står för. Lika med
vetet och med samma centrala innebörd har man 
uppfattat nödvändigheten av att dessutom placera 
benen någon annanstans. Det är i det här andliga 
mörkerrummet, där kroppens betydelse, i mening 
av behovet att förvara den i graven, inte längre har 
samma innebörd, som vi måste söka förståelsen. 
Hur man såg på kroppen och de fysiska kvarlevor
nas förvaring kan anas först om vi kan upptäcka 
var benen har placerats. Än så länge kan vi i alla fall 
konstatera att det verkar ha varit av stor betydelse 
att löparen och stenformationen, graven, ingått i 
samma konkreta enhet. Vi har också iakttagit att 
detta inte förekommer i alla gravar men tycks vara 
ett generellt mönster av ett sammanhållet uttryck 
med en central innebörd. Vi menar att det funnits 
ett behov och en medveten vilja att uppföra dessa 
gravar, men utan att den döde fanns där rent fy
siskt. Löparen förstår vi som en starkt betydelse

bärande symbolisk länk mellan de icke närvarande 
brända benen av den döde och den bentomma 
gravkonstruktionen. På samma sätt betraktar vi 
förekomsten av skålgropar som en symbolisk länk 
mellan frånvaron av den dödes kvarlevor och den 
uppförda gravkonstruktionen.

Skålgropen
Skålgropar har frekvent visat sig ingå i denna typ 
av gravar. De kan antingen vara i form av portabla 
skålgropsstenar som ligger i själva packningen el
ler i kantkedjan. Skålgroparna kan också vara in
knackade i ett större block som utgjort en markant 
del av anläggningen. Den här förekomsten av skål
gropar, både i block och som bärbara skålgrops
stenar, har också iakttagits i gravsammanhang i 
Östergötland. Här har man föreslagit att de haft 
en roll i eldceremonier eller att de fungerat som 
kvinnliga fruktbarhetssymboler. De har även tol
kats som symboler för skapande av liv och, i en 
förlängning, för återfödelse till en annan värld el
ler ett nytt liv (Kaliff i992:84f.).

Det har också visat sig att det ibland finns skål
gropar inknackade i de block som ingår i själva an
läggningen. Skålgropar har vid t.ex. både Snåret och 
Fullerö, trots specialinventeringar, endast påträffats 
inom och inte utanför själva gravfältet. Ibland finns 
även mindre, portabla skålgropsstenar i packning
arna (fig. 3). Tanken att löpare använts för att mala 
de brända benen till mjöl för att kanske strö dem i 
naturen har framförts av Kaliff (1997). Att strö dem 
i vattendrag eller plöja ned dem i åkerjorden känns 
som en följdriktig handling i en tro på pånyttfödelse. 
Kanske skall de vanligt förekommande plöjningssce- 
nerna på hällristningarna ses i detta sammanhang? 
Skålgroparna kanske också kan betraktas som en 
metafor för själva malningen, där skålgropen på 
blocket utgör underliggaren och den dolda löparen i 
graven morteln (jfr Appelgren & Nilsson i manus).

Allt detta sammantaget, ett mönster som upprepar 
sig, leder till tanken att gravarna finns men inte syns 
på det sätt som de vanligen gör, att de på ett annat 
sätt är inkorporerade i naturen. Detta kan även sägas 
gälla för de brända benen som inte är där vi brukar 
finna dem:de har genom eldens transformation in
förlivats med naturen - i jord, vatten och vind.
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Nyupptäckta 
gravrum i närbild
Erfarenheterna från tidigare undersökningar av 
gravar med ringa eller inga benmängder har alltså 
skapat möjligheter att kunna observera och iden
tifiera ett tiotal kontexter i Mälardalen som inne
håller gravar av denna art. Om man betraktar 
dessa och deras delvis skiftande karaktärer, dock 
uppenbart företeelser inom samma kosmologiska 
sfär, kan vi skönja en svag men ändå skiftning över 
tid. Denna skiftning har vi ansett vara så betydel
sefull att den får utgöra ett eget kriterium knutet 
till kronologiska skillnader. Vi tror att detta är en 
viktig iakttagelse som kan höra samman med en 
förändring av bronsålderssamhället.

Utifrån begreppen närvaro respektive frånvaro 
av brända ben i gravanläggningarna, vill vi se och 
pröva hypotesen att gravskicket hänger samman 
med samhällsförändringen över tid. Den skillnad 
vi kan iaktta tror vi har sin grund i det religiösa 
behovet av att manifestera kvarlevornas närvaro 
respektive frånvaro i graven. Vår hypotes bygger 
på att vi sätter mängden ben i relation till tid, så
tillvida att vi tror att mängden ben ökar med tiden. 
De nu aktuella gravfälten har på grundval av antal 
brända ben och deras kontexter kunnat fördelas 
över tre grupper, grupp i - grupp 3. Detta innebär 
för vårt sätt att tänka att grupp 1 är äldst och upp
visar minst antal ben. Den här gruppen kan föras 
till yngsta bronsålder-äldsta järnålder motsva
rande bronsålderns perioder V och VI. Perioden 
ligger precis i den nedre gränsen av platåkurvan

för 14C och kan därför inte heller dateras närmare 
än till perioden 800-400 f.Kr. Grupp 2 kan föras 
till förromersk järnålder utifrån 14C-daterade ben 
som har påträffats inom denna grupp. På grund av 
det knappa underlaget kan närmare dateringar av 
dessa grupper ännu inte göras. Det vi ser är emel
lertid att de brända benen ökar i relation till tid. 
Vi menar att grupp 3 övergår i de genomförda va
rierade gravfälten i romersk järnålder. Enligt detta 
resonemang vill vi placera de nu kända bentom- 
ma/benfattiga gravfälten enligt följande:

• I en första och äldsta grupp kan vi se att i 
det närmaste helt bentomma gravfält fanns 
i Vallby södra i Tierp socken, Snåret och 
Älby i Vendel socken, Ryssgärdet i Tensta 
socken, Vaxmyra i Ärentuna socken, större 
delen av Fullerö i Gamla Uppsala socken, 
Bällstalund i Vallentuna socken, samtliga i 
Uppland, samt i Vinkeln i Huddinge socken 
och Gärtuna i Östertälje socken i Söderman
land. Alla kan dateras till övergången yngsta 
bronsålder-äldsta järnålder. De är därmed de 
äldsta i detta sammanhang och i dessa gravar 
är det bentomma gravskicket absolut över
vägande. Samtliga uppvisar det karaktäris
tiska tecknet att de är belägna i en terräng 
av blockig morän, vilket gör dem svåra att 
upptäcka. Efter ett noggrant rensande kunde 
man dock se att gravarna kan vara ganska väl 
avgränsade, men att det också fanns de som 
kan vara svårare att urskilja gentemot den 
omgivande stenrika marken. Enligt vårt sätt 
att se saken är det just detta som varit syftet

Figur 3. Skålgropssten från Bällsta
lund, (teckning av Franciska Sieurin- 
Lönnqvist).

Figure 3. Stone with incised cup- 
mark from Bällstalund, (illustration by 
Franciska Sieurin-Lönnqvist).
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- att de inte skulle skilja sig från den omgi
vande marken utan snarare tvärtom byggas 
in i naturen, ”den heliga topografin” (Appel
gren 2000:24). Vi känner också igen de ka
raktäristiska packningarna - enskiktade och 
ofta, men inte alltid, anlagda invid block eller 
invid eller på berg. Här kan blocket i anlägg
ningen ha spelat en roll som ”berget i det lilla 
formatet” (Appelgren 2000:24; jfr Aspeborg 
i denna volym). Ibland ingår också ett flertal 
större block i den avgränsade graven. Av de 
fynd som ibland förekommer känner vi igen 
den karaktäristiska löparen och någon ensta
ka krukskärva. Lika karaktäristiskt och som 
uttryck för en kosmologi, är närvaron av skål
gropen. Vi ser den här inknackad på bärbara 
stenar som göms i packningen. Ofta finns inte 
fler än en skålgrop på varje gravområde, vilket 
också det måste tillmätas stor betydelse. Det
ta var fallet i Bällstalund, Gärtuna och Ful- 
lerö. Karaktäristiskt är också att skålgropar 
finns inknackade på markfasta block som an
tingen ingår i själva graven eller ligger inom 
gravfältsområdet. Detta iakttogs på Fullerö 
där enstaka skålgropar fanns på två markfasta 
block, i Snåret fanns cirka 15 skålgropar på 
block spridda över gravområdet och i Vallby 
södra fanns tre skålgropsblock med enstaka 
skålgropar på inom själva gravfältet.

• Nästa urskiljbara grupp i tidslinjen är ett om
råde i Fullerögravfältets västligaste del, gra- 
vimpedimentet i Kyrsta samt delar av Forsa, 
vilka alla daterats till förromersk järnålder. 
Skillnaden mellan dessa och gruppen ovan 
är framför allt att det här förekommer ben. 
De brända benen är dock fåtaliga och låg 
spridda inom ett par av anläggningarna. De 
har därför identifierats som ”spridda brända 
ben” enligt gängse klassificering. Den stora 
skillnaden som vi fäster vikt vid är att ben 
nu finns och kan kopplas till konstruktionen. 
I fallet Kyrsta, som egentligen bestod av ett 
stort skärvstenslager, påträffades de brända 
benen både i och under lagret, liksom i för
tätningar i packningen, ofta mellan block 
och i skrevor. I Fullerö fanns det en liten

mängd brända ben på och i det översta lagret 
av en packning av jämnstora, skarpkantade, 
möjligen skärviga stenar.

• Slutligen har vi den yngsta gruppen i den här 
föreslagna kronologiska linjen, i gravfältet i 
Kättsta. I jämförelse med de två övriga grup
perna finner vi här relativt sett mycket ben och 
dateringen bestäms till förromersk-romersk 
järnålder. I Kättsta kan man också se en klar 
utveckling mot de mer varierade gravfälten 
med separata konstruktioner där åtminstone 
(delar av) en individ avsiktligt har placerats.

Angående skärvsten kan det konstateras att Kyrsta 
betraktades som en skärvstensmatta med bendepo
sitioner, medan Kättsta har skärvstenspackningar 
invid block och separata tydliga anläggningar med 
brända ben och keramik. Där kan man se blocket 
som en reminiscens från de äldsta (grupp 1) gra
varna, tillsammans med skärvsten. Med denna 
föreslagna gruppering i minnet skall vi nu se när
mare på de olika platserna.

Snåret - grupp i
I Snåret fanns centralt ett moränparti som karak
täriserades av storblockig morän inom vilket det 
fanns ett flera meter stort iögonenfallande block. 
De sedermera identifierade stensättningarna, av 
vilka ingen hade uppmärksammats före undersök
ningen, visade sig ligga i tre koncentrationer. Fler
talet av dessa koncentrationer tolkades först som 
rester av stenröjning, och endast ett fåtal ansågs 
ha likheter med stensättningar (Björck & Larsson 
2005). Stenpackningarna var rundade med kant
kedjor och stenpackningar av stenar och block som 
i vissa fall var mittblock. I gravområdet hittades 16 
skålgropar som huvudsakligen var inknackade på 
ovansidan eller sydsidan av större markfasta block, 
i några fall fanns de dock på blockets norra eller 
nordöstra sida. Kriterierna för att definiera sten
samlingar som stensättningar var på Snåret bl a 
yttre och inre konstruktion, fyndinnehåll och pla
cering. Som inre konstruktion nämns gropar, inre 
kantkedjor eller nedsättningar av kärl. Med yttre 
avsågs t.ex. hur blockfördelningen såg ut, och om
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Figur 4- Karta över gravfältet vid Ålby (bearbetad av Karlis Graufelds, från Seiler 2004). 

Figure 4. The gravefield atÄlby (edited by Karlis Graufelds, from Seiler 2004).
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man i den kunde se en medveten placering och 
konstruktion av kantkedja och/eller mittblock. 
Med placering menas att konstruktionen bör ha 
haft en ur ”...topografisk, kontextuell och/eller 
kulturell synvinkel, bra placering” (Björck & Lars
son 2005:155). I en av stensättningarna fanns nära 
300 krukskärvor, tre löpare, en glattsten och en 
slipsten. Vissa krukskärvor hade rabbad yta och 
daterades till period II-VI. I en annan av stensätt
ningarna fanns även en stor mängd skärvig sten 
och bland skärvstenen fanns en löpare nedstucken 
i opåverkat grus. Förutom de stensättningar som 
uppfyllde de uppsatta kriterierna, fanns även 15 
stenansamlingar. Dessa bedömdes ha uppkommit 
genom stenröjning. Det konstaterades att enstaka 
av dem hade mer eller mindre likheter med de till 
stensättningar bedömda anläggningarna, men man 
valde att placera dem i en gråzon mellan stensätt
ningar och stenansamlingar. I Snåret fanns även en 
skärvstenshög. I denna påträffades, vilket inte är 
ovanligt, krukskärvor, bränd lera och brända ben 
som låg spridda i hela skärvstenshögen. Däremot 
fanns inte ben i en enda av stensättningarna. Sten
sättningarna kunde dateras till mellersta bronsål
der genom 14C-datering av matskorpa på keramik.

I Snåret fanns förutom stensättningar, stenan
samlingar och skärvstenshögen också en plats tol
kad som offerplats. Denna låg i den norra delen 
av moränhöjden. Den bestod av ett med kantkedja 
avskilt område invid ett block. Tolkningen grun
dar sig bl a på tydliga nedsättningar av keramik
kärl, en inre kantkedja och omgivande skålgropar 
samt dess troliga datering till yngre bronsålder.

Under bronsåldern låg Snåret på ett näs mellan 
två våtmarker, med en markerad iögonenfallande 
förhöjning. Av dateringar att döma har platsen va
rit nyttjad under tiden 1100-800 f.Kr. Snåret ut
gör således en speciell miljö där skålgropar, vägar, 
bentomma stensättningar och en förmodad offer
plats ger platsen en särskild karaktär som måste 
kopplas till kultiska handlingar.

Älby - grupp 1
I Älby syntes någorlunda tydligt endast en av sam
manlagt sju stensättningar. Gravarna låg i block
rik morän (fig. 4). Den tydligaste graven hade en

kantkedja men packningen fortsatte utanför. Kant
kedjan bestod av olikstora och upp till meterstora 
block. Under packningen fanns fynd av en eller 
möjligen två löpare, två möjliga glättstenar och ett 
bränt fragment av rörben. Gemensamt för sex av 
stensättningarna var att de bestod av talrika mark
fasta block och att de var svåra att urskilja i terräng
en. Den tydligaste stensättningen kan ha fungerat 
som markör och den var dessutom uppförd av min
dre sten som var mer omsorgsfullt lagd än hos de 
övriga. Den låg på den nästan blockfria änden av 
moränryggen. Ingen av gravarna har kunnat ges en 
exakt datering. Vi har placerat den i grupp 1 utifrån 
en relativ datering baserad på form och antal ben.

Vallby södra - grupp i
I Vallby södra fanns ytterligare ett gravfält av lik
nande slag, beläget på en storblockig skogbevuxen 
moränhöjd. Det upptäcktes genom en antydan till 
förhöjning som tolkades som en röseliknande sten- 
sättning - en markör. Gravfältet var antagligen 
stört i västra delen av senare tiders bebyggelse. På 
moränhöjden kunde sammanlagt 15 stensättningar 
identifieras. Det konstaterades att det var svårt att 
tolka dem som gravar. Tveksamheterna låg i om de 
egentligen hade med den intilliggande yngre bo
platsdelen att göra, eller om de kanske utgjorde röj- 
ningsrösen. Gravarna varierade i form mellan rund, 
oregelbundet rund eller oval/närmast oval. En sten- 
sättning hade närmast rektangulär form. Här fanns 
en påfallande stor mängd större block som både 
ingick i kantkedjor, i själva packningarna och ut
gjorde mittblock. Både stenstorlekar och storlekar 
på själva stensättningarna varierade mellan 2 och 
9 m i diameter. I två av dem fanns enstaka brända 
ben, varav ett daterades till 520-385 f.Kr (1 sigma). 
I övrigt hittades två löpare och två krukskärvor. 
Fyra skålgropar fanns inom gravfältet, inknackade 
på stenar som tillhörde två av stensättningarna (fig. 
5) (Häringe Frisberg & Seiler 2005).

Fullerö - grupp i
I Fullerö fanns sammanlagt 26 stensättningar 
och stenpackningar som bedömdes som gravar. 
De låg på ett skogbevuxet moränparti där en
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Figur 5. Plan över gravfältet vid Vallby södra med påträffade skålgropar markerade (bearbetad av Karlis Grau- 
felds från Häringe-Frisberg & Seiler 20 oy).
Figure 5. The gravefield and cup marks at south Vallby (edited by Karlis Graufelds from Häringe-Frisberg & 
Seiler 2005).
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möjlig mittblocksstensättning dock kunde skön
jas. I övrigt fanns inga tydliga spår av gravar före 
avtorvning, endast större stenar och block stack 
upp ur torven. Ett gemensamt drag på gravfältet 
var att det yttre gravskicket bestod av enskiktade 
stensättningar, där ett eller flera block av varie
rande storlek ingick. Några stenpackningar fanns 
runt eller invid större block. Formerna varierade 
mellan runda, rundade, ovala, oregelbundna, tri
angulära och kvadratiska och några hade kant
kedja (hg. 6). Det inre gravskicket var diffust 
och otydligt. I tio gravar saknades spår av ben 
helt, medan det i de övriga fanns brända ben som 
dock låg på packningarna. Vid jämförelse mel
lan de bentomma och benfattiga gravarnas läge 
inom gravfältet tycks det som om de bentomma 
gravarna främst var anlagda inom de östra och 
centrala delarna, medan de benförande oftare 
återfanns i den västra delen. Den sammanlagda 
benmängden uppgick till en med övriga gravfält 
jämförelsevis större mängd, men fortfarande en
dast några enstaka för varje benförande anlägg
ning. Förutom brända ben påträffades krukskär- 
vor, löpare, brynen, degelfragment och några 
glättstenar. I gravfältets och impedimentets 
norra och östra delar fanns en storblockig ter
rass som tycktes avgränsa gravfältet åt dessa håll. 
Några av stensättningarna låg i direkt kontakt 
med sten i terrassen. Två av blocken i terrassen 
hade en skålgrop vardera inknackad. I en mindre 
sandig yta som kom att utgöra ett eget slutet rum 
mellan gravimpedimentet och ett lägre liggande 
impediment, fanns fyra nära varandra liggande 
depositioner av brända fröer av olika sädesslag. 
Inte långt därifrån i samma slutna rum fanns en 
grop med keramik och en obränd käke av en full
vuxen hund. Dessa lämningar har tolkats ha ett 
samband med det religiösa rum som gravarna på 
gravfältet utgjorde (Björck & Appelgren 2005).

Vaxmyra - grupp i
I Vaxmyra fanns det en säker blockgrav, en möjlig 
blockgrav med omgivande stenkrets samt ett antal 
gravliknande anläggningar. Undersökarna skriver 
angående den säkra blockgraven:”Ungefär en de
cimeter ned i fyllningen framträdde en större sten.

En benkoncentration påträffades invid stenen i 
gravens mitt. Benen som låg samlade i koncen
tration /../ var grå till gråvita och sotiga. I övrigt 
påträffades enstaka fragment brända ben spridda i 
hela anläggningen. Dessa fragment var blåvita och 
gulgrå.” (Eklund 2005:41 f.).

Den andra och möjliga blockgraven var citat 
”... uppbyggd kring ett större block omgiven av 
en halvcirkelformad kantkedja av stenar”(Eklund 
2005:4if). Huruvida kantkedjan var skadad eller 
om den ursprungligen varit hästskoformad kunde 
inte avgöras eftersom sten saknades i den sydöstra 
delen. I anläggningen fanns inga människoben. 
Rester efter ett deponerat kärl fanns i anslutning 
till kantkedjan. Förutom dessa två möjliga gravar 
iakttogs en möjlig rest efter en kantkedja på ytan. 
Vidare vill vi uppmärksamma att brända männis
koben också hittades i nära anslutning till ett stort 
block på ytan, vilket liksom blocket i blockgraven 
var sprucket. Undersökarna konstaterade härmed 
att gravarnas antal kan ha varit betydligt större. 
Den relativt stora mängden brända ben i block
graven kunde bestämmas till människa (Eklund 
2oo5:4if.). Förutom dessa ben påträffades ytterli
gare brända människoben spridda på ytan (Eklund 
2005:135). I den osteologiska analysen som gjorts 
av Ylva Bäckström, SAU, konstaterades utifrån 
skillnader i färg och sotighet hos benfragmenten i 
blockgraven, att de spridda benfragmenten i block
graven inte härrör från denna grav. Bäckström 
jämför också samtidigheten mellan blockgravens 
14C-datering till förromersk järnålder och gravarna 
på gravimpedimentet i Kyrsta. Hon jämför också 
den ungefärliga samtidigheten hos gravarna i Ful- 
lerö, vilka i princip var bentomma, med gravarna 
i Vaxmyra och Kyrsta (Eklund 2005:216). Låt oss 
ifråga om Vaxmyra titta lite närmare på förhållan
dena. I sin diskussion kring rituella aktiviteter i 
Vaxmyra skriver Eklund att blockgraven låg drygt 
6 m från gaveln till ett daterat samtida hus. Detta 
är ett inte helt okänt fenomen som har tolkats som 
att blockgraven har fungerat som en grundargrav. 
Orsaken till grundargravar på boplatser har satts 
i samband med frågor kring förändrade markrät
tigheter och förfäderskult. Det konstateras att 
kriterierna för blockgraven inte riktigt uppfylls ef
tersom den inte uppträdde ensam - spridda män-
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Figur 6. Flygfoto över gravfältet vid Fullerö (foto Philip von Krusenstierna, Videobolaget i Solna AB). 

Figure 6. The gravefield at Fullerö (photo Philip von Krusenstierna, Videobolaget i Solna AB).

niskoben och andra gravliknande konstruktioner 
fanns ju på ytan. Eklund ställer frågan hur man 
då ska förklara närheten till huset om det inte är 
en grundargrav. En viktig upplysning är att män
niskoben påträffades inom husets begränsning, 
men inte i någon till huset hörande anläggning, 
och Eklund (2005:135^) drar därför slutsatsen att 
benen inte med säkerhet kan föras till huset.

Vi skulle vilja tolka förhållandet i Vaxmyra på 
följande sätt. Det omtalas att det fanns ett skärv- 
stenslager med spridda brända ben som syntes på 
ytan, liksom inom det nämnda huset. Dessutom 
fanns gravar med tydliga konstruktioner, d.v.s. 
blockgraven och den möjliga bentomma blockgra
ven. Vid sidan av dessa fanns det också konstruk
tioner som skulle kunna vara gravar. Mönstret är 
i våra ögon påfallande likt gravimpedimentet i 
Kyrsta. Vi ser därför i Vaxmyra ett uttryck för det 
bentomma gravskickets förändring över tid iakt- 
tagbart i uppenbara faser. Den första fasen utgörs

av skärvstenslagret, de eldpåverkade blocken och 
de spridda benen. I nästa fas, i den möjliga block
graven, ser vi ett embryo till kantkedja, till största 
delen bestående av naturliga och markfasta ste
nar som i stort sett ligger runt ett markfast block. 
Denna grav saknar ben helt men intill kantked
jan finns ett keramikkärl. I den tredje fasen an
läggs det vi traditionellt definierar som grav, d.v.s. 
blockgraven i närheten av det samtida huset. I 
blockgraven konstaterades osteologiskt (Eklund 
2005:216) att de brända benen behandlats på oli
ka sätt; dels rena brända ben som låg spritt i hela 
anläggningen, dels samlade och mer sotiga, varför 
de inte kan tillhöra samma grav. Vi menar att de 
spridda benen liksom de inom och omkring huset 
tillhör samma äldre skede och samma skärvstens- 
lager. Vi tycker oss se stora strukturella likheter i 
detta lager och stenkonstruktionerna i anslutning 
till lagret med företeelserna på gravimpedimentet 
i det närliggande Kyrsta.
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Vi tror att såväl den möjliga graven som blockgra
ven och huset har anlagts medvetet över det ben- 
förande skärvstenslagret. Vi skiljer alltså på de oli
ka benförekomsterna i blockgraven och anser att 
de samlade och sotiga benen utgör en urnebrand- 
grop och att de spridda brända benen skall ses som 
åtminstone en egen begravning. Den första grav
läggningen, d.v.s. de spridda brända benen, hör 
kontextuellt ihop med det eldpåverkade blocket 
och skärvstenslagret. Vetskapen om de eldpåver
kade blockens innebörder har förts vidare genom 
stenkonstruktionerna - gravformerna - som har 
inkorporerat den i en alltmer konkret form. I ett 
yngre skede har man utgått från blocket, vars inne
börd varit känd, och skapat en tydlig kantkedja av 
befintligt och nytt stenmaterial. Inom denna kon
struktion har en ny begravning placerats i form av 
en urnebrandgrop. Vi är nu inne i ett uttalat och 
definierat brandgravskick såsom vi sedan ser det 
på de genomförda varierade gravfälten i romersk 
järnålder. Tolkningen av blockgraven som grun- 
dargrav i samband med huset har sin sannolikhet 
i ett förlopp som kan förklaras med den pågående 
samhällsförändringen mot familjeenheter. Den 
rumsliga närheten till det äldre gravlagret i skärv
stenen kan betraktas som en släkts/ätts förändring 
över generationer till denna familjebaserade sam
hällsstruktur. Rätten till marken och förfädernas 
visten har på så sätt manifesterats såväl socio-eko- 
nomiskt som andligt.

Kyrsta - grupp 2
Undersökningen av ett gravimpediment med ben- 
tomma gravar och ett kraftigt stört gravfält vid 
Kyrsta i Ärentuna socken, Uppland, föranledde en 
diskussion kring gravbegrepp och gravdefinitio
ner. Vid bedömningen av vad som var gravar har 
förekomsten av människoben utgjort den primära 
grunden. Man ansåg också att en grav även bör 
vara avsiktligt konstruerad, antingen byggd eller 
grävd eller utgöras av ett förefintligt utrymme, och 
att avsikten att där permanent förvara kvarlevorna 
skall vara tydlig. Även om en grav inte innehöll 
till människa bestämbara ben skulle den bestäm
mas som grav om den kunde ”... uppvisa tydliga 
tecken på att vara anlagd på ett liknande sätt som

de andra, säkra gravarna” (Engström & Wikborg 
2006:17). Vidare konstaterar man att detta med
för att alla anläggningar med brända ben inte au
tomatiskt bör tolkas som gravar och att en sten- 
sättning eller stenkonstruktion inte är en grav i 
sig själv. Detta innebar att den mest symmetriska 
och tydliga konstruktionen på gravimpedimentet, 
en stenkrets som innehöll ett malstensfragment 
och enstaka fragment av keramik, inte bedömts 
som en grav. Och detta p.g.a. att den inte inne
höll egentliga spår av begravning (Engström & 
Wikborg 2006:17,se också Engströms artikel “De 
dolda döda” i denna volym).

Definitionsproblemet med dessa bentomma 
gravar sätts här på sin spets och det är lätt att inse 
att det finns ett stort mörkertal där dessa anlägg
ningar gått vid sidan av bedömningar som har 
med accepterade begravningstraditioner att göra. 
Återigen blir vi påminda om att problemet tycks 
ligga i vår uppfattning av begreppet grav - som 
en sluten enhet av förvaring för en individ. En in
divid splittrad i fragment och utlagd i flera olika 
sammanhang blir automatiskt en anomali - en 
felaktighet. Ett människoben, bränt eller obränt, 
i en skärvstenshög, ett skärvstenslager eller en 
grop på en boplats förstås inte som en grav. I bäs
ta fall tolkas den som ”något rituellt”, kanske ett 
offer. Vi menar att det är just här som begreppet 
grav är för snävt för att kunna användas i sam
band med de benfattiga gravarna. Vad vi istället 
vill argumentera för är vikten av att förstå att det 
vi i vår samtid kallar begravning och jordfästning, 
förmodligen skall ses som en process med flera 
moment. Samlade kvarlevor i konstfullt arrang
erade monument innebar inte då vad det innebär 
för oss idag, och kanske fanns det över huvud ta
get inte ett behov av ett sådant samlat intryck. I 
vårt samtida sätt att förstå det hela är graven skild 
från vardagsvärlden och har sina egna slutna rum 
kring individen. Under historiens gång har utse
endet på detta skiftat men det har alltid tyckts 
finnas en slags form som vi känner igen som grav. 
Men så är inte fallet med detta väsensskilda grav
skick. Den enda gemensamma nämnaren är sten- 
konstruktionen, som liknar både en stensättning 
och naturen själv. Som om den skulle vara en del 
av naturen snarare än något annat.
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Beskrivningen av stenkretsen (A124711) på gra- 
vimpedimentet i Kyrsta är ett lysande exempel 
på detta. Det var den enda konstruktion som var 
möjlig att upptäcka ovan mark. Det var en rundad 
ofylld stenkrets som bitvis var något diffus i sin 
avgränsning. Den ena sidan smälte delvis samman 
med den storblockiga moränen på impedimentet.
I den fanns inga ben men det fanns ett fragment 
av en maisten, enstaka keramik samt bränd lera. 
Impedimentet bestod till större delen av natur
ligt avsatt storblockig morän och dess centrala 
del var täckt av en anlagd stenmatta till största 
delen bestående av eldpåverkad, skärvig sten (se 
fig 4 i Engströms artikel ”De dolda döda” i denna 
volym). Det var här som de 15 påträffade bende
positionerna fanns. Ben fanns också utspridda i 
själva packningen (Engström & Wikborg 2006). 
Att stenkretsen på Kyrstaimpedimentet i enlig
het med vårt tidigare resonemang skall betraktas 
som en markör av de deponerade benen i skärv- 
stenspackningen, är enligt vår mening uppenbart.

Här måste en jämförande utblick göras. Vi förflyt
tar oss till Södermanland. Mönstret med utspridda 
brända ben i en större skärvstenstenpackning känns 
tydligt igen från Lunda i Södermanland (Andersson 
2003), även detta ett markant storblockigt impedi
ment delvis täckt av skärvsten. Här kunde ett flertal 
gravliknande stenkonstruktioner iakttas. I benma
terialet rådde ett omvänt förhållande jämfört med 
Kyrsta. Här var endast två procent från människa 
medan övriga ben var från djur, och huvudsakli
gen från gris (Sigvallius 2005:8). Vad vi för syftet 
med den här artikeln särskilt skall lägga märke till i 
denna jämförelse, är den stora mängd djurben som 
vi får anta har deponerats i rituella sammanhang. 
Den påtagligt stora andelen av grisben säger också 
något om grisens betydelse i kultiska sammanhang. 
Här skall särskilt påpekas den omsorgsfulla deposi
tion av grisben som fanns på Ryssgärdet (Eriksson 
& Östling 2004). Dateringen av benen på Lunda 
ligger från romersk järnålder in i vendeltid med 
tyngdpunkt i folkvandringstid (Andersson 2003). 
Förutom dessa dateringar finns en tydlig datering 
av ben, som ligger i samma skede som vårt bentom- 
ma gravskicks mest extrema fas, d.v.s. övergången 
mellan yngsta bronsålder och äldsta järnålder. Vi 
vill tolka närvaron av de brända benen i den här

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2

miljön, med den särpräglade topografi vi känner 
igen från våra äldre skeden av kultiska handlingar, 
som en pendang till Kyrsta men även till kultiska 
platser som Ryssgärdet och Odensala Prästgård. 
Det för oss intressanta, förutom dessa förhållanden, 
är kopplingen mellan detta rituella beteende och 
den sociopolitiskt synnerligen omvälvande tid som 
folkvandringstiden var. Inte minst vittnar närvaron 
av pilspetsarna i Lundas benlager om detta. Vi tror 
att de stenkonstruktioner som iakttogs i lunden i 
Lunda, som till en början tolkades som gravar, har 
samma andliga innebörd som det bentomma grav
skick vi studerar här. Närvaron av de till yngsta 
bronsålder-äldsta järnålder 14C-daterade benen kan 
på motsvarande sätt vara föranlett av den tidens so- 
ciopolitiska oro. Den gemensamma nämnaren är 
topografin, det rituella uttrycket och den politiska 
situationen. Detta vittnar om en nedärvd kunskap 
om platsens betydelse och djupa religiösa innebörd 
- allt införstått i brandgravskickets ideologi.

De anläggningar i Kyrsta som tolkades som gra
var innehöll större mängder ben än övriga mer 
tydliga anläggningar, som fanns i packningen 
dels inom en avgränsad yta, dels nedhällda mel
lan större block. En bendeposition påträffades 
tillsammans med sot och kol. I de sex mer tydliga 
gravliknande anläggningarna kunde inga mänsko- 
ben identifieras i de mycket små mängderna ben. 
Häst fanns i ett fragment. Av totalt 165 brända 
benfragment från impedimentet som kunnat art
bestämmas är 15p från människa, d.v.s. en hög 
andel procentuellt. Möjligheten finns alltså att det 
i de sex människobentomma anläggningarna kan 
förekomma människa som inte gått att bestämma 
p.g.a. fragmenteringen. Intressant är att dessa an
läggningar skiljer sig från andra ytor med ben i 
skärvstenspackningen genom ”...kombinationen 
av fyndmaterial (ben, keramik, malstenar m.m.) 
och anläggningens morfologi (avgränsning i plan, 
skärvstensförtätning, stratigrafi och fyllning)” 
(Engström & Wikborg 2006:26.) Slutsatsen av 
detta är att det här finns en möjlighet att se vad 
de bentomma gravarna har för roll om vi relaterar 
dem till hur benen placerats på andra ställen. Ka- 
raktäriskt för de bentomma och de benfattiga gra
varna är som vi nämnt tidigare förekomsten av just 
malstenar, och specifikt då löpare, och keramik,
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samt att de är möjliga att observera morfologiskt i 
plan. Vi kan också uttrycka det så att de bentom- 
ma gravarna kan ses just för att de är bentomma 
och för att de signalerar att benen finns i andra 
sammanhang. I fallet Kyrsta kan det vara så att det 
är skärvstenspackningen som signaleras. Undersö
karna skriver i fråga om det yttre gravskicket här 
att ”... skärvstenspackningen /.../ tycks däremot 
ha haft betydelse för benens placering” liksom att 
”.. .det snarast är själva den stora skärvstenspack
ningen som har utgjort det yttre gravskicket på 
impedimentet, i vissa fall i kombination med de 
stora moränblocken och de avgränsade ytor som 
bildats mellan dessa” (Engström & Wikborg 
2006:28). Iakttagelsen är viktig och sannolikt cen
tral inom den rådande religionen/ideologin. Vi 
menar att man av detta kan ana att avsikten har 
varit att deponera benen i en genom skärvstenen 
och dess transformerade egenskaper skapad hinna 
av berg som kosmologiskt har smält in det natur
liga berget (jfr Appelgren & Nilson 2000a, 2000b, 
2007; för diskussion kring bergets betydelse se 
även Hauptman Wahlgren 2001). Närheten och 
anslutningen till berg är som vi nämnt ytterligare 
ett väsentligt inslag karaktäristiskt för dessa vä
sensskilda gravars sammanhang.

Finns det möjligen källkritiska aspekter som 
kan tala emot vår uppfattning? Berit Sigvallius 
(1994) har t.ex. påpekat att även om brända ben 
utsätts för efterdepositionella faktorer är de orim
ligt att de små benmängderna enbart skulle bero 
på detta. Sigvallius menar att den mest avgörande 
faktorn med all sannolikhet är behandlingen av 
benen mellan kremering och begravning (Sigval
lius 1994:29). I sin diskussion kring den ringa eller 
obefintliga benmängden i Kyrsta tar undersökarna 
upp faktorer som kan ha påverkat bevarandegra
den av benen. Efter att ha refererat till Sigvallius 
argument ovan drar de slutsatsen att ”Det rör sig 
alltså om ett tafonomiskt moment som är beroen
de av rådande religiösa föreställningar och rituella 
preferenser och som får betraktas som ett medve
tet reducerande av benmängden i samband med 
dödsritualen” (Wikborg & Engström 2006:41).

Betydelsen av vad som händer med de brända 
benen efter kremeringen och den enligt Kaliff 
(1997) avsedda frigörelsen av själen, har av flera

ansetts vara av stor betydelse. Wikborg och Eng
ström slår fast att benens betydelse efter kreme
ringen skulle kunna ha varit central utan att ”... 
deras närvaro i en speciell gravkonstruktion har 
varit det” (Wikborg & Engström 2006:42 ). Er
icsson och Runcis har i de små benmängderna 
sett en upplösning av individen i den mening att 
individen uppgår i förfädernas kollektiv: ”Om 
brandgravskicket är ett sätt att utplåna individen, 
eller rättare sagt upplösa henne i en kollektiv es
sens, är det helt i sin ordning att hela individen 
inte behöver vara representerad i graven” (Erics
son & Runcis 1995:37).

Forsa - grupp 2
I Forsa påträffades gravar från flera tidsperioder, 
där framför allt högen innehöll ben som tillhör
de mellersta bronsålder. Denna skall naturligt
vis inte föras till detta resonemang eller denna 
grupp 2. Förutom högen undersöktes ett fler
tal stensättningar både söder och norr om den. 
Högen låg på en utskjutande udde i morän- och 
storblockig skogsbevuxen terräng, ett område 
som dock ej berördes av undersökning. Vid be
siktning konstaterades dock att det här fanns ett 
flertal stensättningsliknande lämningar. I högen 
fanns flera begravningar, dels ett skelett som ej 
kunde dateras, dels brända ben som daterades 
till mellersta bronsålder. Gravgömmorna med de 
brända benen var äldst. Skelettet kunde inte da
teras p.g.a. brist på collagen utan har daterats in
direkt av en nål av järn som förmodades vara från 
yngsta bronsålder-äldsta järnålder. Ytterligare 
två stensättningar i högens omedelbara närhet 
bedömdes som en stensättning och ett röjnings- 
röse. I stensättningen fanns ett bränt ben. Sten- 
sättningarna var enskiktade och väl avgränsade 
mot omgivande mark. Dateringen av stensätt
ningen föreslogs vara äldsta järnålder. Ytterligare 
en stensättning undersöktes som var tydlig, en- 
skiktad och välavgränsad mot omgivande mark. 
Den låg dock i ett relativt sten- och blockrikt 
område. I den fanns en minimal mängd brända 
ben. Graven daterades på grundval av förekomst 
av ben och det yttre gravskicket till äldsta järnål
der (Aspeborg & Appelgren 2005). Norr om hö
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gen undersöktes sex stensättningar som låg på en 
liten förhöjning i nuvarande åkermark. Gravarna 
var delvis förstörda av senare tids plöjning men 
här fanns brända ben och de daterades till perio
den förromersk-romersk järnålder (Dan Fager
lund, Upplandsmuseet, muntlig uppgift). Det är 
möjligt att det här finns ett större gravfält med 
en längre brukningstid. Vi kan se säkert att den 
mellersta bronsåldern representeras av högen 
och att förromersk-romersk järnålder represen
teras av de undersökta gravarna norr och söder 
om högen. Gravar från den yngsta bronsåldern- 
äldsta järnåldern skulle kunna representeras av 
de gravar i skogspartiet norr och öster om högen 
som observerades men inte undersöktes. Även 
här fanns ett skålgropsblock med åtminstone sju 
inknackade skålgropar. Blocket låg ca 100 m sö
der om de nu undersökta gravarna.

Kättsta - grupp 3

I den tredje och yngsta gruppen ser vi gravfältet 
vid Kättsta i Ärentuna socken som ett tydligt ex
empel. Det som från början omfattade sju synliga 
gravar visades sig efter undersökning vara ett till 
ytan stort gravfält i sluttningen av en moränhöjd- 
rygg. Gravfältet omfattade omkring hundra gravar 
av vilka de flesta var blockgravar (gravfältet fort
sätter utanför undersökningsområdet) (fig. 7). De 
flesta av gravarna innehöll brända ben och i många 
fall påträffades ben från flera begravningar i sam
ma grav. Även om mängden ben varierade mellan 
gravarna så ger det en generell bild av att det var 
ovanligt mycket ben i gravarna. Kättstagravfältet är 
daterat till övergången mellan yngsta bronsålder
äldsta järnålder fram till romersk järnålder (Gus
tavsson, M. 2003:28f.).

Figur 7. Översikt över gravfältet vid Kättsta (foto från Upplandsmuseet). 

Figure 7. Picture of the gravefield at Kättsta (photo from Upplandsmuseet).
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Ett disparat exempel på dessa gravfältsmiljöer, of
tast begränsade till ett mindre område, ser vi i det 
jämförelsevis relativt mycket stora gravfältet vid 
Kättsta. Sammantaget ger detta ett intryck av en 
brandgravskickets excess åt andra hållet. Till skill
nad från, eller snarare som sin totala motsats till, 
det bentomma gravskicket, ser vi i Kättsta en inte 
längre dold utan helt synlig exponering av brand
gravskicket, uttryckt i ett stort antal gravar. Vår 
tolkning av detta är att den stora förändringen är 
genomförd och accepterad.

Överblickande slutsatser
Av de ovan och medvetet noggrant och detaljerat 
återgivna beskrivningarna, framgår tydligt under
sökarnas problem med att definiera, beskriva och 
tolka dessa gravar. Det framgår tydligt att de är 
svårupptäckta, består av ett blandat stenmaterial 
och att de ofta ligger i blockrik, ofta skogbevuxen 
terräng. Vidare saknar de i stort sett fynd, vilket 
föranleder undersökarna att tvivla på fornläm- 
ningstypen. Det framgår också att man har för
sökt, som i Kyrsta, att uppställa för fornlämningen 
anpassade kriterier för att söka förstå gravtypen.

I fråga om Vaxmyra har Eklund (2005:135) konsta
terat svårigheterna kring hur man skall definiera en 
grav. Hon är också medveten om, liksom Engström 
och Wikborg i fråga om Kyrsta, det stora behovet av 
att tydliggöra begreppen kring fenomenet grav. Hon 
ser i sina iakttagelser en skala med glidande över
gångar ”Från regelrätta tydliga gravkonstruktioner 
med kantkedja och bengömma, till tydliga konstruk
tioner utan några begravningar, och spridda brända 
ben som helt saknar gravöverbyggnad”.

Vi kan alltså konstatera att dessa nytillkomna 
gravfält uppvisar samma gemensamma drag som de 
tidigare kända. De delar det yttre gravskicket med 
de svårupptäckta gravarna, ibland med en mer eller 
mindre tydlig markör, och ett stort inslag av block 
och större stenar. Läget är höjdryggar med naturlig 
morän, vilket gör det svårt att avgränsa gravarna 
mot den omgivande moränen. Gemensamt för dem 
är att fynden utgörs av skålgropsstenar, löpare, 
knackstenar, enstaka krukskärvor och att de ofta 
helt saknar spår av gravgömma och brända ben. 
Inom ett par av gravfälten, där detta har specialstu-

derats, har även konstaterats förekomster av skål
gropar inknackade på block som både tycks tillhöra 
själva graven och finnas i dessas närvaro. Sanno
likt finns ett stort mörkertal vad gäller skålgropar 
inom och vid gravfält av denna typ. Det är möjligt 
att skålgroparna inte uppmärksammats eftersom 
man inte heller uppmärksammat gravtypen. Vad 
som i första hand åtskiljer gravfälten är en utökad 
mängd brända ben, som tycks ha ett kronologiskt 
samband. Det skall dock särskilt poängteras att i 
övrigt är den ovan nämnda sammansättningen av 
fynd liksom övriga kriterier desamma.

Tidigare har vi föreslagit en strukturering av grav
fälten i tre grupper vilka baserats framför allt på fö
rekomst av ben. Av de tre grupperna har de i grupp 
2 och 3 även kunnat dateras med hjälp av 14C, vilket 
stärker antagandet om en kronologisk skillnad. Pro
blemet med den äldsta av dessa grupper är datering
en. I den mån en datering går att genomföra, erhålls 
ofta värden som, p.g.a. platåfasen i kalibreringkur- 
van för l4C, hamnar inom hela tidsspannet 800-400 
f.Kr, d.v.s. en period om 400 år. Denna datering i 
kombination med fynd av krukskärvor har dock 
föranlett en tidsbestämning till övergången mellan 
yngsta bronsålder-äldsta järnålder. Dateringskur- 
van fungerar dock så fort man kommer över detta 
tidsspann, vilket i sig kan fungera som en relativ 
datering. Dateringarna av de gravfält inom grupp 
2 och 3 som daterats till förromersk och romersk 
järnålder visar klart att de är yngre, samtidigt som 
de också kan ges en exaktare datering och därmed 
snävas in i tid. I grupp 2 blir också de brända benen 
något mer närvarande och i grupp 3, framför allt 
Kättsta, finns homogena, omsorgsfullt lagda pack
ningar av skärvsten, väl avgränsade mot omgivande 
stenfria mark. Trots att de är yngre är de anlagda in
vid eller runt om markfasta block som en rest av ett 
äldre sätt att anlägga gravarna. De har dessutom en 
riklig förekomst av brända ben och ibland finns fler 
individer i samma grav, liksom krukor och enstaka 
gravgåvor. I detta menar vi att utvecklingen mot de 
mer varierade gravfälten syns i sin linda.

Framåt i tiden vet vi att enstaka brända ben och 
till och med helt bentomma gravar finns som in
slag i den äldre järnålderns varierade gravfält. Här 
förekommer också mittblocksstensättningar som 
reminiscenser från dessa äldre gravfält.
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Figur 8. Skärvstenröset i Ryssgärdet (foto Anna Östling, UV GAL).

Figure 8. The mound of fire-cracked stones at Ryssgärdet (photo Anna Östling, UV GAL).

Centrala kultplatser
Av de nu genomgångna gravfälten ser vi två sär
präglade lokaler som avviker genom sin utprägla
de kultiska karaktär, Ryssgärdet och Sommaränge 
skog. Anledningen till att dessa särskilt uppmärk
sammas är också de uppenbara likheter som vi sett 
tidigare i Gärtuna i Södermanland (Appelgren & 
Renck 2006). Dessa tre lokaler har dessutom i sin 
kultiska karaktär drag som kan kopplas till före
teelserna i Odensala prästgård i Odensala socken, 
Uppland (Olausson 1995). Vi återkommer till 
Odensala Prästgård längre fram. Låt oss titta när
mare på de övriga platserna. Vi ska också titta på 
en intressant och likartad plats, Galtbacken i Sö
dermanland (Dunér & Evanni 2002).

ARKEOLOGI EĄ UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2

Ryssgärdet

Låt oss utgå från det imposanta skålgropsblocket 
med sin skeppsristning. Dess närvaro signalerar en 
lokal med speciell kultisk dignitet och betydelse i 
sammanhang kring död och begravningsritualer. 
Inom lokalen har tre skärvstenshögar med olika 
konstruktionsdetaljer undersökts. Samtliga har 
anlagts omkring respektive i anslutning till mark
fasta block. Särskilt skall en av skärvstenshögarna 
(hg. 8) uppmärksamma genom sin uppbyggnad 
av sju kantkedjor av block lagda i koncentriska 
cirklar (Eriksson & Östling 2004:24). Koncen
triska cirklar, bronsålderns mest uppenbara reli
giösa symbol, ser vi på såväl vapen som smycken, i 
monument och på hällristningar. De är oftast tol
kade som en symbol för solen och dess livgivande
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egenskaper, och tolkningar som har med pånytt
födelse och kretslopp att göra (jfr Kaul 1992). Vi
dare fanns här två topografiskt markanta kullar, 
den östra och den västra, på var sin sida om en 
lägre liggande passage. På båda av dessa kullar 
fanns kraftigt sotiga och tjocka lager längs slutt
ningarna mot öster, i riktning och siktlinje mot 
blocket med skeppet och skålgroparna (fig. 9). 
Blocket vänder sig i sin tur i riktning mot väster, 
mot kullarna och de offrade föremålen och benen 
i lagren. Skeppet som symbol för resan, såväl till 
andra trakter som till en annan värld, är välkänd 
(jfr Artelius 1996; Widholm 1998). Tillsammans 
med skålgropen med sin symboliska innebörd av 
fruktbarhet (jfr Kaliff 1992:84) utgör de en bild av 
kretsloppet liksom av solens resa från uppgången 
i öster till nedgången i väster.

I kullarnas svarta lager fanns rikligt med fynd 
av brända ben, benföremål, krukskärvor, bronsfö
remål och gjuteriavfall. I den östra kullens sotiga 
lager fanns dessutom en armring av guldspiral. Vi 
ser dem alla som rituellt offrade. I passagen mellan 
kullarna, liksom på en platå söder om den östra, 
fanns en stor mängd större och mindre kokgropar. 
Deras funktion i rituella sammanhang kan vi se 
på kultiska platser som Odensala Prästgård i Upp
land liksom Galtbacken i Södermanland (Dunér 
& Evanni 2002). I västra kullens södra förläng
ning respektive i den sydöstra sluttningen fanns 
två blockgravsliknande stenformationer. Här på
träffades också ett mindre antal gravliknande an
läggningar, inte uppe på själva krönet, men på den 
östra sluttningen strax nedanför krönet. Inte i nå
gon av dessa fanns fynd eller ben som med säker
het kunde kopplas till själva anläggningen. Däre
mot hittades vid schaktning av den västra kullens 
södra del ett obränt ben av människa samt en rak
kniv. På den södra delen fanns en koncentration av 
brända ben i moränen. Ytterligare fynd av obrända 
ben av människa fanns i ett närliggande gropsys
tem. Inom en trolig hägnad, och synbarligen röjd 
mindre oval yta, fanns en liten grop med en rund 
formation av omsorgsfullt lagda ben från gris. På 
den östra kullens västsluttning, ned mot passagen 
med de stora kokgroparna, fanns ett större sam
manhängande skärvstensfiak som låg mellan och 
runtom de stora markfasta blocken.

Bronsföremålen har daterats till bronsålderns pe
rioder II-IV. Även armringen av guld har daterats 
till mellersta bronsålder. Av genomförda 14C-date- 
ringar framgår också att tyngdpunkten klart ligger 
i mellersta bronsålder, kring år rooo f.Kr (Erics
son & Östling 2004).

Sommaränge skog
Sommaränge kan, som Ryssgärdet, bäst beskrivas 
genom sin topografi - en lokal med en speciell 
laddning i en särpräglad miljö. I Sommaränge ser 
vi inte samma komplexa struktur som i Ryssgärdet, 
utan snarare en plats som kan karaktäriseras som 
en plats för kremering och begravning. Sommar
änge låg längst in i den stora havsvik som känne
tecknade landskapet under bronsålder. Längs med 
samma inre havsvik, längre söderut, låg Ryssgärdet 
(se karta sid 6). Sommaränge begränsas i söder av 
två bergsformationer på ömse sidor om en passage, 
och väster därom finns en idag uppodlad våtmark 
som under förhistorisk tid varit en liten skogssjö 
eller tjärn. På de båda bergsformationerna fanns 
rösen/stensättningar i krönläge samt ett skålgrops- 
block. Detta sammantaget erbjöd säkert en känsla 
av entré in i själva området som kanske upplevdes 
som ett slutet rum. I norra delen bröts detta slutna 
rum av ett starkt sluttande blockrikt område. I det
ta fanns ytterligare ett skålgropsblock.

Sommaränge skog visade sig, precis som Ryss
gärdet, ha nyttjats under lång tid, från senneoliti- 
kum och fram genom hela bronsåldern. Här finner 
vi skärvstenshögar, skärvstensfiak och stensam
lingar. Flera av stensamlingarna har varit omöjliga 
att bestämma om de varit naturformationer eller 
om de faktiskt har försetts med viss tillbyggnad.

Tydliga spår av kultisk verksamhet kunde ses 
framför allt genom de kremeringsbål som täckts 
av skärvstenshögar. En av de tre skärvstenshö- 
garna var anlagd över en senneolitisk kistgrav. 
Till graven kunde fyndet av en tunn guldtråd 
föras. Själva skärvstenshögen innehöll ett flertal 
begravningar och var dessutom avskild med en 
”palissad”. Undersökarna menade att syftet med 
denna var att avskilja kultiska handlingar från 
vardagslivet. Vidare fanns ett kulthus och en som 
processionsväg tolkad hålväg kantad av gravar
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som löpte genom området. Underliggare och lö
pare till malstenar fanns i flera skilda konstruk
tioner men också som lösfynd. Omedelbart öster 
om skärvstenshögen med kista, fanns en rest sten 
med brända människoben delvis nedgrävda intill. 
Dessa ben har daterats till äldre bronsålder, peri
od I och II. Ett vidsträckt lager med brända ben av 
människa fanns också omedelbart norr om skärv
stenshögen. Benen i detta lager har 14C-daterats 
till samma tid som benen invid den resta stenen, 
d.v.s. till bronsålderns period I och II. I samma la
ger gjordes även fynd av bearbetad flinta, kvartsit 
och kvarts. De brända benen som påträffats dels 
spritt, dels intill en rest sten, har daterats till över
gången mellan senneolitikum och äldre bronsål
der (Forsman 2005; Forsman & Victor 2006).

Vi anser att Ryssgärdet utgör en ytterst speciell 
miljö där skärvstenshögarna, de markanta kul

larna och det stora antalet kokgropar skall sättas 
i samband med varandra som delar i en process 
bestående av speciella handlingar. De gravformer 
som observerades här, framför allt blockgravar, 
uppvisade samma karaktäristika som de bentom- 
ma gravarna på de tidigare diskuterade gravfäl
ten. Blockgravarna skall i det här sammanhanget, 
på den här specifika lokalen, förstås på ett från 
dignitetssynpunkt upphöjt sätt. Vi ser i Ryssgär
det en mångfald av detaljer som leder i riktning 
mot en förståelse av att kultiska handlingar har 
skett på den här platsen på regional nivå. Dessa 
handlingar förstår vi som bestämmande över de 
handlingar och uttryck som sker på lokal nivå på 
de olika gravfälten. En plats som Ryssgärdet kan 
ha varit ägnad att heliggöra och konkret synliggö- 
ra handlingar och konstruktioner som ingår i det 
religiösa utövandet. De flesta dateringar på Ryss-

Figur 9. Skeppsristning och skålgropar i Ryssgärdet (foto Anna Östling, UV GAL).
Figure 9. Rockcarving, depicting a ship, surrounded by cup marks at Ryssgärdet (photo Anna Östling, UV GAL).
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gärdet ligger i övergången från äldre till meller
sta och i mellersta bronsålder, en period där den 
genomgripande övergången till brandgravskicket 
påbörjas, vilket med största säkerhet har haft en 
djupgående påverkan i människornas andliga liv. 
Behovet av centrala platser som heliggörs för att 
hantera denna kosmologiska förändring menar 
vi vara uppenbar och självklar. Vi ser detta inte 
bara här på Ryssgärdet, utan också i Sommaränge 
skog och i södermanländska Galtbacken. Som 
en efterföljare till dessa påtagliga platser kan vi 
närmast se vallanläggningen i Högsta i Bälinge, 
inte långt från Ryssgärdet. Denna plats är istäl
let präglad av subtilitet som i sina uttryck klart 
associerar till den fyndfattiga perioden yngsta 
bronsålder-äldsta järnålder. Att anläggningen 
varit helgad och har använts i kultiska samman
hang kring fruktbarhet och pånyttfödelse är kon
staterat. Samma uttryck ses i vallanläggningen 
Draget i Bällstabro, där vi också skall uppmärk
samma närvaron av bentomma gravar under den 
period då det extrema uttrycket av gravskicket är 
som mest aktivt (Olausson 1997).

Ryssgärdet, Sommaränge skog och Galtback
en är med säkerhet bara några av många lokaler 
med samma uttryck. På de båda förstnämnda har 
specialinventeringar medfört upptäckter av skål
gropar. En närliggande tanke är därför att se om 
dessa specifika lokaler kan spåras med hjälp av 
de skålgropsförekomster som kan definieras som 
centrumlokaler enligt Broström (S.G Broström, 
Botark, muntlig uppgift). Detta skulle kunna 
leda till att vi på så sätt kan se en sammanhål
lande religiöst grundad struktur, nödvändig för 
samhällets vidmakthållande i tider av stark kul
turell och religiös förändring.

Det viktiga är att vi står inför spåren av ett brand
gravskick som fanns innan det stora genomslaget 
av bronsålderns brandgravskick, med hela den då 
rådande religionen. Vi vet att brandgravskicket 
löpte vid sidan av jordgravar under hela stenåldern. 
Vi menar att detta utslag av brandgravskick inte 
ska kopplas samman med det uttryck av brandgrav
skick som bär med sig en hel kosmologi. Därför kan 
vi inte se att detta tidigare förekommande brand
gravskick där ben ligger strödda och lagda i ”natur
formationer”, skulle ha samma religiösa grund eller

socio-politiska behov som vi menar finns i de extre
ma uttrycken av det bentomma gravskicket under 
yngsta bronsålder-äldsta järnålder. Att Sommar
änge skog är en plats av stor betydelse för kultutö- 
vande under hela bronsåldern är tveklöst. I analogi 
med de övriga här studerade centrala kultlokalerna, 
förstådda som centrala i mening att de ansvarar för 
bygdens gemensamma kultiska ceremonier, bör det 
ha funnits associativa strukturer till det bentomma 
gravskicket. Detta har inte iakttagits, varför sådana 
kopplingar inte kan göras.

Galtbacken
Galtbacken i Södermanland uppvisade flera karak
täristiska drag som vi vill se är gemensamma med 
Ryssgärdet och Sommaränge. Platsen uppfattades 
tidigt som en plats för kultiska aktiviteter. Anled
ningen till detta var fyndet av ett bränt människo
ben i ett massivt svart kulturlager. Galtbacken har 
för det första samma särpräglade och dramatiska 
topografi som de båda andra platserna, som också 
här formade ett slutet landskapsrum. Detta rum 
omringades av både en imposant mittblockssten- 
sättning på den yttersta udden av bergshöjden och 
flera andra stensättningar. Den markanta bergs
höjden låg som en halvö ut i det flacka land som en 
gång utgjort en bred vattenled. I detta område, så 
småningom uppgrundat, hittades de båda Skogs- 
torpsyxorna. En miniatyr av samma yxtyp hitta
des på Ryssgärdet. Lokalen har liksom Ryssgär
det karaktäristiska drag av flera rum avsedda för 
olika aktiviteter. Gravområdet med benförande 
gravar låg i huvudsak på områdets högst belägna 
del. Gravarna har fått en sannolik datering till pe
rioden yngsta bronsålder- äldsta järnålder, medan 
anläggningarna nere på platån har 14C-dateringar 
från framför allt mellersta bronsåldern (se Dunér 
& Evanni 2002:18). Mellan denna höjd och nästa, 
något lägre, höjd, som sluttar ner mot den platå 
där de mest markanta spåren av kultiska uttryck 
fanns, bildade en sänka en passage igenom om
rådet. På gränsen in mot platån fanns ett större 
markfast block. Intill detta block var en koncen
tration av tätt kants tällda keramikskärvor ned
grävd. Dessa uppfattades under undersökningen 
som placerade i en skeppsform. Området på platån
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hade, liksom det låga området på Ryssgärdet, ett 
flertal mycket stora kokgropar. En skärvstenshög 
fanns inte långt därifrån liksom en mindre våt
mark (jfr Dunér & Evanni 2002).

På platån fanns en åtskiljande stenrad mellan 
det svarta lagret med kokgroparna och ett om
råde med i det här sammanhanget högst intres
santa stenformationer. Intill stenraden låg en ca 
4 m lång (vår tolkning) och 1,5 m bred tydligt 
skeppsformad stenkrets med nord-sydlig rikt
ning. Stenar tycktes också markera mittskeppet. 
Denna var täckt av en stenpackning som anslöt 
till stenraden. Centralt i skeppet låg en härdgrop/ 
kokgrop som har daterats till mellersta bronsål
der. Trots att skeppet var skadat i sin södra del 
kunde dess för anas och vi tolkade den som riktad 
mot den ursprungliga vattenleden. I anläggning
en fanns inga ben eller andra fynd. Invid denna 
fanns ytterligare en gravliknande stenformation, 
en oval stenkrets. Inte heller i denna påträffades 
några ben. Dessa båda tydliga gravformationer 
förstår vi som anlagda i ett skapat rum som up
penbart varit helgat åt rituella handlingar. Att 
dessa haft att göra med uppfattningar kring över
gångar mellan liv och död menar vi vara gestaltat 
genom den tydliga skeppssymboliken, en sym
bolik också uttryckt i den form som keramiken 
placerats i vid blocket i ingången till detta speci
ella rum. Förutom dessa båda starka symbolbä
rare av det vi känner igen som gravformer fanns 
flera ”normala” bentomma stensättningar uppe i 
slänten, norr om platån. Dessa är naturligtvis en
dast relativt daterbara. Vi tror att man ur denna 
kontext kan se en förklaring och ”legitimering” 
av det bentomma gravskicket i sitt religiösa sam
manhang, starkt knutet till brandgravskicket, vil
ket i den mellersta bronsåldern är väl genomfört 
och inkorporerat i kosmologin.

Skålgropskult och 
skiftande sammanhang
De iakttagelser som Sven-Gunnar Broström gjort 
i sina specialinventeringar av skålgropar längs 
med E4:an är ytterst intressanta. Han konstate
rar att de nyupptäckta blocken här innehåller en
staka små och slarvigt gjorda skålgropar som ”...

verkar vara tillkomna bara för ett enstaka tillfälle, 
kanske i samband med någon begravningsritual”. 
Vidare anser han att förekomsten och placering
en av skålgroparna ”... styrker teorin om att de 
skålgropar vi i år funnit på tre av platserna utef
ter E4-bygget är intimt sammankopplade med en 
viss typ av gravfält belägna i blockig moränter
räng. Detta är en helt annan typ av skålgropskult 
än den som man normalt finner i den öppna jord
bruksbygden” (Broström 2003:6).

Iakttagelsen är väsentlig. Vad är det som skiljer 
denna typ av skålgropskult från den som vi kan se 
i ren jordbruksbygd som i fallen Ryssgärdet och 
det klart besläktade Gärtuna i Södermanland? Vid 
Ryssgärdet finns hällarna med hundratalet skålgro
par och den stora skeppsristningen (fig. 9). Bro
ströms tolkning är att blocket kan vara ”... den cen
trala kultplatsen för de människor som bodde vid 
Ryssgärdet under bronsåldern” (Broström 2003:6).

I Gärtuna (fig. 10) fanns mellan den äldre våt
marken och gravområdet en bergrygg som gick i 
dagen likt en ö mitt i den nuvarande åkermarken. 
På denna, endast ett stenkast från såväl själva gra
varna som våtmarken, fanns 52 både runda och 
avlånga skålgropar. Det stora antalet liksom kom
binationen av runda och avlånga skålgropar, gör 
att Broström tolkar platsen som en ”centrumlo
kal”, i mening att här har försiggått handlingar av 
rituell karaktär där skålgroparnas innebörd haft 
den centrala betydelsen. Vi känner genast igen 
förhållandet från Ryssgärdet.

Miljön i Gärtuna bör särskilt uppmärksammas 
eftersom den utgör ett unikt exempel på en beva
rad samlad enhet av boplats, bentomma gravar, 
skålgropsblock och en samtida våtmark. Denna är 
visserligen inte undersökt men vid inventeringar 
av den nutida åkermarken som omger blocket 
och ner i den forna våtmarken har sammanlagt 
120 löpare påträffats (fig. 11, s. 67). Broström tol
kar dylika lokaler som centrumlokaler, vilka de
finieras av att ha minst tio skålgropar samt att de 
skall innehålla såväl runda som avlånga skålgro
par (Broström, muntlig uppgift).

Vi kan nu genom skålgropshällarna och skepps
ristningen konstatera att dessa två lokaler har haft 
en särskild dignitet. Vi ser också att läget i jord
bruksbygd är en gemensam nämnare.
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Figur io. Panorama över gravfältet vid Gärtuna, från vaster (foto Katarina Appelgren, RAA). 

Figure io. Western view of the gravefield at Gärtuna (photo Katarina Appelgren, RAÄ).

Några mycket anslående exempel på skålgropslo- 
kaler i jordbruksbygd ńnns i områdena norr och 
söder om Rickebyån och Svartsjön i Odensala 
socken (Broström 1996). Michael Olausson (1995) 
konstaterade att det i de här områdena finns åtta 
koncentrationer av skålgropar och att ett genom
gående drag i varje koncentration är att det ”finns 
en lokal med betydligt fler gropar än övriga en s.k. 
centralhall” (Olausson 1995:193) Den mäktigaste 
av dessa lokaler är Vännesta, som också är en av 
Upplands tio största skålgropsförekomster med 
sammanlagt 387 skålgropar. Här tolkades skål- 
gropsförekomsternas läge, i huvudsak i brytzonen 
mellan morän och lera eller i uteslutande lermark, 
som att de anlagts i anslutning till produktions
mark i form av betes- och ängsmark (Olausson 
1995:193). I Rickeby, norr om Rickebyån, finns 
Odensala sockens enda kända hällristning, i form 
av ett skepp. Ovanför och nedanför skeppet finns 
sammanlagt 23 skålgropar. Ristningen har sin kla
ra parallell i den vid Ryssgärdet. Också Rickebyhäl- 
len ligger i ett utpräglat åkermarkssammanhang.

Att de här ristningslokalerna, belägna i ren 
jordbruksbygd, har haft en särskild dignitet ge
nom sin egenskap av centrumlokal är högst san
nolikt. Vad beror då det skiftande antalet skål
gropar inom olika lokaler på? Vi vet inte, vi kan 
än så länge bara konstatera att det tycks ha en 
betydelse för rituell frekvens och/eller dignitet 
hos de olika lokalerna. I exemplet Odensala finns

uppenbarligen en centralhall inom varje större 
koncentrationsområde av skålgropar.

Av en möjligen lägre dignitet men ändå med en 
klar funktion som centrumlokal kan vi uppfatta 
Gärtuna. Samma fenomen som i Odensala ovan kan 
också ses i Gärtuna, där centrumlokaler finns med 
jämnt avstånd om endast ca tre kilometer (Broström 
muntlig uppgift; se även Bennett 1987).

Hur skall vi nu förstå våra bentomma gravfält 
och den helt andra typ av skålgropskult som Bro
ström talade om ovan? Det tycks uppenbart att 
skålgroparnas närvaro inom dessa bentomma grav
fält är central. Men då är det återigen den markanta 
frånvaron av brända ben som vi måste ta ställning 
till. På vilket sätt skall vi förstå dessa anläggningar, 
dessa ”gravar”? Skall vi helt se bort ifrån att de är 
förvaringsplatser av de döda, eller finns det en an
nan innebörd som uttrycks genom de här stenmo- 
numenten? Är det helt enkelt totala feltolkningar 
vi gör utifrån vår samtid och kristna kulturella tra
dition, som låser oss mer än vad vi inser?

Enligt vårt sätt att se tror vi att stenen i sina 
olika formationer, och i dess betydelse överhu
vudtaget, har en helt annan funktion i sin kopp
ling till olika delar av den process i flera stadier, 
som har med övergången mellan liv och död att 
göra. Det vi kallar begravningsritualer idag kan, 
enligt vårt sätt att förstå det hela, ha bestått av 
flera delar i en lång process som har ägt rum på 
olika platser i olika syften och med specifika ri-
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Figur ii. Karta över Gärtuna med gravfältet (RAÄ 266) och skålgropshlocket (RA A 185) utmarkerade. Påträf
fade löpare är utprickade på kartan (bearbetad av Franciska Sieurin-Lönnqvist).

Figure 11. Map ofthe Gärtuna area showing the gravfield (RAÄ 266) and cup mark boulder (RAÅ 185). Grey 
circles marks the location ofthe runners found in the area (edited by Franciska Sieurin-Lönnqvist).
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tualer för varje syfte. Kroppen kan ha betraktats 
holistiskt och inte som idag utifrån ett individ- 
tänkande. Kroppen - individen - var ingenting 
utanför sitt holistiska sammanhang och efter den 
fysiska döden ingick den igen i en helhetssyn. En 
sådan syn på människan kan vi se i flera naturre
ligioner, vilket kan ge en vägledning till ett annat 
sätt att uppfatta kropp, liv och död på.

Som vi nämnt tidigare kan man se att skålgro
par har knackats in i markfasta block liksom på 
knytnävsstora stenar som kan ligga i själva sten- 
packningen i en grav eller i en omgivande kant
kedja. Vilken symbolisk roll spelar de portabla 
skålgropsstenarna? Vi tror att deras koppling till 
centrumlokalerna är att förstå som en kosmolo
gisk nödvändighet. Genom deras närvaro blir 
man ständigt påmind om den innebörd som cen
trumlokalerna står för.

I det nu behandlade sammanhangen vid Ryss
gärdet, Gärtuna och Rickebyområdet tycker vi 
oss se en differentiering av olika platsers dignitet. 
Vi tycker oss kunna urskilja tre nivåer av kultiska 
miljöer. Som den mest komplexa, och därigenom 
representanten för den högsta digniteten på över- 
regional nivå, förstår vi den kultiska hägnaden vid 
Odensala Prästgård (Olausson 1995). En pendang 
till denna ifråga om funktion som central kultplats 
i en bygd, menar vi oss se i Ryssgärdet. Nästa mil
jö, på en mer lokal bygdenivå av lägre dignitet, vill 
vi exemplifiera med Gärtuna.

Odensala Prästgård 
- en nyckellokal

Michael Olaussons (1995) undersökningar av den 
kultiska hägnaden vid Odensala Prästgård i Upp
land medförde ny och detaljerad kunskap om kul
tiska handlingar under bronsåldern och äldsta järn
åldern. I dessa uttryck finns flera drag som vi känner 
igen från de bentomma gravfälten. Detta gör att vi 
här i den kultiska hägnaden har en möjlighet att as
sociativt försöka förstå den kosmologi som ligger 
uttryckt såväl där som i gravfälten, och i de av oss 
tolkade kultiska platserna. Det mest påtagliga dra
get i Odensala Prästgård - och bronsålderns mest 
centrala symbol - är förstås de koncentriska cirklar 
i form av vallar som hägnar in. Samma cirklar mö

ter vi i form av inre kantkedjor, framför allt i skärv- 
stenshögar, ett närliggande exempel ser vi i Ryssgär
det, men även i bentomma gravar. Här finns alltså 
ett flertal av de detaljer vi ser inom de bentomma 
gravfälten, om än i högre grad och mer samlat inom 
ett begränsat ”inneslutet rum”.

Den ursprungligen som fornborg registrerade an
läggningen vid Odensala Prästgård kunde efter un
dersökning tolkas som en kultisk hägnad (Olausson 
i995:5pff.). Uppbyggnaden och beståndsdelarna i 
denna uppfattar vi som nycklar till förståelsen av 
bronsålderns kosmologiska uttryck. Låt oss betrak
ta den närmare. På en platå av en moränhöjd omges 
en centralgrav, en mittblocksstensättning, av två 
koncentriska vallar anlagda av sten. Intill dessa och 
förskjutna mot de gränser de utgör, återfinns mer
parten av de inre anläggningarna. För deras lägen 
tycks ingångarna vara av betydelse. Ett flertal grav
gömmor med brända ben av människor fanns i cen
tralgraven och en i ett närliggande vallavsnitt (fig. 
12). Däremot visade sig merparten av de från början 
antagna gravarna sakna fynd av ben och istället ut
göra delar av olika vallavsnitt. Det är dessa gravlika 
konstruktioner vi särskilt vill fokusera på. Vi tror 
att vi i dem kan se en spegling av det bentomma 
gravskicket. Huvuddelen av de regelrätta gravarna 
var bengropar, benlager eller spridda brända ben. 
Markerade överbyggnader fanns endast i enstaka 
fall, för övrigt var de oansenliga eller saknades helt. 
Av de definierade gravarna innehöll samtliga endast 
djurben, och dessa bensamlingar, dessa djurgravar, 
hade behandlats på ett med gravar för människor 
likvärdigt sätt (Olausson 1995:212).

Rituella offerhandlingar har kunnat identifieras 
i och vid vallarna där de ovan nämnda djurgra
varna eller djuroffren senare avlöstes av växtoffer. 
I två områden omedelbart utanför vallarna fanns 
två kulthus med omgivande härdanläggningar, vil
ka sätts i samband med aktiviteterna. I tolkningen 
påtalas särskilt den sakrala betydelsen av gränser 
och ingångar som högst väsentliga element i den
na rituella verklighet. En påtaglig aktivitet kopp
lad till eld och skärvsten uppmärksammas också 
och ses som en viktig del i det heliga invigandet 
av området (fig. 13). Platsen har förståtts som cen
trum för en lång kultplatskontinuitet, knuten till 
en bygd och till dess förändringar i ekonomi och
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Figur 12. Schematisk illustration överhägnaden vid Odensala prästgård med depositioner av djurben samt gravar 
utmarkerad (från Olausson 1995:215,).
Figure 12. Schematic illustration ofthe enclosure at Odensala parsonage with the deposited animal bones and 
human graves (from Olausson 1995:213).

samhälle, gestaltade rituellt genom först djuroff
ren och senare växtoffren (Olausson 1995:213^).

En central komponent för förståelsen av ti
dens kosmologiska uttryck utgör hägnaden av 
området. Hägnadsidéen i sig, d.v.s. avskiljandet 
och inneslutandet av ett rum (Olausson 1995:213 
f.), kan betraktas som gestaltad bild av ett kos
mologiskt uppfattat världsallt. Hit riktar sig alla 
de, såväl innanför som utanför hägnaden, ritu
ellt gestaltade handlingarna vars grunder ligger 
i samhällets sociala, ekonomiska, politiska och 
religiösa behov. Inom det inhägnade heliga rum
met konsolideras olika gravskick och gravformer 
vi kan känna igen. Dessutom, och den spring
ande punkten för oss och vår studie, är igenkän
nandet av de bentomma gravarnas morfologi i de 
först som gravar antagna vallavsnitten.

Vi vill argumentera för att olika gravskick in
klusive vårt bentomma gravskick finns uttryckta 
och religiöst sanktionerade här. Och de finns här 
tillsammans med den tydliga närvaron av olika

tiders behov av nödvändiga offer. Genom detta, 
menar vi, kan man förstå den kultiska hägnaden 
som en skriftlös religiös regelbok. Och för oss som 
ett slags facit.

Det är i den här meningen vi tycker oss se något 
centralt och avgörande för hur vi skall kunna förstå 
kultiska uttryck ute i bygderna. Att allt sitter sam
man i en andlig struktur förstår vi som självklart 
för människorna. Steget upplevs därmed inte, ur 
denna andliga aspekt, som särskilt långt till nästa 
nivå. Denna vill vi exemplifiera utifrån iakttagna 
centrallokaler av skålgropar som vi menar finns i 
Ryssgärdet och Gärtuna.

Slutligen har vi på en tredje lokal nivå de ben
tomma gravfälten med sina enstaka skålgropar och 
sin förekomst av portabla skålgropsstenar. Här 
symboliskt associerade och kopplade till den hög
sta digniteten genom närvaron av enstaka skålgro
par, antingen inknackade i block som tillhör själva 
anläggningen eller i deras omedelbara närhet och 
där skålgropar saknas utanför själva gravrummet.
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Det väsensskilda 
gravskickets logik...
Vi vet att bentomma gravar förekommer inom alla 
perioder och anledningen till detta måste, enligt 
vår mening, sökas i dess respektive samtid. Där
för anser vi att det bentomma gravskick som av 
kontextuella skäl kan kopplas till bronsålderns 
brandgravskick, måste tolkas utifrån brandgrav
skickets ideologiska grund. Brandgravskicket blir 
mer allmänt under bronsålderns perioder II och 
III för att i yngre bronsålder vara i princip allena- 
rådande. Av detta förstår vi att det bakom detta 
finns en starkt övertygande religion/ideologi som 
genomsyrar hela samhället. Denna starka religion/ 
ideologi tror vi oss se särskilt uttryckt på de spe
ciella platser som Ryssgärdet, Sommaränge skog 
och Galtbacken utgör. Samtliga dessa platser har 
sin tyngdpunkt i mellersta bronsålder, när brand
gravskicket genomförs och konsolideras religiöst 
inom en rådande kosmologi. Under denna tid 
uppfattar vi, tydligast på Galtbacken men också 
på Ryssgärdet, att gravformationer utan ben finns 
som en självklar ingrediens bland flera. När vi i 
övergången från yngsta bronsålder till äldsta järn
ålder möter det bentomma gravskickets fullstän
diga extrem, d.v.s. inga som helst ben, är detta inte

att förstå som egendomligt eftersom det har sin 
roll och legitimitet inom brandgravskickets grav
språk, konsoliderat och helgat genom sin konkreta 
närvaro på de centrala religiösa platserna. Den re
ligiösa innebörd som det bentomma gravskicket 
hade i sin samtid, har med stort genomslag aktive
rats i sitt mest extrema uttryck under en tid starkt 
präglad av omvälvande socio-politiska förändring
ar. Vi menar att detta har uppenbara samband.

Denna förändring antar vi har med synen på hur 
självständig individen kan te sig kontra kollekti
vet. Eller med andra ord, hur samhället i sin för
ändringsprocess övergår till familjeenheter från de 
tidigare ätte- eller klanbaserade samhällsstruktu
rerna (jfr Olausson 1995). Eller hur beroende man 
är av de religiösa makterna och dessas regelverk i 
tider av förändring och därmed sammanhängande 
hot. Vi tror att detta kan synas empiriskt i hur stor 
benmängden är kontra inte alls finns. Med detta 
menar vi att när benmängden är obefintlig i den 
stenkonstruktion vi av morfologiska skäl ännu 
kallar grav, så har den dödes ben istället fått ingå 
i naturens kretslopp och har deponerats i ett eller 
flera av naturens fyra element. Är det så man för
sökt hantera frågor kring liv och död? Är återfö
randet av kroppen till naturens element ett sätt att 
förstå religionens grundläggande idé om kretslopp 
rent bokstavligt och konkret? Detta har skett un-

Figur 13. Karta över en vallsektion av hägnaden vid Odensala prästgård. Huvudingång samt ett stort antal härd- 
och bengropar är synliga på kartan (från Olausson 1995:67).
Figur 13. Map showing a section of the stone enclosure at Odensala parsonage. The main entrance and a large num
ber of hearth and bone pits can be seen on the map (from Olausson 1995:67).
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der den mest omvälvande tiden. Är detta ett sätt 
att garantera människans personliga kretslopp i 
betydelse återfödelse? Så småningom, när föränd
ringens kulmen väl har passerats, börjar enstaka 
ben dyka upp i gravarna igen.

Aktiverad ritual
Ritual har under de senare tio-femton åren kom
mit att bli ett begrepp med många mer eller mindre 
problematiserade skiftningar, ibland utan proble
matisering över huvud taget. Dessutom rör sig ofta 
”religionsarkeologen” som sysslar med detta i ett 
område som religionsvetaren har väsentligt myck
et bättre kunskap om. Behovet av ett tvärveten
skapligt tillvägagångssätt kan knappast vara större. 
Innebörden av det vi kan iaktta empiriskt kan de 
ha mycket bättre teoretiska redskap för att förstå, 
än de vi själva skapar i vår strävan att förstå detta 
märkliga med människors religiösa och kosmolo
giska uttryckssätt. Men vi måste ändå försöka.

Vårt försök utgår från den förståelse av ritua
lens funktion som presenterades i kapitlet Be
grepp, ovan. Det bentomma gravskicket är en 
extrem variant av brandgravskicket. Det kan kon
stateras att gravskicket som vi hitintills känner 
det ligger i perioden 800-400 f.Kr. Vi befinner 
oss då i övergången mellan bronsålder och järnål
der. Orsaken till denna extrema variant skall en
ligt vårt förmenande sökas i en djupt genomgri
pande samhällsomvälvning. Som en reaktion och 
ett svar på dessa skeenden aktiveras rituellt beho
vet av det bentomma gravskicket till det yttersta, 
och till sin mest extrema variant. Vår tanke är att 
detta är som mest uttalat under förändringarnas 
kulmen. Då är behovet av att aktivera ritualer 
kring döden, för att nå och få hjälp av religionens 
djupaste innebörd och styrka, som störst. Vi vet 
också att de flesta svärd av Hallstattyp i Sverige, 
krigarsvärdet från kontinenten, har man funnit i 
östra Mellansverige (Burenhult 1983:148). Under 
denna tid ser vi också hur bildvärlden på hällrist
ningarna får nya inslag, där vapen nu kan ses på 
hällristningar. Om man ställer dessa ristnings
motiv under den yngre bronsåldern i samband 
med en alltmer ökande offringsfrekvens, skulle 
dessa båda företeelser kunna datera varandra re

lativt, utifrån vår uppfattning om att de visar oli
ka aspekter av samma skeenden. I en förlängning 
skall man också uppmärksamma de talrika offer 
av bronser i floder och vattendrag som kan ses 
på kontinenten. Detta har förklarats med avsik
ten att ta det åtråvärda bronset ur cirkulation då 
mängden blivit för stor och spridd för att kunna 
legitimera en elits makt (Kristiansen 1998). Det 
skall dock inte bortses från den eskatologiska 
kopplingen i offertanken, eliten hade ju sin legiti
mitet på religiös grund. Framtida kunskap kring 
spridningen av dessa gravfält måste också gran
skas för att se huruvida man kan påtala en loka
lisering till speciella bygder. Är det möjligt att se 
gravskicket som ett aktiverat rituellt uttryck av 
en elit? Eliter/ätter kan hypotetiskt antas fortleva 
in i de nya skeendena och kunna identifieras arke
ologiskt i bättre kända miljöer. Kanske ser vi ett 
exempel på detta på lunden i Lunda. Behovet av 
detta extrema gravskick skulle hypotetiskt kunna 
förklaras med att vikten av att aktivera det kan ha 
varit av större betydelse för vissa grupper i sam
hället, vars existens baserats och varit beroende 
av den rådande eskatologin. Klart medvetna om 
det hittills bräckliga underlaget till detta grav
skick undrar vi om detta inte skulle kunna vara 
ett sätt att förstå det.

Ett gemensamt drag är ickenärvaron. Vi sak
nar benen efter de döda och vi saknar också fynd. 
Intrycket är att man velat dölja eller skydda ma
nifestationer av detta. Ericsson och Runcis på
talade den totala utplåningen av individen i den 
bentomma graven. När vi betraktar det såsom en 
utplåning utgår vi från kroppen som en enhet. 
Vi vill istället vända på resonemanget och föreslå 
en omvänd ordning. I deras ”utplånande” ser vi 
istället ett ”ingående” i en allomfattande helhet 
där individ och kollektiv/helhet inte kan separe
ras. På samma sätt som man offrar, ger tillbaka 
föremål till vatten och jord istället för att placera 
dem i gravar, skulle man kunna förstå det ben
tomma gravskicket som att ge sig själv tillbaka 
till alltet. Helt i enlighet med ett genomritualise- 
rat samhälle i nöd.
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Sammanfattning
Vad är egentligen en grav? Frågan har fått såväl 
förnyad som förstärkt aktualitet i och med upp
täckten av nio tidigare okända gravfält i Upp
land. I den här studien fokuserar vi på en typ av 
gravar som inte innehåller mer än några få el
ler inga ben alls och som tillhör perioden yngsta 
bronsålder till äldre järnålder.

De i studien behandlade gravfälten har kunnat 
grupperas i tre grupper som baseras på frånvaro 
respektive närvaro av brända ben. I gravarna har 
en tendens kunnat skönjas, där antalet brända 
ben i graven ökar framåt i tid. Detta har kunnat 
styrkas av 14C-dateringar. Vi tror att ett sätt att 
förklara detta för oss märkliga gravskick ligger 
i de stora omvälvningar som pågår under över
gången mellan bronsålder och järnålder och som 
har med upplösandet och omformandet av den 
yngre bronsålderns tillsynes styrda samhällsform 
att göra. Begravningsritualen kan därmed sägas 
ha en stark potential såväl ifråga om reprodu
cerande som formerande av samhällsstrategier. 
Vi vill med denna artikel uttrycka att det i tolk
ningen av gravar och begravningsritualer finns 
en mängd olika ingångar och att det öppnar fler 
möjligheter till att förstå dessas samtida samhälle 
än vad som vanligen görs. Så, vad är egentligen 
en grav och hur skall den förstås? ■
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Summary
Graves and change

W
hat, actually, is a grave? This question 
has gained renewed and increased ac
tuality following the discovery of nine 
previously unknown cemeteries in Uppland. This 

study focuses on a family of graves that contain 
little or no bone and date to the Late Bronze 
Age/Early Iron Age period.

The cemeteries studied can be divided into 
three groups, based on the presence or absence 
of burnt bone. There is a noticeable tendency, 
supported by radiocarbon dating, towards an in
creased amount of burnt bone as the graves get 
younger. We believe that the explanation of this

strange burial custom lies in the great changes 
that occurred during the transition from the 
Bronze Age to the Iron Age, and which have to 
do with the disintegration and restructuring of 
the perceptibly structured society of the Late 
Bronze Age. Burial ritual can thus be said to have 
strong potential for the reproduction as well as 
the formation of societal strategies. The point we 
want to make with this article is that in the inter
pretation of graves and burial ritual many more 
opportunities exist of understanding the socie
ties that produced them. So, what, actually, is a 
grave, and how should it be understood? ■
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De dolda döda

- och deras betydelse för gravbegreppet

Tony Engström, SocietasArchaeologica Upsaliensis

I
 denna artikel kommer framför allt två grav- 

platsrelaterade fenomen diskuteras. Det ena 
är förekomsten av deponerade, ibland ut

spridda brända människoben på ytor vilka till sy
nes helt saknar individuella gravmarkeringar, eller 
där sådana yttre konstruktioner är så diffust av
gränsade och vaga att de närmast smälter samman 
med den omgivande miljön. Det andra är förekom
sten av stensättningar och gravliknande konstruk
tioner som helt saknar spår av begravning. Dessa 
båda fenomen kan möjligen framstå som skilda, 
närmast motsatta till sin karaktär, då det ena skulle 
kunna betecknas som dolda bendeponeringar utan 
gravöverbyggnader och det andra ibland har be
tecknats som gravar utan ben. Eftersom de dolda 
begravningarna och de bentomma monumenten 
ofta tycks förekomma på samma platser och under 
samma tidsperioder är det befogat att diskutera 
dem tillsammans. Med avstamp i dessa arkeologis
ka förhållanden är artikeln fokuserad kring två 
huvudsakliga teman. Dels en metodologisk diskus
sion beträffande den aktuella fornlämningstypen, 
där frågor om undersökningsmetod och vissa käll
kritiska aspekter behandlas. Dels en begrepps- och 
terminologidiskussion som behandlar gravbegrep
pet och i vilken utsträckning vi kan applicera detta 
på olika arkeologiska objekt och hur termen grav 
därmed kan definieras arkeologiskt.

De nämnda anläggningstyperna har under se
nare år undersökts på en rad platser i östra Mel
lansverige, bland annat inom E^projektet. I de 
fall då platserna saknar tydliga yttre formelement

passeras de lätt obemärkta i utrednings- och för- 
undersökningsskedet. I stället kan de dyka upp 
som överraskningar vid de arkeologiska slutun
dersökningarna och orsaka vissa ekonomiska och 
tidsmässiga bekymmer. Svårfångade gravskick och 
fyndfattiga stenkonstruktioner riskerar dessutom 
att få en något s tyvmoderlig behandling, både 
vid undersökning och vid efterbearbetningen av 
materialet. Det finns alltså anledning att redan i 
ett tidigt skede av undersökningsprocessen vara 
uppmärksam på denna typ av lokaler, dels för att 
undvika oförutsedda svårigheter och utgifter vid 
slutundersökningar, men framför allt för att vi 
riskerar att gå miste om viktig nyckelinformation 
för förståelsen av de sociala och ideologiska driv
krafter som omgärdar begravningsritualerna. En 
ökad uppmärksamhet på fornlämningstypen un
der senare år har dock ökat antalet kända platser 
dramatiskt, inte minst i Uppland.

Diffusa och svåravgränsade gravar med små 
benmängder är ett sedan länge välkänt gravskick. 
Även ”tomma gravar”, dvs stensättningar, hö
gar och andra gravliknande konstruktioner som 
helt saknar spår av begravning, är något som har 
diskuterats till och från sedan den moderna ar
keologins barndom. Under det senaste decenniet 
förefaller dock antalet påträffade lämningar av 
detta slag ha ökat markant, inte minst i mälar- 
regionen. I samband med detta kan noteras att 
även arkeologers benägenhet att tänja gränserna 
för själva gravbegreppet har ökat. I vissa fall till 
den grad att man menar sig hitta hela gravfält
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utan begravningar (se t.ex. Appelgren & Nilsson 
2000b; Appelgren & Renck 2006). Rimligheten i 
ett sådant förhållningssätt är ytterligare något jag 
kommer att diskutera i artikeln. Kanske är det tid 
att vidga synfältet och försöka nå en förståelse av 
en dödsritual som sträcker sig utanför det enskilda 
och individuella gravmonumentet. Skulle de helt 
fyndtomma stenkonstruktionerna (i den mån de 
verkligen varit helt fyndtomma från början) kun
na representera något annat än gravar, och kan 
dödsritualen ha haft en helt annan inriktning och 
ett annat mål än att skapa gravar? Artikeln kan 
alltså ses som ett inlägg i en nygammal diskussion 
om benfattiga gravar - en diskussion som kommit 
att bli högaktuell bland annat i och med de senaste 
årens undersökningar inför E4:an.

Platserna
Utspridda brända ben utan tydliga markeringar 
ovan mark, och stenkonstruktioner i vilka man 
påträffat mycket små benmängder eller inga ben 
alls, har mellan åren 2002-2004 undersökts på 
ett tiotal platser inom E4-projektet. Två av dessa 
kommer att tjäna som huvudsaklig utgångspunkt 
i denna artikel. Det rör sig om delar av den grav- 
och kultplats som undersöktes vid Sommaränge 
skog i Viksta socken (Forsman & Victor 2006) 
samt det mindre impediment med begravningar 
som undersöktes vid Kyrsta i Ärentuna socken 
(Engström & Wikborg 2006).

Förhållandena på dessa gravplatser kan tjäna som 
goda exempel på det ovan diskuterade begravnings- 
mönstret, men uppvisar likväl olika karakteristiska 
och intressanta särdrag. Dels härrör de från olika 
tidsperioder och dels skiljer sig den rituella kontex
ten. Vid en tid då begravningsritualerna vid Som
maränge skog gör ett längre avbrott tar aktivite
terna på Kyrstas impediment sin början. På så sätt 
kompletterar de varandra kronologiskt. Vad som 
förenar dem är bland annat mönstret vid efterbe
handlingen av de döda. På båda platserna har man 
spridit ut de kremerade människobenen över vissa 
ytor, till synes helt utan enskilda gravmarkeringar, 
och på andra ytor med diffusa och bitvis svårav- 
gränsade stenkonstruktioner. På så sätt komplette
rar de även varandra genom strukturell likhet.

Sommaränge skog

Sommaränge skog, som är beläget mellan Sätuna 
och Viksta, några kilometer öster om Björklinge 
i Uppland, undersöktes år 2003. Undersökningen 
omfattade en 25 500 m2 stor yta med en rad olika 
rituella och boplatsrelaterade lämningar från sen- 
neolitikum, bronsålder, folkvandringstid och hög
medeltid (Schmidt Wikborg 2006; Forsman & 
Victor 2006). Genom området har löpt en hålväg, 
vars datering är osäker men som med tanke på dess 
förhållande till fornlämningarna, skulle kunna ha 
sitt ursprung ända tillbaka till bronsålder. I den 
södra respektive norra änden av området låg två 
skålgropsblock, vilka skulle kunna ses som mar
körer för platsens utbredning i dessa väderstreck. 
Ytterligare skålgropsblock och hällristningar på
träffades även vid en specialinventering av när
området runt Sommaränge skog. Platsen har en 
mycket komplex kronologisk och rumslig struktur 
och endast en kort översiktlig redovisning av vissa 
rituella aktiviteter kommer göras här (hg. 1). De 
rituella lämningarna kan framför allt hänföras till 
perioden senneolitikum-äldre bronsålder. Från 
yngre bronsålder påträffades något färre läm
ningar och aktiviteterna avtar helt vid övergången 
till järnåldern. Efter ett ca tusenårigt uppehåll i 
de rituella aktiviteterna tas platsen åter i anspråk 
för begravningar under folkvandringstid. De folk- 
vandringstida begravningarna kommer emellertid 
inte behandlas vidare i denna artikel.

De anläggningar som kan knytas till begrav- 
ningsaktiviteter grupperade sig främst till de min
dre åsar av ändmorän som på flera ställen sträckte 
sig in i området. Dessa anläggningar utgjordes av 
tre skärvstenshögar, ett kulthus, en stor röselik- 
nande stensättning samt ytterligare 27 fristående, 
mer eller mindre tydliga stensättningar och andra 
stenkonstruktioner (de fem folkvandringstida 
stensättningarna oräknat). De tre skärvstenshö- 
garna låg centralt på området, i ett välexponerat 
läge, och en stor del av aktiviteterna tycks ha kret
sat kring dessa. Två av dem täckte mycket kraf
tigt sot- och kolbemängda ytor vilket tolkats som 
kremeringsplatser (hg. 2). Den tredje och största 
skärvstenshögen täckte en oval stensättning och 
hade hera koncentriska kantkedjor (se Victor,
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Skålgropsblock

itensättninq
N FVTS

Stensättning 
Y brå / Förrom jäå

lenlager och
rest sten ikärvstenshögai

Stensättnignai
FVT/

Skålgropsblock/ #
100 meter

Figur i. Förenklad översiktsplan för Sommaränge skog med de nämnda objekten markerade. De orangea marke
ringarna motsvarar övriga stenkonstruktioner med fynd av brända ben (d v s gravar) daterade till såväl äldre som 
yngre bronsålder (ritning Tony Engström, SA U).

Figure i. Simplified overview ofthe Sommaränge skog site with the features mentioned in the text marked out.
The orange markings shows the location ofother stone constructions with findings of burnt bones (i.e. graves), dated to 
Early- as well as to Late Bronze Age (digital drawing Tony Engström, SA U).
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Figur 2. En av skärvstenshögarna som täckte en kremeringsplats vid Sommaränge skog (foto John Möhlin, SAU).

Figure 2. One of the mounds with fire-cracked stones, covering a cremation ground at the Sommaränge skog site 
(photo John Möhlin, SA U).

artikeln “Skärvstensbruk och skärvstenskult, i 
denna volym, fig. 4). Skärvstenshögen innehöll ett 
flertal begravningar och minst tre olika individer 
har kunnat urskiljas osteologiskt och ytterligare 
tre separata begravningar har identifierats arkeo
logiskt, dvs med stöd av dateringar och kontext. 
Sannolikt rör det sig emellertid om flera.

Den inre ovala stensättningen är att betrakta 
som skärvstenshögens primära och ursprung
liga begravning. Den har av allt att döma an
lagts under senneolitikum och innehållit minst 
en obränd individ från vilken endast tänder 
återfanns. Intressant att notera är emellertid att 
kremerade människoben från utvalda kroppsde
lar placerats under stenarna till denna skelett

begravning. Under loppet av hela bronsåldern 
har högen sedan byggts på och återanvänts för 
sporadiska begravningar. Förutom de brända be
nen påträffades även keramik, flint-, kvarts- och 
bergartsavslag, en malstensliggare, en knacksten, 
en guldtråd och en ”rakkniv” av brons (period 
IV). Anläggningen kan ses som ett exceptionellt 
gott exempel på att skärvstenshögar i många fall 
bör betraktas som rituella element i landskapet 
och inte endast som boplatsanknutna skräphö
gar, vilket tidigare ibland varit fallet (jfr även 
Kaliff lppyrioaf.). Att skärvstenshögar i många 
fall innehåller människoben har diskuterats av 
flera arkeologer (t.ex. Rundkvist 1994; Karlenby 
1999; Runcis 1998, 1999) men ofta har benen
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betraktats som sekundära företeelser och som 
senare tiders återanvändning av gamla synliga 
monument. Ett återkommande problem har 
även varit dateringen av dessa bendepositioner 
(Thedéen 2004:152). Den större skärvstenshö- 
gen vid Sommaränge skog utgör därför ett vär
defullt bidrag till diskussionen. Med tanke på 
deponeringsstruktur (d.v.s. flera återkommande 
begravningar under lång tid), läge (välexponerat 
centralt höjdläge) och morfologi (komplex inre 
struktur med primärgrav i stensättning, flera 
kantkedjor o.s.v.) förefaller det rimligt att i den
na se ett renodlat gravmonument, med ett flertal 
återkommande begravningar under en mycket 
lång tidsperiod - ett monument som direkt sva
rar upp mot den samtida rösetraditionen.

I anslutning till den största skärvstenshögen, 
nordväst om denna, påträffades en större yta 
(A204599) med utspridda brända ben (se Fors
man i denna volym, fig 2). Totalt tillvaratogs 621 
utspridda brända benfragment på ytan varav 222 
fragment osteologiskt kunnat artbestämmas till 
människa. Dessa ben upptäcktes vid avtorvning 
med grävmaskin varvid en stor del av dem kan 
antas ha försvunnit. Endast ca 1/5 av ytan under
söktes sedan i rutor, i syfte att avgränsa bendepo
neringens utbredning. Vi kan därför utgå ifrån att 
mängden ben ursprungligen varit betydligt större 
än vad som tillvaratogs vid undersökningen. Minst 
tre individer, två barn och en vuxen, har kunnat 
urskiljas osteologiskt i benmaterialet. Ben från 
detta lager har 14C -daterats till 1950-1730 f.Kr. 
(kal. 2 sigma) d.v.s. till senneolitikum (Forsman 
& Victor 2006). I direkt anslutning till det större 
benlagret, strax väster om skärvstenshögen fanns 
en rest sten. Mellan den resta stenen och skärv
stenshögen påträffades en kraftig koncentration 
av brända människoben (A16241), ca 5,5 x 3,3 me
ter stor (Forsman & Victor 2006). Benen har l4C 
-daterats till 1610-1400 f.Kr. (kal. 2 sigma), d.v.s 
bronsålderns period I-II. Även här kunde minst 
tre individer urskiljas osteologiskt. I detta fall rör 
det sig om ett barn och två vuxna. Bland de öv
riga fynden märks flint- och kvartsavslag, keramik 
och tre bärnstenspärlor. En möjlig tolkning är att 
benlagret (A204599) och benkoncentrationen 
(A16241) ska ses som ett enda sammanhängande

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2

område för deponering av brända ben och att den 
resta stenen (ev. tillsammans med skärvstenshö
gen) markerar detta område.

Knappt hundra meter nordväst om skävstens- 
högarna låg den stora röseliknande stensättning- 
en. Den var 14,5 meter i diameter och 1,2 meter 
hög. Stensättningen hade en mycket vällagd yttre 
kantkedja, en inre centralkonstruktion och en 
fyllning av stora block. Den var anlagd uppe på 
en av moränryggarna och gav på så sätt ett när
mast monumentalt intryck. I stensättningen på
träffades ett benlager vilket kunnat dateras till 
770-400 f.Kr., d.v.s. yngre bronsålder eller tidig 
förromersk järnålder.

Förutom de ovan nämnda skärvstenshögarna, 
den monumentala stensättningen, de folkvand- 
ringstida gravarna och skärvstensflaken, återstår 
ytterligare 27 stycken fristående stensättningar 
eller stenkonstruktioner. Av dessa innehöll 21 
stycken brända benfragment som i tio fall gått 
att artbestämma till människa, alternativt trolig 
människa. Anläggningarna var utspridda över i 
stort sett hela undersökningsområdet både uppe 
på moränhöjderna och i de mer låglänta partierna. 
De bestod i många fall av diffust avgränsade sten- 
konstruktioner och innehöll generellt mycket små 
mängder brända ben vilka har kunnat dateras till 
såväl äldre som yngre bronsålder.

Vid Sommaränge skog har man alltså kremerat 
de döda från senneolitikum och framåt i tiden. Fak
tum är att de flesta dateringarna är mycket tidiga 
och vi kan konstatera att aktiviteterna i samband 
med död och begravning inom undersökningsom
rådet förefaller ha varit som mest intensiva under 
senneolitikum och äldre bronsålder. Det är intres
sant att notera att det inte tycks vara någon skill
nad beträffande placeringen av gravarna från de 
olika tidsperioderna. Inte heller innehållsmässigt 
går det att påvisa några egentliga kronologiska 
skillnader. Vad som möjligen skulle gå att urskilja 
är att de äldsta gravarna, d.v.s. de från senneoliti
kum och äldre bronsålder, innehöll mindre mäng
der brända ben än de från yngre bronsålder. Vid 
genomgången av materialet noterades istället att 
man med de yngre begravningarna tycks ha efter
strävat samhörighet och kontinuitet med de äldre 
gravarna. De uppvisar stora likheter beträffande
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både utseende, innehåll och placering. I några fall 
var detta särskilt tydligt, i de fall då begravningar 
från yngre bronsålder påträffades i direkt anslut
ning till begravningar från äldsta bronsålder, och 
då dessa uppvisade stora utseende- och innehålls- 
mässiga likheter, trots att det rör sig om ett tusen
årigt kronologiskt avstånd mellan dem (Forsman 
& Victor 2006). Ett liknande förhållande gäller 
ju, som nämnts ovan, även begravningarna i den 
stora skärvstenshögen.

Om vi bortser från det folkvandringstida och 
medeltida benmaterialet har drygt 10 500 frag
ment brända ben med en vikt på ca 3,1 kg analyse
rats från Sommaränge skog. Av dessa har ca 70 % 
av benvikten bestämts till art och 99 % av de art
bestämda benen härrör från människa (Forsman & 
Victor 2006). Det är viktigt att poängtera att ben
materialet generellt var mycket fragmenterat. Såll- 
ningen visade sig därför i flera fall vara helt avgö

rande för möjligheten att finna benen och en stor 
del av stenkonstruktionerna med små benmängder 
hade utan sållning betraktats som fyndtomma.

Kyrsta gravimpediment
Under de omfattande grav- och boplatsundersök
ningarna vid Kyrsta år 2002 kom ett impediment 
i åkermarken att särskilt uppmärksammas (Eng
ström & Wikborg 2006). Det bestod till största 
delen av storblockig morän och var bevuxet med 
buskar, lövträd och enar (fig. 3). Impedimentet 
mätte ca 30 x 40 meter (knappt 1 200 m2) och 
hade inte väckt någon särskild uppmärksamhet 
vid tidigare utredning eller förundersökning. Dess 
närhet till boplatsen och dess utmärkande läge i 
terrängen indikerade emellertid att det skulle kun
na rymma spår av förhistorisk aktivitet och där
för grävdes några enstaka provrutor. Både brända

Figur 3. Gravimpedimentet vid Kyrsta innan undersökningen (foto Pawel Garsztka, SAU).

Figure 3. The burial ground at the non profitable area in arable land, prior to excavation 
(photo Pawel Garsztka, SAU).
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människoben, keramikfragment och skärvsten 
påträffades då, och bland de stora moränblocken 
framträdde efter ytterligare avtorvning och hand
resning en större skärvstenspackning som täckte 
de centrala delarna av impedimentet. Det skulle 
så småningom visa sig att den dolde flera omarke
rade deponeringar av brända människoben. Ingen 
av dessa var synlig ovan mark innan avtorvning. 
En del brända ben påträffades även utspridda i 
själva stenpackningen. Två stensträngar löpte över

impedimentet men kan sannolikt inte relateras till 
de rituella aktiviteterna. Förutom stensträngarna 
och de naturligt avsatta moränblocken fanns även 
en del sentida röjsten och block.

Den enda konstruktion som eventuellt hade 
varit möjlig att urskilja utan närmare undersök
ning var en ofylld stenkrets belägen strax utan
för skärvstenspackningen. Stenkretsen mätte ca 
5,6 x 4,6 meter och var bitvis något diffus i sin 
avgränsning där dess ena sida delvis smälte sam-

I I Impedimentgräns 
/%•' Skärvstenspackning 

] Sten 
Brandgrav 
Stenkrets 

! Grävenhet

Figur 4. Planritning över impedimentet med gravar, grävenheter, stenkretsen och skärvstenspackningens utbred
ning markerade (ritning Tony Engström, SA U).
Figure 4. The unprofitable area with graves (red), other excavated surfaces (yellow), the stone circle (green) and 
the fire-cracked stone packing (blue line) marked out (digital drawing Tony Engström, SAU).

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2 83



Figur 5 .En av gravarna (A110675) på impedimentet efter avtorvning och rensning. Ytan var naturligt avgrän
sad av markfasta moränblock. I fyllningen påträffades fynd av brända människoben, krossad keramik från minst två 
olika kärl samt en malstenslöpare (foto Malin Axelsson, SA U).

Figure 5, One ofthe graves (A110675) at the non profitable area, after removal of the top soil. The small area was 
naturally demarcated by moraine boulders. Burnt bones, crushed ceramics from at least two different vessels and a 
grinding stone were found in the grave (photo Malin Axelsson, SAU).

man med den storblockiga moränen. På grund av 
väderförhållandena kunde endast halva stenkret- 
sens fyllning sållas. Fyndmaterialet i denna del 
bestod av tre fragment keramik, några fragment 
bränd lera och ett fragment av en malstenslöpare. 
Att inga ben påträffades skulle kunna förklaras an
tingen genom att ett fåtal brända ben legat i den 
del som inte undersöktes, eller att det helt enkelt 
inte rör sig om en konstruktion för begravning. 
Då inga ytterligare stensättningar eller andra gra- 
vindikerande konstruktioner kunde spåras ovan 
mark undersöktes istället de ytor som antingen

avgränsades av större naturliga moränblock el
ler där skärvstenspackningen föreföll tätare än på 
andra ställen. Totalt kom 38 sådana mindre ytor 
att undersökas närmare och av dessa uppvisade 15 
stycken en sådan kombination av morfologi och 
innehåll (brända ben och andra fynd) att de tolka
des som enskilda gravar (fig. 4).

Benmängden i gravarna var generellt mycket 
små men varierande - allt ifrån några enstaka frag
ment till närmare 600 fragment. En försvårande 
omständighet utgjordes dock av vädret, med kraf
tigt snöfall och tjäle, vilket ledde till att många ytor

84 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



endast kunde undersökas delvis. Man kan räkna 
med att betydligt större benmängder hade kun
nat tillvaratas under bättre förhållanden. Det kan 
även nämnas att materialet var mycket fragmente- 
rat och att sållning av jordmassorna därför måste 
betraktas som helt avgörande för möjligheten att 
hitta benen. Den höga fragmenteringsgraden kom 
att försvåra den osteologiska bedömningen, men i 
nio av de femton bengömmorna har människoben 
konstaterats. Av de totalt 165 brända benfragment 
som har kunnat artbestämmas på impedimentet 
är emellertid hela 159 stycken från människa. Den 
procentuella andelen är alltså mycket hög och det 
är troligt att det rör sig om människoben även i 
de övriga sex gömmorna. Dessa sex anläggningar 
innehöll mycket små benmängder (mellan 17 och 
52 fragment). Att de ändå har tolkats som en
skilda gravar, och inte som utspridda ben i den 
större skärvstenspackningen, beror på en kombi
nation av morfologi (d.v.s. avgränsning, stratigrafi 
och fyllning) och fyndmaterial som skiljer dem 
från de andra ytorna med utspridda ben. Beträf
fande fyndmaterialet kan konstateras att samt
liga anläggningar som bedömdes utgöra enskilda 
bengömmor även innehöll keramik; i vissa fall 
endast några enstaka fragment och i andra fall 
större mängder. I några fall var keramiken sekun
därbränd vilket indikerar att den befunnit sig på 
gravbålet. Inte i något enskilt fall återfanns dock 
tillräcklig mängd keramik för att vi ska kunna säga 
att det rör sig om hela kärl.

Brända ben från fyra av anläggningarna har ,4C- 
daterats och resultaten pekar entydigt på förro
mersk järnålder. En del av fyndmaterialet, t.ex. en 
järnpryl, två pärlor, en hornkam och nitar samt en 
14C-datering av en obränd tand av nötboskap, an
tyder emellertid att man kan ha återanvänt platsen 
rituellt även under romersk järnålder och senare, 
kanske ända fram i yngre järnålder. En ytterligare, 
ensamliggande och omarkerad brandgrav påträf
fades ca 100 meter sydost om impedimentet, i ett 
kulturlager på den undersökta boplatsen (RAÄ 
327). Denna grav innehöll minst två individer vil
ka osteologiskt har bedömts vara ett barn och en 
ungdom/vuxen. Benen har 14C -daterats till äldre 
förromersk järnålder, vilket gör dem samtida med 
begravningarna på impedimentet.
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Bengömmorna på impedimentet saknade som 
nämnts tydliga yttre markeringar i form av sten- 
sättningar eller liknande. Inte heller återfanns någ
ra spår efter stolpkonstruktioner eller dylikt. Den 
påförda skärvstenspackning som täckte de centrala 
delarna av impedimentet tycks däremot ha haft 
betydelse för benens placering. De brända benen 
hittades utspridda eller i mindre koncentrationer i 
denna skärvstenspackning, oftast inom de avgrän
sade ytor som bildades mellan större moränblock 
(fig. 5). Stenpackningen har sannolikt byggts på, 
kompletterats och utökats efter hand som de olika 
bendeponeringarna tillkommit och därigenom till 
slut bildat en större sammanhängande matta av 
skärvsten. Intrycket är alltså att den varit tänkt att 
utgöra en enda större stenmantel och därigenom 
fungera som en gemensam konstruktion för samt
liga begravningar. Man kan alltså säga att det sna
rast är själva den stora skärvstenspackningen som 
har utgjort det yttre gravskicket på impedimentet, 
i vissa fall i kombination med de stora morän
blocken och de avgränsade ytor som bildats mellan 
dessa. Två förhållanden som ytterligare talar för 
detta är att stenmattan även täckte de tomma ytor
na mellan bengömmorna, samt att en del brända 
ben påträffades utspridda i stenpackningen.

Gravtypens datering
Gravar med små mängder brända ben och diffusa, 
svåravgränsade gravöverbyggnader av den typ som 
har diskuterats här, brukar ofta hänföras till äldre 
järnålder eller övergången mellan bronsålder och 
järnålder. Detta har bland annat satts i samband 
med att rösetraditionen överges och att anläggan
det av mindre, varierade gravfält blir vanligt (t.ex. 
Feldt 2005:25ff.). Förromersk järnålder kallas ju 
även allmänt för ”den fyndfattiga perioden” bl a på 
grund av det mycket sparsamma gravmaterialet.

Vid en genomgång av 781 gravar från äldre järn
ålder i Södermanland (Feldt 2005) noterades att 
207 av dessa (31 %) registrerats utan spår av ben-/ 
gravgömma. Dessutom saknades uppgift om inre 
gravskick i 119 fall (15 %) och man kan anta att 
även detta i flera fall beror på att man inte kun
nat identifiera någon bengömma (Feldt 2005:29). 
(Det noterades å andra sidan att man vid upprepa

85



de tillfällen dokumenterat fler än en gravgömma i 
samma grav.) Anläggningstypen uppträder emel
lertid både under en stor del av järnåldern, under 
hela bronsåldern och i vissa fall även under sen- 
neolitikum. Man kan därför inte oproblematiskt 
använda små benmängder eller diffusa gravöver
byggnader för att typologiskt datera gravar. Då 
man diskuterar de bakomliggande orsakerna till 
gravskicket, d.v.s. konstruerandet av anspråkslösa 
och svåravgränsade stenkonstruktioner, depone
randet av små mängder brända ben samt utspri
dandet av ben på gemensamma platser utan in
dividuella markeringar, kan det vara nödvändigt 
att se ritualen i ett långtidsperspektiv. En del av 
de kremerade benen från exempelvis Sommar- 
änge skog och Ryssgärdet /Onslunda har kunnat 
daterats till såväl senneolitikum som större delen 
av bronsåldern (Eriksson 2005:250^ Forsman & 
Victor 2006). Även om gravskicket förefaller sär
deles vanligt under övergången mellan brons- och 
järnålder är det alltså inte ett fenomen som upp
står just vid denna tid, utan något som av allt att 
döma kan spåras ända tillbaka till neolitikum.

Tafonomi
De tafonomiska processer som drabbar en kropp ef
ter döden beror antingen på människors och djurs 
inverkan eller på naturens mekaniska och kemiska 
processer. Då benen legat i marken under årtusen
den kan de ha blivit utsatta för en hel rad omstän
digheter som påverkat bevarandegraden, alltifrån 
den mänskliga efterbehandlingen i anslutning till 
döds- och begravningsritualen, till påverkan från 
djur, växter, markförhållanden, klimat, arkeologis
ka metoder och så vidare (se t.ex. Gejvall ipssiyoff.; 
Noe-Nygaard tpSyupff.; Bäckström 1996; 15ft.; 
Roumelis 2000:2Óff.). När det gäller det brända 
benmaterialet är det framför allt kremeringen och 
efterbehandlingen som är av avgörande betydelse 
för fragmenteringsgraden. I dessa moment finns 
en rad möjliga faktorer som påverkar graden av 
fragmentering och benmängderna. Förbrännings- 
grad, temperatur, urval av ben för deponering och 
efterbehandling (t.ex. krossning, malning, hastig 
nedkylning), deponeringssätt (utspridning, upp
delning, nedgravning, benbehållare o.s.v.), är bara

några möjliga exempel. De många fynden av mal- 
stenar på gravplatserna indikerar att dessa haft en 
central betydelse i dödsritualen och det har föresla
gits att de kan ha haft med krossning eller malning 
av benen att göra. Om malningen varit tillräckligt 
grundlig skulle det givetvis vara närmast omöjligt 
att återfinna benen. Vi skulle alltså ha att göra med 
en situation där en begravning faktiskt ägt rum 
men där benmjölet vittrat bort, urlakats eller helt 
enkelt inte går att hitta med våra redskap.

Ser man till de efterdepositionella faktorerna på 
gravimpedimentet vid Kyrsta är det sannolikt me
kanisk vittring som främst kan ha påverkat ben
mängderna. En hel del av benen från impedimen- 
tet återfanns ganska ytligt i skärvstenspackningen. 
De ben som blivit utspridda i ytan får antas ha bli
vit ansatta av väder och vind, framför allt innan 
grastorven hunnit växa till. Även de ben som legat 
strax under skärvstenspackningen torde ha påver
kats av väderförhållanden, bland annat på grund av 
att skärvstenslagret har varit mycket genomsläpp- 
ligt för vatten. Nedfrysning orsakar frostspräng
ning och kraftiga temperaturväxlingar orsakar, 
liksom växtlighet, rörelser i stenpackningen vilket 
i längden också kan ha lett till en viss mekanisk 
nötning. Andra orsaker till mekanisk vittring kan 
sättas i samband med boskap och smådjur. Even
tuellt kan man även räkna med en viss kemisk på
verkan på de ytligt liggande benen. (Brända ben är 
emellertid betydligt mer motståndskraftiga mot 
denna typ av nedbrytning än obrända.)

Också själva benets egenskaper har betydelse. 
Fragment med kompakt benvävnad (t.ex. skalltak) 
bevaras bättre än spongiösa delar (t.ex. det sköra 
ansiktsskelettet). Ben från unga individer bevaras 
generellt sämre än ben från vuxna, på grund av 
lägre mineralhalt och högre grad av porositet. Ben 
från barnskelett blir tunna och fragmentariska och 
därmed svåra att urskilja och insamla. Även ben 
från äldre individer och individer med vissa sjukli
ga förändringar bevaras sämre (Sjöling 2005:103).

Metod och källkritik
Ett helt avgörande moment för bedömning av 
benmängder och fragmenteringsgrad utgörs av 
utgrävningsförhållandena och den arkeologiska
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metoden. Framför allt på Kyrsta, men i viss mån 
även på Sommaränge skog, försvårades t.ex. ut
grävningen av tjäle och kraftigt snöfall. Det är 
givetvis förhållanden som kan reducera fyndmate
rialet avsevärt. En annan betydelsefull faktor som 
tidigare nämnts, är fyndinsamlingsmetoden. Såll- 
ning bör ses som en självklar metod vid undersök
ning av stenkonstruktioner där vi kan förvänta oss 
att finna endast enstaka benfragment. Betydelsen 
av att sålla fyllningen i denna anläggningstyp har 
även uppmärksammats vid andra undersökningar 
(se t.ex. Engström & Pettersson 2oo5:2if.). Som 
exempel kan nämnas Sommaränge skog där den 
genomsnittliga storleken på de ben som överhu
vudtaget kunde tillvaratas var mindre än 15 mm 
och de flesta var ca 5 mm. Vikten per fragment 
var endast 0,3 gram. På Kyrstas impediment var 
den genomsnittliga storleken 5 mm och vikten en
dast 0,13 gram. Detta får i båda fallen betecknas 
som en mycket hög fragmenteringsgrad (Sjöling 
2005:i04fi, 20odc:2i4, 226) och fornlämningsty- 
pen kräver därmed en metod som lämnar så lite 
som möjligt åt slumpen. Finmaskig vattensållning 
kan vara helt avgörande för möjligheten att hitta 
enstaka utspridda fragment av den storleken i en 
stensättning eller skärvstenspackning.

Det finns en rad källkritiska aspekter att ta fasta 
på när det gäller denna typ av anläggningar. En 
sådan är givetvis att stenpackningar och stensätt - 
ningsliknande formationer även kan uppstå i andra 
sammanhang än vid begravningar. Det kan röra sig 
om samtida rituella eller profana aktiviteter (of
feraltare, gränsmarkeringar, hantverksaktiviteter, 
markberedning m.m. har föreslagits), men det kan 
även handla om senare tiders aktiviteter t.ex. i sam
band med odling eller vid anläggande av hus och 
vägar. Omstruktureringar av platserna kan alltså ha 
skett under såväl förhistorisk som historisk tid och 
spåren efter sådana aktiviteter måste källkritiskt 
urskiljas från gravaktiviteterna. Ett flertal av dessa 
gravplatser har varit belägna i övergången mellan 
åker- och impedimentsmark samt i nära anslutning 
till boplatsytor. Man måste alltså räkna med att en 
del stenkonstruktioner kan ha skadats eller ”bätt
rats på” av senare aktiviteter. Detta är förstås sär
deles angeläget att vara vaksam på om stenarna inte 
är ordentligt övertorvade eller om fyllningen består
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av lucker och lös jord, om stenstorleken är varierad, 
om anläggningen innehåller större skarpkantade 
stenar som skulle kunna vara sprängsten eller om 
stenpackningen inte har ”satt sig”, d.v.s. om stenar 
ligger löst eller med luftfickor emellan.

Ett metodologiskt problem är att man ofta bara 
letar i de konstruktioner som redan uppmärksam
mats. Det uppenbara problemet med detta är att 
man inte infångar de ben som ligger utspridda 
mellan anläggningarna. För att få en rättvisande 
bild av fyndspridningen, och för att med säkerhet 
kunna avgöra huruvida det finns olika koncentra
tioner av ben på en yta och hur många dessa i så 
fall är, bör man om möjligt rutgräva ytan. Detta 
gjordes i viss mån på benlagret vid Sommaränge 
skog men främst då i avgränsande syfte. På im- 
pedimentet vid Kyrsta fanns inte utrymme för 
rutgrävning mellan moränblocken, istället valdes 
en större mängd fria grävenheter ut. Detta visade 
sig vara en god alternativ metod för att fånga upp 
såväl koncentrationer som en stor del av det ut
spridda benmaterialet.

Om nu gravkonstruktionerna är så otydligt 
markerade att de närmast smälter samman med 
den naturliga omgivningen, och/eller om ben
mängderna är så små att vi kan förmoda en 
dödsritual där benen spridits ut över en yta utan 
särskild avgränsning; hur vet vi då när benen är 
avsiktligt deponerade i en anläggning och i vilka 
fall de hamnat inom en viss konstruktion av en 
tillfällighet? I det enskilda fallet är detta givetvis 
en bedömningsfråga, precis som i så många andra 
arkeologiska sammanhang, och en central uppgift 
i fältfasen blir då att i detalj fokusera på konstruk
tionens morfologi. Har naturligt liggande sten 
avlägsnats för att skapa former i landskapet eller 
har sten påförts? Vilka av stenarna är i så fall på
förda och vilka är det inte, d.v.s. vilka ligger nere 
i underlaget och vilka ligger ovanpå? Kan påförd 
sten ges alternativa förklaringar, t.ex. andra typer 
av konstruktioner eller röjsten? Dessa och en rad 
liknande källkritiska frågor måste ställas då vi med 
en del av de förmodade stenkonstruktionerna rör 
oss i gränslandet mellan natur och kultur. I slutän
dan kommer den ursprungliga intentionen med 
vissa deponeringar ändå och oundvikligen vara en 
bedömningsfråga. I princip skiljer sig emellertid
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inte detta från en rad andra bedömningsfall vi har 
att brottas med inom arkeologin, såväl konstruk
tions- som fyndmässiga.

Gravbegrepp 
och terminologi

Begreppet
När de metodologiska och tafonomiska tvivlen är 
undanröjda, d.v.s. då undersökaren gjort vad som 
kan begäras beträffande utgrävningsmetodik och 
källkritiska analyser, finns fortfarande möjlig
heten att flera av de omdiskuterade konstruktio
nerna faktiskt är primärt fyndtomma men att det 
ändå förefaller rimligt att ge dem en rituell tolk
ning. Frågan återstår emellertid huruvida vi har 
att göra med gravar eller med någon annan typ av 
rituella lämningar i samband med begravning eller 
i samband med andra aktiviteter. Detta för oss vi
dare till ytterligare två frågor - en begreppsmässig 
och en semantisk. Den första skulle enkelt kunna 
formuleras: Vad menar vi egentligen när vi säger 
att ett arkeologiskt objekt är en grav, d.v.s. vilken 
innebörd lägger vi i begreppet? Den andra frågan 
handlar om hur termen ”grav” ska definieras så att 
den överensstämmer med ett gravbegrepp vi kan 
acceptera, och hur långt vi är beredda att tänja de
finitionen innan den blir urvattnad och oanvänd
bar i arkeologiska sammanhang.

Gravar är en av de fornlämningskategorier 
som intresserat och sysselsatt arkeologer allra 
mest genom arkeologins historia. Det råder inget 
tvivel om att de utgör en stor del av grundma
terialet för bilden och förståelsen av förhisto
riska samhällen. Den breda betydelsen av grav
begreppet har även diskuterats åtskilligt i den 
arkeologiska litteraturen de senaste decennierna 
(se t.ex. Jennbert 1993; Olausson 1995; Artelius 
1996; Kaliff 1997, 2005; Gansum 2004; Anders
son 2005; Björk 2005; Theliander 2005) och en 
hel rad inre gravskick och yttre gravformer finns 
sedan länge tydligt definierade. Trots det lång
variga intresset finns det emellertid en osäker
het om hur själva gravbegreppet som sådant ska 
avgränsas, d.v.s. vad arkeologer är beredda att

innefatta respektive utesluta med termen grav, 
och endast i undantagsfall kan man hitta för
sök till närmare definitioner (se dock Gansum 
2004:nzf. och Theliander 2oos'-6$ii.).

Frågan har aktualiserats i allt högre grad det se
naste decenniet, i takt med att fler och fler grav
platser med svåravgränsade bendeponeringar och 
fyndtomma stensättningar har undersökts. Som en 
följd av detta kan bland annat noteras att två, del
vis motsatta, synsätt uppstått, vilka båda riskerar 
att leda till begreppsmässiga problem. Det rör sig å 
ena sidan om vad som kan ses som en viss vidlyftig
het vid kategoriseringen av gravar, där man i för
längningen även inbegriper diffusa anläggningar 
helt utan spår av begravning och där man använt 
gravtermen på ett sätt som sträcker sig en bra bit 
utanför dess vanliga konnotativa horisont. Å andra 
sidan, i viss mån kanske som en reaktion mot detta 
synsätt, kan man i vissa fall märka en försiktighet 
eller ovilja att alls använda gravbegreppet, trots 
fynd av både människoben och ”gravgåvor”.

Tydliga, symmetriska och väl avgränsade sten
sättningar är känslomässigt enkla att associera till 
ett gravbegrepp, vare sig vi återfinner spår av be
gravning eller inte i dessa. Utifrån sådana fyndtom
ma konstruktioner har undersökare följaktligen 
dragit slutsatsen att det inte bara rör sig om gravar 
utan att just själva avsaknaden av ben dessutom va
rit den signifikanta egenskapen i dessa. Avsaknaden 
av ben har föreslagits vara en logisk och följdriktig 
konsekvens av ett utvecklat brandgravkick, där de 
helt bentomma gravarna skulle utgöra den nedre 
gränsen i ett spektrum av benrepresentation - allt 
ifrån hela individer till enstaka benfragment eller 
tomhet (se t.ex. Ericsson & Runcis i995:37ff.). En 
oundviklig fråga är emellertid om detta kan anses 
vara ett tillräckligt kriterium för att tolka stensätt- 
ningen i sig själv som en grav. Menar vi verkligen 
att det är markeringen, det vill säga det yttre monu
mentet, som utgör graven? En sådan inställning kan 
visa sig få märkliga konsekvenser för tolkningen av 
rituella lämningar. Som nämnts ovan blir frågan 
ännu mer intrikat i de fall då arkeologer undersökt 
”gravar” där inte bara begravning saknats utan där 
dessutom själva ”gravöverbyggnaden” varit svår att 
avgränsa och skilja från den omgivande naturen 
eller från andra fornlämningar och intilliggande
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röjningssten (se t.ex. Seiler 2004:9; Häringe Fris
berg & Seiler 2005:27!., 82ff.; Björck & Appelgren 
2005:29!!.; Björck & Larsson 2005:33, lsyff.; Ap
pelgren & Renck 2006:6!, 13k).

Det andra förhållningssättet, enligt vilket man 
menar att gravbegreppet helt borde avskaffas i 
arkeologiska sammanhang, har bland annat mo
tiverats med att det är så känsloladdat, kompli
cerat och fullt av tolkningsproblematik att det 
riskerar att bli helt missledande. Anders Kaliff 
menar till exempel att det är alltför lätt att blanda 
ihop ”grav” som operationellt begrepp och som 
tolkning av ett fenomen. Istället borde vi använda 
vidare och mer neutrala termer som stensättning, 
stenkista etc. Han menar även att om vi ändå ska 
fortsätta att benämna de anläggningar vi finner på 
gravplatser för gravar, så måste vi vara beredda att 
också innefatta specialfall, som t.ex. fyndtomma 
gravar. Kaliff (2004:22, 2005:126!!, 138) påpekar 
vidare att gravtolkningen har blivit normen vid 
arkeologisk klassificering av de konstruktioner 
som återfinns på förmodade gravplatser och frå
gar sig vad som tillåter oss att utgå från att exem
pelvis en kvadratisk stenkonstruktion utan ben 
faktiskt skulle vara en grav.

Den senare frågan är i högsta grad berättigad. 
Om arkeologiska rapporter visar upp den ena 
fyndlösa ”graven” efter den andra, utan ansats till 
gravdefinition, är det givetvis begreppsmässigt be
kymmersamt. Svaret skulle emellertid kunna göras 
tämligen enkelt - det finns nämligen ingenting, vill 
jag hävda, som säger att stensättningar i sig själva, 
per automatik, bör kallas gravar, i synnerhet inte 
om de saknar varje spår av begravning. Det hand
lar snarare om att göra begreppsmässig skillnad 
mellan själva graven, d.v.s. gravgömman, och mo
numentet, d.v.s. den omgivande konstruktionen, 
och att påvisa en begravning just i den senare. Till 
skillnad från Kaliff (2004:22, 2005:126!!, 138) an
ser jag därför att det inte finns någon anledning 
att sluta använda den väl inarbetade termen grav i 
de fall då en mindre eller större mängd kvarlevor 
de facto blivit begravda. Det finns heller ingenting 
som säger att vi i vårt gravbegrepp måste inklude
ra fyndtomma konstruktioner om vi nu inte tror 
att något blivit begravt i dem. Monumenten, oav
sett läge, form eller morfologi, kan ha en rad olika
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innebörder och användningsområden. ”Gravhysa- 
re” är bara en möjlighet bland flera. (Därmed inte 
sagt att stensättningar, högar och dylikt inte bör 
betraktas som ”gravindikerande” vid t.ex. en in
ventering.). Monument kan dessutom besitta flera 
sådana funktioner på en och samma gång. Att en 
stensättning t.ex. skulle kunna äga en altarfunk- 
tion samtidigt som den hyser begravda ben, d.v.s. 
är en grav, behöver inte vara konstigare än att den 
också fungerat som gränsmarkör.

Vare sig vi vill eller inte har vi alla en förför
ståelse av vad en grav är och vad begreppet inne
fattar. Till stor del är denna förförståelse givetvis 
grundad i det gravbegrepp som används i vår 
egen tid och kultur. Detsamma gäller emellertid 
de flesta begrepp och termer vi applicerar på för
historiska lämningar. En arkeologiskt relevant 
definition av gravtermen kan dock knappast vara 
annat än rent antikvariskt operationell, eftersom 
man måste räkna med att den begreppsmässiga 
innebörden skiftar, både över tid och mellan kul
turer. Att i en definition fånga den fulla innebör
den av begreppet grav eller att innefatta alla skif
tande innebörder för alla kulturer och subkulturer 
över tid är knappast möjligt, inte ens om vi väljer 
att begränsa oss till östra Mellansveriges brons- 
och järnålder. Därvidlag skiljer sig emellertid inte 
gravbegreppet från en mängd andra begrepp. Det 
finns t.ex. inga garantier för att vi till fullo för
stått eller kan göra rättvisa åt den begreppsmäs
siga vidden av en förhistorisk kremering eller en 
offerplats eller för den delen en gård, en brunn, en 
runsten, en skärvstenshög o.s.v. Det behöver dock 
inte hindra oss från att fortsätta använda dessa be
grepp i arkeologiska sammanhang.

Definitionen
Jag vill alltså mena att vi till viss del har att göra 
med ett semantiskt problem. Avsaknaden av defi
nitioner och en gemensam begreppsapparat göder 
oundvikligen missförstånd och tankefel. I takt med 
att allt fler dolda bendeponeringar påträffas och 
fyndtomma stenkonstruktioner presenteras, blir 
en alltmer uppenbar svaghet i sammanhanget att 
arkeologer sällan funnit det angeläget att försöka 
avgränsa själva gravbegreppet, sannolikt på grund
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av att det tidigare betraktats som relativt oproble
matiskt. Men vad menar vi egentligen när vi säger 
att en anläggning är en grav? Om vi använder oss 
av omtvistade begrepp och en oklar terminologi 
är det av största vikt att vi redovisar vad vi åsyf
tar och på vad vi grundar vårt språkbruk, antingen 
genom lexikaliska/deskriptiva definitioner, d.v.s. 
genom referenser till andra exempel där termino
login utreds och används, eller genom stipulativa 
definitioner, d.v.s. genom egen tydlig avgränsning 
av en term i ett visst sammanhang enligt principen 
”A = def B i K” - där A enligt definition har samma 
innebörd som B i kontexten K (Næss 1959:31).

Den stipulativa definitionen erbjuder frihet 
och möjlighet att anpassa terminologin efter 
situation, men kräver i gengäld tydlighet och 
stringens. Om vi så önskade, skulle vi i vissa 
specifika sammanhang kunna låta grav betyda 
”människoskelett i nedgrävd träkista”, och en
dast detta. Det skulle visserligen vara en snä
vare användning av termen än vad brukligt är, 
men ändå helt i sin ordning så länge vi tydligt 
klargör avgränsningen och sedan använder ter
men i just dessa specifika sammanhang. Om vi 
vill utvidga begreppet till att även omfatta gro
par med benurnor, otydliga stenpackningar med 
enstaka ben eller andra typer av anläggningar, 
så är det givetvis nödvändigt att också utvidga 
och omformulera definitionen. På så sätt skulle 
även bentomma stensättningar och till och med 
helt fyndtomma, svåravgränsade stenformatio- 
ner kunna inkluderas i vårt gravbegrepp. Vikten 
av en tydlig stipulativ definition blir emellertid 
ännu större i sådant fall, eftersom vi då utnyttjar 
termen på ett sätt som sträcker sig långt utanför 
dess vanliga användning. Det finns en uppenbar 
risk att definitionen av ett sådant gravskick, d.v.s. 
otydliga stenformationer utan fynd, blir så vid 
att den inte bara skiljer sig från allt vad vi van
ligen åsyftar med gravbegreppet, utan dessutom 
blir praktiskt oanvändbar. Genom att använda 
konstruktioner utan spår av begravning som re
ferens för gravbegreppet riskerar vi med andra 
ord att försöka bekämpa dimma med ännu tätare 
dimma (obscurum per obscurius). I vissa sådana 
fall, då vi behandlar konstruktioner till vilka vi 
inte förmår knyta en plausibel tolkning, är det

måhända bättre att trots allt följa Kaliffs förslag 
och använda en annan, vidare terminologi, t.ex. 
stensättning, stenkrets eller stenkonstruktion.

Det är under sådana omständigheter angeläget 
att hålla isär begreppen. Frågan är inte om sten- 
sättningen, skärvstenshögen eller gropen är en 
grav, utan om den innehåller, avgränsar eller marke
rar en begravning. Något som eventuellt kan vara 
en bidragande orsak till ihopblandningen av grav 
och monument är användandet av benämningen 
yttre gravskick för gravöverbyggnaden. Jag vill dock 
hävda att utan en påvisad begravning har vi ingen 
gravöverbyggnad och följaktligen inget yttre grav
skick. Däremot kan det mycket väl tänkas att vi 
har ett minnesmonument, ett altare, en territori- 
emarkering, en kenotaf eller någon annan anlägg
ning som varit minst lika betydelsefull beträffande 
socialt eller religiöst symbolvärde.

Vid arbetet med materialet från Kyrsta använ
des ett gravbegrepp som utgår från att en grav 
är ”ett medvetet konstruerat eller avgränsat ut
rymme avsett för, och innehållande, mänskliga 
kvarlevor” (Engström & Wikborg 2006:18). Här 
avsågs även naturligt avgränsade utrymmen som 
t.ex. bergsskrevor eller naturliga stenformationer, 
i vilka man kunde förmoda att avgränsningen 
medvetet använts för bendeponering. Detta var 
en stipulativ definition för de speciella omstän
digheter som rådde vid Kyrsta och den gör inte 
anspråk på att täcka in alla tänkbara gravskick i 
alla tänkbara sammanhang eller tidsperioder. Det 
är vidare en avgränsning av begreppet som utgår 
ifrån att mänskliga kvarlevor faktiskt har blivit 
deponerade i gravarna. Om det sedan rör sig om 
hela skelett eller ett enda benfragment är delvis 
en annan fråga (även om den är nog så relevant 
för förståelsen av gravskicket). Att använda termen 
på ett så avgränsat och relativt oproblematiskt 
vis har vissa fördelar ur tolknings- och förståel
sehänseende. Dels överrensstämmer det väl med 
ordets etymologi (jfr Svenska Akademiens Ord
bok: ”grav”) och dels lämnar det dörren öppen 
för alternativa tolkningar av de konstruktioner 
som påträffas på gravplatser, men där begravning 
inte behöver ha varit avsikten. På så sätt kan det 
även vara ett litet steg mot att med öppnare ögon 
närma sig den helhet av religion, politik och kos
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mologi som omgärdat ritualerna i samband med 
dödsfall. Alla anläggningar med brända ben be
traktades alltså inte per automatik som gravar vid 
undersökningen (det gäller självklart t.ex. stolp- 
hål, diken, spår efter stenlyft o.s.v., vari brända 
ben oavsiktligt och sekundärt kan ha hamnat) 
och stenkonstruktioner eller stensättningar upp
fattades inte som gravar i sig själva. Som ett ex
empel kan nämnas stenkretsen A124711 på im- 
pedimentet. Den innehöll ett malstensfragment 
och några enstaka keramikfragment men inga 
egentliga spår av begravning kunde påvisas. Den 
medräknades därför inte bland gravarna trots att 
det rörde sig om en urskiljbar och någorlunda 
symmetrisk konstruktion.

Markeringen
Komplexa och mångfacetterade ritualer i sam
band med döden kan även lämna efter sig kom
plexa och mångfacetterade spår. Det råder inget 
tvivel om att de handlingar som utförts i förhis
toriska dödsritualer har innefattat mycket mer än 
bara själva begravningen. Att begrava hela eller 
mindre delar av kroppen har varit (eller kan ha 
varit) ett delmoment i denna ritual. Under vissa 
perioder har detta moment av allt att döma varit 
mindre centralt. Benämningen av en anläggning 
påverkar emellertid även vår tolkning, medvetet 
eller omedvetet. Terminologi och tolkning blir 
på så sätt lätt en och samma (jfr Kaliff 2005:126). 
Genom att göra alla stensättningar och andra 
stenkonstruktioner på en rituell plats till ”grav”, 
oavsett innehåll (eller avsaknad av innehåll), ris
kerar vi därmed att också missa andra typer av 
rituell verksamhet, t.ex. offer, gravmåltid eller 
behandling av den döda kroppen, och därige
nom gå miste om en del av ritualens komplexi
tet. Dessutom - om t.ex. offer har utförts i en 
”grav”, eller om människoben begravts i ett ”al
tare”, kan givetvis en och samma konstruktion 
rymma båda tolkningarna. Det finns ingenting 
i dessa begrepp som utesluter varandra, snarare 
tvärtom. Vilken term vi sedan väljer för klassi
ficering av konstruktionen är rimligen beroende 
av vilken huvudsaklig tolkning vi tillskriver den 
- altare eller gravmonument. I vissa fall kan det

kanske vara lämpligt med klassificeringstermer 
som omfattar flera företeelser, exempelvis både 
begravning och offer. Ingenting hindrar oss från 
att skapa eller använda sådana. Eventuellt vore 
detta mer ärligt mot materialet och till större 
hjälp vid tolkningen än att pressa in anläggning
ar med möjliga multipla egenskaper under en 
och samma relativt begränsa(n)de term.

Hur ska man då förhålla sig till gravbegreppet i 
de fall där de brända benen från en individ blivit 
utspridda över ett större område, eller då de de
lats upp i flera delmängder och deponerats i olika 
kontexter, t.ex. både i en skärvstenshög, i en mo
ränbacke och på en åker? Följer vi resonemanget 
ovan är saken tämligen enkel: det är det avgrän
sade utrymmet och (den förmodade) avsikten att 
placera benen i utrymmet som är nyckeln till grav
tolkningen. I de fall de återfinns i det avgränsade 
utrymmet, vare sig det rör sig om en nedgravning, 
en stensättning, ett altare, en skärvstenshög, en 
bergsskreva eller något annat, följt av att vi kan 
förmoda att de avsiktligt har placerats där, så har 
vi en grav. I de fall benen påträffas utanför har vi 
inte en grav (såvida vi inte på goda grunder kan 
anta att en avgränsning funnits men av någon an
ledning försvunnit eller att benen oavsiktligt flyt
tats från utrymmet, av exempelvis djuraktivitet). 
Det innebär givetvis inte att de utspridda, grav- 
lösa benen är betydelselösa. De har inte hamnat i 
moränbacken, på åkern eller i vattnet av en slump, 
utan utgör viktiga spår av en komplex och bety
delsebärande dödsritual. I praktiken betyder ett 
sådant synsätt också att en och samma individ kan 
finnas representerad i flera gravar (något som för 
övrigt borde undersökas närmare osteologiskt) 
eller vara utspridd på flera platser (som för den 
skull inte behöver utgöra gravar i sig). Detta be
höver inte vara konstigare än att flera individer 
kan dela en och samma grav.

Resonemanget ovan leder till två uppenbara 
slutsatser, vilka egentligen inte borde vara kon
troversiella men som ändå förtjänar att påpekas 
på grund av de diskussioner som förts i andra 
sammanhang. För det första: en åker, ett världs
hav eller en moränbacke blir inte en grav bara 
för att arkeologer hittar utspridda människoben 
i dessa miljöer eller för att vi på annat sätt kan
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11G u R 6. Den resta stenen förefaller ha markerat ett större, ej avgränsat benlager där brända ben från flera indivi
der har spridits ut (foto Emma Sjöling, SA U).

Figure 6. The stone monument seems to have marked out a large, non demarcated bone layer, where burnt bones 
from several individuals have been scattered (photo Emma Sjöling, SA U).

anta att man spridit rester av kremerade männis
kor där. Den resta stenen vid Sommaränge skog 
förefaller t.ex. ha markerat ett större, ej avgränsat 
benlager i moränmark (fig. 6). Ett sådant område 
kan alltså knappast kallas en grav, trots att vi vet 
att ben från flera individer deponerats på ytan. 
För det andra: en jordhög, ett stenröse eller en 
stensättning är inte en grav i sig själv. Det finns 
en rad andra möjliga tolkningar och använd
ningsområden för denna typ av konstruktioner. 
Vi bör däremot komma ihåg att samtliga sådana 
platser kan hysa gravar och att den senare kate
gorin, d.v.s. de konstruerade monumenten, kan 
vara (men är inte nödvändigtvis) indikationer på 
begravningsaktivitet.

Kenotafen
Huruvida bentomma stensättningar och andra 
gravlika konstruktioner skulle kunna utgöra 
kenotafer (grek: kenotaphion, av kenos=tom och 
taphos=grav) eller inte, har till och från diskuterats 
av arkeologer i över hundra år (se t.ex. Björkhager 
1992 och där anförd litteratur). Kenotaf brukar 
enligt gängse terminologi beteckna en skengrav; 
d.v.s. ett gra stmonument som uppförts till åminne 
över en avliden person men utan dennes kvarle
vor. Avsaknaden av kvarlevor kan bero på att de 
gått förlorade eller att de begravts på en annan 
plats (se t.ex. Nationalencyklopedin; ”kenotaf”). 
Kenotafen är alltså inte en grav utan ett primärt
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bentomt men gravliknande monument. Den är 
en representation av en död individ i så måtto 
att den uppförts för att markera att någon avlidit 
men saknar den essentiella komponent som skul
le göra den till en grav - nämligen kvarlevorna. 
Om man menar att de benlösa konstruktioner 
som ibland påträffas i anslutning till förhistoriska 
gravplatser representerar avlidna individer, vilkas 
kvarlevor befinner sig på annan plats, vore det 
alltså lämpligt att kalla dem just kenotafer. Var
för arkeologer i vissa fall ändå väljer att använda 
termen grav för dessa fyndtomma konstruktioner 
kan framstå som något av en gåta.

I något fall har man menat att kenotafbegreppet 
i alltför hög grad fokuserar på den döda individen 
och man har velat komma ifrån detta genom att be
tona graven som social symbol och som resultatet 
av en rituell process (se t.ex. Ericsson och Runcis 
1995). Man har också påpekat behovet av att flytta 
fokus från den döde individen till de levande som 
utförde begravningsritualen, såsom detta framhål
lits av bland annat Åke Hyenstrand (1980). Denna 
ansats må vara god och vällovlig. Att de riter som 
omgärdar döden i själva verket först och främst 
har en praktisk betydelse för de efterlevande, för 
samhället och den sociala ordningen kan inte nog 
poängteras och ingen behöver betvivla att döden 
och dödsritualerna kan besitta såväl social som 
politisk sprängkraft. Frågan är emellertid om det 
inte är just genom att kalla helt fyndtomma kon
struktioner för gravar som man riskerar att lyfta 
fram den döde individen framför andra centrala 
aspekter av dödsritualen.

Att bara byta kenotafbegreppet mot gravbe
greppet löser hur som helst inga fokuserings
problem, om man nu trots allt skulle finna det 
angeläget att i vissa fall jämställa fyndtomma 
konstruktioner med sådana som innehåller be
gravning. Detta tycks nämligen implicera ett el
ler flera av en rad antaganden, vilka alla vilar på 
tämligen tveksam grund, t.ex:

• att de bentomma eller helt fyndtomma sten- 
konstruktionerna faktiskt representerar döda 
individer, snarare än att utgöra andra typer 
av konstruktioner, t.ex. altare eller dylikt (jfr 
Kaliff 1997:69).

• att skillnaden mellan en primärt fyndtom 
konstruktion och en konstruktion med be
gravda ben skulle vara begreppsmässigt be
tydelselös och att man därför oproblematiskt 
kan välja att kalla konstruktioner utan be
gravning för gravar.

• att skillnaden mellan de fyndtomma konstruk
tionerna och konstruktioner med enstaka små 
benfragment är reell och ursprunglig, d.v.s. att 
den inte skulle kunna bero på exempelvis tafo- 
nomiska processer eller skiftande möjligheter 
att återfinna benen vid undersökningen (t.ex. 
på grund av väderförhållanden eller metoder).

• att termen ”kenotaf” skulle ha en annan kon
notation (oklart vilken) än ”gravliknande 
men primärt bentomt monument”, och att 
man därför lika gärna eller hellre skulle kunna 
använda termen grav.

• att ”gravar” oavsett innehåll eller avsaknad 
av innehåll, måste betraktas som sociala sym
boler på ett annorlunda sätt än kenotafer, att 
de skulle vara resultatet av rituella processer 
på ett annorlunda sätt än kenotafer och att de 
skulle besitta en typ av ”samhällelig relevans” 
som kenotafer saknar, och att man därför hell
re skulle använda gravbegreppet.

Jag skulle vilja vända på resonemanget och häv
da att det är just användandet av gravtermen för 
konstruktioner utan begravning som i alltför hög 
grad fokuserar på vikten av den dödes individu
ella representation genom ett monument. Termen 
grav bör snarast användas som en i grunden rent 
teknisk, antikvarisk term. De gånger vi väljer att 
tillskriva graven en mer värdeladdad betydelse 
måste vi utgå ifrån en sådan antikvariskt definier
bar grund och samtidigt komma ihåg att värdetill- 
skrivningen är ytterst kontextspecifik. Att på detta 
sätt använda ”grav” som ett operationellt begrepp 
kan ses som ett erkännande av att gravens symbo
liska betydelse skiftar beroende på kulturell kon
text. Att vissa eller ett flertal gravar saknas på grav
platserna, d.v.s. att man praktiserat en dödsritual i 
vilken individuella monument över enskilda döda 
varit av underordnad betydelse, innebär givetvis 
inte att döden saknat individuell laddning. Inte 
heller implicerar det någon avsaknad av sociala
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symboler eller rituella processer i samband med 
döden eller att dödsritualen i sig saknat symbol
värde. Det betyder bara att vi står inför handlingar 
som tagit sig andra uttryck.

Jag vill hävda att i den mån stenkonstruktio- 
nerna verkligen varit fyndtomma redan vid anläg
gandet, så behöver de inte primärt betraktas som 
varken gravar eller kenotafer - åtminstone inte i 
bemärkelsen beständiga monument över döda 
individer - och detta gäller såväl de diffusa och 
svåravgränsade som de mer tydliga, symmetriska 
och gravmonumentsliknande konstruktionerna. 
Oavsett benämning tycks det som om man i de 
här sammanhangen ofta bygger resonemanget på 
en förhoppning om att alla individer fått en egen 
markering, en egen stenpackning eller en egen 
stenkrets. Eventuellt lägger man därigenom allt
för hög vikt vid det enskilda gravmonumentets 
betydelse, genom att utgå ifrån en generalisering 
om att den enskilda graven i sig själv varit viktig 
och haft en stark laddning i alla tider och kulturer. 
En sådan generalisering tycks i sin tur grunda sig 
i en traditionellt kristen uppfattning om gravrum
met och individen. Det arkeologiska källmateria
let visar tvärtom att begravningsritualen ofta varit 
betydligt mer differentierad och raffinerad än så. 
I vissa fall förefaller enskilda individer ha fått en
skilda monument, i andra fall har den döde spri
dits ut i gemensamma kollektiva monument och 
i ytterligare andra fall har benen av allt att döma 
även spridits ut på andra platser i naturen. I vissa 
fall har regelrätta och väl avgränsade stensätt- 
ningar konstruerats, i andra fall har den naturliga 
moränen omstrukturerats till diffusa geometriska 
former eller tunna stenpackningar. I vilka fall man 
gjort det ena eller det andra och vilka alternati
va tolkningar till grav dessa stenkonstruktioner 
skulle kunna tillskrivas är några av de uppgifter vi 
borde fokusera mer på i framtiden.

Avslutande diskussion
Gravar med mycket små benmängder och gravlik- 
nande konstruktioner helt utan ben har under lång 
tid uppmärksammats i arkeologiska sammanhang. 
I denna artikel har bland annat problemet med ett 
gravbegrepp som inkluderar ickebegravningar dis

kuterats, men även den allt för stora fokuseringen 
på det yttre monumentet vid gravtolkningen och 
på att alla döda individer ska ha fått en egen marke
ring av något slag. Trots att det ofta påpekats att vi 
saknar en stor andel gravar från flera förhistoriska 
perioder och att en stor del av benmaterialet måste 
ha deponerats någon annanstans än i de gravar vi 
hittar, tycks arkeologer ändå tveka inför den fulla 
konsekvensen av denna insikt; nämligen att man i 
många fall kan ha valt att inte uppföra någon en
skild gravkonstruktion överhuvudtaget. Däri bott
nar eventuellt en del av viljan att tolka alla möjliga 
mer eller mindre tydliga stenformationer i landska
pet som gravar trots avsaknaden av begravning.

Om vi accepterar primärt fyndtomma stenkon
struktioner som ett faktum, men inte nödvändigt
vis som gravar, återstår möjligheten att de ändå 
har konstruerats i samband med dödsritualen eller 
att de varit en aktiv del i denna. De kan alltså ha en 
anknytning till de döda, utan att mänskliga kvar
levor behöver vara begravda i dem och frågan om 
vad de representerar kvarstår då. Möjligheterna 
är emellertid många. De kan ha fungerat som till
fälliga markeringar i landskapet; t.ex. för att visa 
att någon återbördats till naturen. De kan ha haft 
funktion som kommunikationsportar med förfä
der eller andra andeväsen. De kan ha fungerat som 
offermarkeringar eller altare i samband med döds- 
ceremonin. Vissa monument behöver inte hel
ler vara konstruerade primärt för att hysa gravar 
men kan trots det ha fått en rituell förstärkning av 
människoben. Det behöver då inte handla om hela 
kroppar utan om enstaka fragment, en symbolisk 
representation av den döde.

Det har ibland ifrågasatts om det egentligen 
är någon principiell skillnad mellan mycket 
benfattiga gravar och helt bentomma stensätt- 
ningar (t.ex. Kaliff 1997:91). Skillnaden är ju 
bara några enstaka fragment och skulle kunna 
vara av marginell betydelse, eller rentav en lo
gisk och naturlig fortsättning på ett gravskick 
där benmängderna överhuvudtaget är mycket 
små (Ericsson & Runcis 1995:37 f.). Det är nå
got oklart vilken definition av ”grav” en sådan 
fråga utgår ifrån, men följande en definition 
där det är begravandet som utgör grunden blir 
frågan givetvis meningslös. Skillnaden mellan
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tio benfragment och nio benfragment kan vara 
marginell. Båda mängderna representerar närva
ro och är dessutom mängdmässigt relativt jäm
förbara. Skillnaden mellan ett enda benfragment 
och total avsaknad av detsamma skulle däremot 
kunna vara fullständigt avgörande, eftersom de 
kan betraktas som binära oppositioner, där det 
ena representerar närvaro av någonting medan 
det andra inte gör det. Jag vill mena att en sten- 
konstruktion med medvetet deponerade ben, 
även om det bara rör sig om ett enda fragment, i 
allra högsta grad skiljer sig från en primärt ben- 
tom dito. I det första fallet har man begravt ett 
människoben och vi står därmed, per definition, 
inför en grav. Denna handling kan knappast be
traktas som betydelselös. I det andra fallet har 
man gjort något annat med stenkonstruktionen 
och eventuellt återstår det för arkeologer att av
göra vad. Både den fyndtomma konstruktionen 
och den med ben kan ha ingått i en dödsritual 
eller haft liknande funktioner i övrigt. Förutom 
att fylla funktionen som grav kan de ha fungerat 
som altare eller territoriemarkering. Rent princi
piellt skulle båda konstruktionerna alltså kunna 
äga liknande symbolvärden inom en rad olika so
ciala och politiska aspekter av samhället.

Det har vidare föreslagits att benfattiga gravar 
skulle vara något som kronologiskt främst kan 
knytas till yngre bronsålder och äldre järnålder 
och i synnerhet till övergångsperioden däremel
lan. Det källmaterial som bland annat undersök
ningarna vid E4:an genererat, visar emellertid att 
man bör vara försiktig med att datera denna före
teelse endast utifrån utseende och innehåll. Redan 
under senneolitikum och genom hela bronsåldern 
förefaller man ha deponerat små mängder brända 
ben i diffusa stenkonstruktioner (fig. 7 och 8) eller 
spridit ut människoben från flera olika individer på 
vissa speciella platser i landskapet, ibland helt utan 
individuella markeringar. Under yngre bronsålder 
och äldsta järnålder är det alltså en mycket gam
mal och sannolikt väl etablerad sed som antagligen 
varit betydligt vanligare än vad vi tidigare kunnat 
uppfatta. Denna kontinuitet tycks ha fortgått pa
rallellt med andra förändringar av gravskicket, som 
t.ex. rösetraditionens försvinnande och framväxten 
av mer regelrätta varierade gravfält under yngre 
bronsålder och äldre järnålder.

Ett annat drag som går igen är den kollektiva 
begravningsplatsen och det gemensamma monu
mentet. Detta blir mycket påtagligt i den äldre 
gravtraditionen vid Sommaränge skog. Den tyd-

Figur 7. Exempel på grav från 
yngsta bronsålder vid Sommaränge 
skog, efter avtorvning och rens
ning. Igraven (A29859)gjordes 
fynd av brända människoben, 
djurben, keramik, flintsplitter och 
ett kvartsavslag. Brända ben från 
anläggningen har 14C-daterats till 
900-560 f.Kr. (kal, 2 sigma)
(foto John Molin, SAU).

Figure 7. Example of cremation 
grave from the latest part ofthe 
Bronze Age at the Sommaränge skog 
site, after removal of the top soil.
In the grave (A29859) was found 
burnt human bones, animal bones, 
ceramics, flint- and quartz splinters. 
Burnt bones from the grave have 
been HC-dated to 900-560 BC (cal. 2 
sigma) (photo John Molin, SAU).
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Figur 8. Exempel på grav från äldsta bronsålder vid Sommaränge skog, efter avtorvning och rensning. I graven 
(A2ppi8) gjordes fynd av brända människoben, djurben, keramik från minst fem olika kärl, bränd och slagen flinta 
(pryl/borr), samt en pilspets i kvartsit. Brända ben från anläggningen har 14C-daterats till 1750-1520 f.Kr. (kal. 2 
sigma) (fotoJhonny Thérus, SAU).

Figure 8. Example ofcremation grave from the erliest part ofthe Bronze Age at the Sommaränge skog site, after 
removal of the top soil. In the grave (A2pęi8) was found burnt human bones, animal bones, ceramics from at least five 
different vessels, burnt flint, flaked flint and a quartzite arrow point. Burnt bones from the grave have been 14C-dated 
to 1750-1520 BC (cal 2 sigma) (photoJhonny Thérus, SAU).

ligt markerade skelettbegravningen från neoli- 
tikum och de efterföljande brandgravarna i och 
omkring den närmast monumentala skärvstens- 
högen, samt de omgivande ytorna med utspridda 
ben från ett flertal individer, visar på ritualer som 
starkt lyfter fram det sammanhållande kollektiva 
uttrycket i gravplatsen. På liknande vis kan själva 
gravimpedimentet vid Kyrsta ses som det sam
manhållande monumentet, med en rad olika små 
bendeponeringar och utspridda ben.

De dolda gravarna ger även en fingervisning om 
det i många sammanhang påpekade gravunder
skottet i förhållande till bebyggelsen under stora 
delar av förhistorien. Att mindre benmängder 
spridits ut och begravts på olika platser är med 
stor sannolikhet anledningen till att vi finner så 
få gravar från vissa perioder. Denna typ av svår- 
avgränsade begravningar skulle alltså kunna ut
göra en dold populationsfaktor av betydande slag 
(jfr Petré 1986:170). Det visar dock även på det
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faktum att döda kroppar faktiskt behandlats och 
omhändertagits med stor omsorgsfullhet, även om 
de inte alltid begravts i enskilda och individuella 
monument. En sådan begravning är bara ett av 
många möjliga sätt att behandla en död kropp och 
under vissa förhistoriska perioder har det uppen
barligen varit det minst vanliga.

Att inte alla begravts i individuella gravar eller 
att endast en mindre mängd ben deponerats på 
gravplatsen behöver inte innebära att mindre vikt 
lagts vid vad som händer med resterna efter döden. 
Det behöver heller inte betyda att dessa individer 
varit av mindre betydelse än de som begravts inom 
en stensättning. Skillnaden i dödsritual kan myck
et väl bero på sociala, eskatologiska eller religiösa 
variationer som inte grundar sig i social stratifie- 
ring. Ritualen förefaller i dessa fall hur som helst 
sträcka sig utanför själva gravplatsen där det inte 
existerat något behov av nedläggning av de brända 
benen i individuella gravmonument. I och med att 
den största delen av de mänskliga kvarlevorna de
ponerats på platser där vi hittills inte kunnat åter
finna dem, framstår det som tydligt att förhisto
riska stensättningar med mycket små benmängder 
inte bör betraktas som ”förvaringsplatser” för den 
döde. Att applicera ett nutida västerländskt synsätt 
på gravrummet låter sig uppenbarligen inte göras. 
När vi använder gravbegreppet för att beskriva en 
del av dödsritualen i en kultur som vi endast kän
ner brottstycken av, bör vi självklart och i den mån 
det är möjligt försöka skala av de etnocentriska 
föreställningar om döden och graven som riskerar 
att göra tolkningen oskarp. En sådan traditionell 
föreställning, att alla döda individer bör få ett eget 
gravmonument, tycks t.ex. ligga bakom viljan att 
kalla olika typer av stenkonstruktioner för gravar, 
trots att ingenting någonsin har begravts i dem. 
Det är mycket tveksamt om vi kan motivera ett 
sådant förhållningssätt. Det arkeologiska materia
let visar snarare att de enskilda gravmonumenten 
i många fall varit av helt underordnad betydelse 
för den döde och att de brända benen till stor del 
placerats i kollektiva monument eller spridits över 
gemensamma ytor. Det bör dock poängteras att 
gravtraditionen under bronsålder och äldsta järn
ålder i vissa avseenden uppvisar stora platsspecifika 
variationer när det gäller behandlingen av benen
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och konstruktionen av gravöverbyggnaderna. Vad 
arkeologin behöver är med andra ord inte fler ex
empel på fyndlösa ”gravar” utan snarare en omvär
dering av vad dessa ”gravliknande” stenkonstruk
tioner egentligen representerar. Att sedan avgöra 
om det rör sig om altare, gränsmarkeringar, min
nesmärken, kommunikationsportar till förfäder 
och andar eller något annat är i så fall den intres
santa utmaningen. Då konstruktioner av detta slag 
dessutom kan förutsättas ha multipla funktioner är 
svaret givetvis även beroende av vilket perspektiv 
vi väljer att anlägga på materialet. ■
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Summary
The hidden Dead

T
his article discusses the occurrence of de
posited human bones without markers (or 
with unclear markers), and also the occur
rence of stone settings and other grave-like struc

tures without traces of burials (or with only very 
small amounts of bone). Graves with no finds 
have long been studied by archaeologists. Howe
ver, the problem with including non-burials in the 
term grave is one of the themes of this article. It is 
possible that archaeologists have focused excessi
vely on the external monument when interpreting 
graves, assuming that every individual would have 
had some form of individual marker. Regardless of 
the often mentioned fact that many graves from 
several prehistoric periods, archaeologists seem to 
hesitate to grasp the full significance of this, that is, 
that these individual markers in many cases were 
not erected. Correspondingly, there seems to be 
much reluctance, despite the lack of burials, to ac
cept the possibility that many of the grave-like, but 
bone-less, structures are actually not graves at all.

This question has been much emphasised 
during the past decade, when more and more 
burial grounds with bone deposits difficult to de
marcate and empty stone settings have been in
vestigated. As a result of this it can be noted that 
two, partially opposite, viewpoints have been 
adopted, both running the risk of leading to pro
blems of terminology. One can be thought of as 
an overly tolerant attitude when categorising gra
ves, eventually including indistinct features with 
no traces of burials, starching the term grave some

way away from its connotative horizon. The other 
viewpoint, which to a certain extent can be seen 
as a reaction to the first, is a notable cautiousness 
or reluctance to even use the term grave, despite 
finds of human bones and grave goods.

The article includes both a methodological 
discussion on this particular type of monument, 
addressing questions of excavation methods and 
some aspects of source criticism, as well as a dis
cussion of terminology concerning graves and to 
which degree the grave term is applicable to ar
chaeological objects. This includes a discussion 
on how the term grave can be defined archaeolo- 
gically. The article argues for reserving the term 
grave for instances when it can be proved that 
something has actually been buried. A suggested 
definition is presented, stating that a grave is a de
liberately constructed or delimited space intended 
for, or containing, human remains. There is also a 
discussion on how the grave-like structures that do 
not contain buried bones are to be interpreted.

Furthermore, the chronological occurrence of 
graves with few bones and unmarked bone de
posits or bones scattered in landscapes is discu
ssed. The source material generated by the Eq- 
excavations shows that already during the Late 
Neolithic and throughout the Bronze Age, very 
small amounts of burnt bone were deposited in 
indistinct stone structures, and that, apparently 
without individual markers, bones from seve
ral individuals where scattered at specific places 
in the landscape. There seems to be continuity
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throughout the Bronze Age and into the Early 
Iron Age. Examples of common features are the 
cremation and scattering of bones, in some cases 
on unmarked collective surfaces, in other cases 
in more or less indistinct stone settings. This 
continuity seems to be contemporary with other 
changes of burial custom, such as the demise of 
the cairn tradition and the emergence of more 
varied burial grounds during the Late Bronze 
Age and Early Iron Age.

The article mainly uses material uncovered on a 
burial hillock during the investigations at Kyrsta 
in 2002, as well as material found at Sommaränge 
skog in 2003. Some comparisons with other in
vestigations within the E4-project are made. ■
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Alla gravar, hela gravfältet

Korrespondensanalys av ett stort gravfältsmaterial 
från yngre bronsålder och äldre järnålder

Anneli Blom, Upplandsmuseet 
Örjan Mattsson, Upplandsmuseet

I
 denna artikel redogörs för resultat och er

farenheter av en korrespondensanalys av 
gravfältsmaterialet från utgrävningarna vid 

Kättsta 2003. Materialets storlek och likartade 
karaktär över lång tid innebar att det fanns po
tential att med korrespondensanalys närma sig 
en djupare tolkning av den variation som ńnns i 
gravskick och gravform vid denna tid, d.v.s. yngre 
bronsålder och äldre järnålder. Ämnet är ständigt 
återkommande i forskningen, men trots det finns 
ingen helhetssyn på vad variationen speglar. Inte 
sällan hänvisas till en individuell variation, som 
underförstått är oåtkomlig.

Inledning och syfte 
- bredd och djup
Analysmetoder och tolkningsmodeller har varie
rat genom åren, och tidigare forsknings frågeställ
ningar och teorier lever kvar som delperspektiv på 
olika nivåer i projektprogram, t.ex. samhällsstruk
tur speglad i gravar, social status, symbolvärld och 
genus. När man idag ska formulera grunder och 
mål för en forskning som även ska förhålla sig kri
tiskt till olika post-teorier, känner man sig ma
nad att försöka inkludera alla tolkningsmodeller 
som står till buds, medveten om att alla har gil
tighet på sina egna premisser. Dessutom bör man 
ha insikt i hur tidigare forskning har påverkat de 
metoder och begrepp som används, samt en med
vetenhet om hur ens egen bakgrund och samtid

påverkar analysen. Det kan verka självklart att ha 
en sådan helhetssyn, men i praktiken kan det vara 
svårt att genomföra analyser där den kan komma 
till uttryck. För det behövs breda analyser med 
förankrade tolkningar. Syftet med denna artikel 
har varit att göra en sådan brett upplagd analys, 
att visa att den kan göras och att den kan ligga till 
grund för djupare tolkningar.

Korrespondensanalysen möjliggör ett helhets
grepp, något som annars kan synas vara övermäk
tigt för ett stort gravfältsmaterial, i synnerhet för 
den arbetsinsats som ryms i denna artikel. Mate
rialet kan bearbetas empiriskt och förutsättnings
löst, utan att man i förväg värderar eller tolkar det, 
eller styr det med förförståelse om mönster i t.ex. 
kronologi, biologiskt kön eller ålder. Därefter får 
man bedöma de mönster som uppdagats med kor
respondensanalysen och se vad variationen är av 
för slag, och hur den bäst kan tolkas. Vidare kan 
man med korrespondensanalys synliggöra sam
band som annars kan vara svåra att upptäcka, 
samband som kan ligga till grund för tolkningar 
på större detaljnivå, där händelser i gravritualen 
börjar bli synliga och möjliga att diskutera.

Tolkningsarbetet kan göras enligt olika model
ler; strukturellt, kontextuellt, funktionellt, etc. Det 
finns dock en risk att det medför kategoriseringar 
som ger en förenklad eller skev bild, där vissa 
aspekter inte blir synliga. Ett sätt att undvika detta 
kan vara att lägga mer fokus på lokala förhållan
den i tolkningen, och i högre grad problematisera 
detta perspektiv så att kunskaper från t.ex. genus
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forskning och postkolonial teori blir tillämpliga, 
d.v.s. kunskap om hur (makt)relationer mellan in
divider och unika sociala situationer kan påverka 
gravars utseende och i förlängningen tolkningen 
av dem. Ett sådant problematiserat lokalt per
spektiv, på mikroförhållanden, kan sedan kopplas 
till större perspektiv och teorier om förändringar 
över lång tid, i de fall det är relevant. Därigenom 
kan man bättre urskilja de inslag i materialet som 
speglar konkreta relationer mellan människor och 
händelser av sådan art som inte alltid är genera
liserbara. Något man särskilt bör undvika är en 
kategorisering i sakralt och profant (jfr Artelius & 
Svanberg 2005:7), vilket etnoarkeologiska analo
gier med tydlighet visar (Oestigaard 2000, Ka- 
liff 2007). Det religiösa har inte varit åtskilt från 
andra aspekter i det förhistoriska samhället. Det 
rituella har i högsta grad setts som funktionellt 
(eller omvänt), och det vi ser som sociala uttryck, 
exempelvis tecken på en viss social status, har även 
haft en religiös innebörd.

En fördjupad tolkning av de mönster och sam
band som synliggörs i en analys av det slag som 
här utförts, bör förankras i etnoarkeologiska 
analogier och problematiserade lokala förhållan
den. En fullföljd sådan tolkning ligger dock utan
för ramen för denna artikel.

Korrespondensanalys
Korrespondensanalys kan användas som ett hjälp
medel att i ett stort och svåröverskådligt material 
upptäcka mönster och samband som är intressanta 
att tolka. I princip används alltså ett kvantitativt an
greppssätt, utifrån empiriska data, för att synliggöra 
det som kan ligga till grund för en kvalitativ analys. 
Enbart en kvantitativ analys skulle bara ge begränsad 
information (jfr Oestigaard 2000:58). Det är viktigt 
att förstå att korrespondensanalysen är ett redskap 
i tolkningsarbetet, inte ett resultat i sig (jfr Cornell 
& Fahlander 2002:i02ff.). Analysen antyder endast 
vad som kan vara intressanta aspekter i materialet. 
Därefter krävs ett tolkningsarbete av vad de mönster 
och samband som blivit synliga kan bero på.

En delambition har varit att se om, och hur, kor
respondensanalys fungerar på ett material av detta 
slag. Angreppssättet har varit annorlunda mot vad

som tidigare förekommit då korrespondensanalys 
använts inom gravfältsarkeologi, där det framför 
allt är föremålstyper som använts som variabler 
och där det oftast finns en specifik frågeställning 
och ett fåtal diagram som resultat. Här har istället 
valet varit att göra analysen så bred som möjligt, 
med så många objekt och variabler som möjligt. 
Annan matematisk statistik kräver en ganska hög 
grad av precision i frågeställningarna, medan kor
respondensanalysen tillåter ett frontalangrepp på 
materialet (Lundin 2005:9). Därmed har en be
tydande del av arbetet bestått i att konstruera två 
matriser som så fullständigt som möjligt represen
terar materialets alla objekt, d.v.s. gravar respektive 
bengömmor, och samtliga variabler. Utifrån dessa 
matriser produceras sedan diagrammen. Mönst
ren ses på scatterdiagram som är tvådimensionella 
grafiska presentationer av en mångdimensionell 
rymd - en dimension för varje variabel och objekt. 
Diagrammen tolkas rumsligt, där t.ex. objektens 
och variablernas närhet till varandra innebär sam- 
variation, medan det motsatta gäller när de ligger 
långt från varandra (Lundin 2005:8). Sambandens 
styrka, liksom analysens kvalitet, kan redovisas 
i siffror, men det tillför i sig inte någon informa
tion. Det väsentliga är att sambandet är upptäckt 
och därmed tillgängligt för tolkningar.

De resultat som redovisas nedan är produkten 
av tolkningar av hundratals analyser och diagram. 
Bland dessa är det sällan något enstaka diagram 
som kan tjäna som illustration på ett rättvisande 
sätt, därför finns inga diagram i artikeln, utan 
mer utrymme har givits åt texten. Inte heller ges 
utrymme för de två matriserna på cirka 25 sidor. 
Däremot finns en lista över de variabler som in
gått i analysen (fig. 3). Den programvara som 
använts är framtagen av den danske arkeologen 
Torsten Madsen. För vidare information om hur 
korrespondensanalysen fungerar matematiskt 
hänvisas till Madsens hemsida (www.archaeoinfo. 
dk). I svensk arkeologisk litteratur finns åtskil
liga exempel på hur korrespondensanalysen kan 
användas som operativt instrument (t.ex. Cornell 
& Fahlander 2002:i02ff.; Rundqvist 2003^.; 
Petersson 2004). Den mest pedagogiska redogö
relsen, vilken rekommenderas, har hämtats från 
sociologin (Lundin 2005).
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Ett gravfält, 
en väg, tre gårdar
För en mer detaljerad beskrivning av gravfältet 
i Kättsta hänvisas till undersökningsrapporten 
(Gustafsson m.fl. 2006; se även Dutra Leivas & 
Olsson 2005) och till artikeln av Ivonne Dutra 
Leivas i denna volym. Flär kommer endast en 
summerande beskrivning att ges med komplette
rande uppgifter och kommentarer. Artikelförfat
tarna deltog i undersökningens boplatsdel 2002 
och 2003, samt under de sista veckorna av 2003 
års undersökning på gravfältet.

För att skapa matriserna har det varit nöd
vändigt att gå djupare in i materialet än vad som 
först var tänkt, eftersom det visade sig vara svår- 
bearbetat utifrån rapporteringen. De gravar som 
varit knapphändigt beskrivna eller svårtolkade i 
rapporten har kompletterats med ytterligare in
formation och tolkningar från fältdokumenta
tionen. I en del fall har det varit nödvändigt att 
utifrån fältdokumentationen omtolka eller göra 
korrigeringar. Materialets potential ligger i dess 
storlek, att det kan knytas till den delvis samtida 
boplatsdelen av undersökningen, och inte minst 
att det finns fullständiga analyser av keramik och 
ben (Eriksson 2006; Jonsson 2006). Där under
sökningsrapporten inte stämt med keramik- eller 
osteologianalyserna har de senare använts. Näm
nas bör att resultat och tolkningar även i analys
rapporterna varit svårbearbetade.

Gravfältet vid Kättsta var beläget 10 km norr om 
Uppsala, några hundra meter nordnordväst om byn 
Kättsta, i Ärentuna socken, Uppland. Totalt regist
rerades 198 bengömmor i 109 gravar vid undersök
ningen. Dessa siffror har här modifierats till 205 
bengömmor i 107 gravar. Människoben saknades 
i minst 19 gravar och i minst 9 anläggningar vilka 
ändå tolkats som bengömmor. Brandgravskicket 
var enarådande, inga skelettgravar framkom. De 
flesta gravarna var blockgravar, d.v.s. anlagda intill 
naturliga stenblock, oftast med en stenpackning. 
Det fanns även vad som registrerades som stensätt - 
ningar, högar, stensamlingar och en flatmarksgrav. 
Gränserna mellan dem blev vid registreringen 
flytande. Block av olika storlek fanns i de flesta

av dem, även i högarna och vid flatmarksgraven. 
Det som skiljde den sistnämnda från andra gravar 
var avsaknaden av stenpackning. Den osteologiska 
analysen är svår att summera, delvis genom osäker
heter i bestämningarna. Att döma av ett diagram 
i den osteologiska rapporten identifierades 232 
individer, varav 150 vuxna och 82 barn och ung
domar. Inga nyfödda fanns i benmaterialet. Dessa 
siffror har här modifierats till 206 individer, varav 
121 vuxna och 83 barn och ungdomar. Vidare har 
i vår läsning av analysen sammanlagt 66 individer 
könsbestämts, 35 kvinnor och 31 män, med olika 
grad av säkerhet. Keramik var det dominerande 
fyndmaterialet, det fanns i 84 av gravarna. Minst 
153 kärl identifierades. Efter keramik är de fynd
kategorier som var vanligast djurben i 45 gravar, 
harts i 17 och metallföremål i 16. Inga vapengravar 
framkom. Gravfältet är relativt väldaterat, med 18 
14C-dateringar som tyder på att platsen använts för 
begravningar från yngsta bronsålder och fram till 
yngre romersk järnålder. Lägger man till typolo
giska dateringar av metallföremål och i synnerhet 
av keramik blir antalet gravar med dateringar 43. 
Av dessa har 33 varit användbara för en kronolo
gisk klassning av gravarna. På samma sätt finns da
teringar för 119 av bengömmorna, de flesta dock 
kontextuella dateringar. De 25 dateringar som är 
av material från själva bengömman har använts för 
kronologisk klassning av dessa.

För att fler alternativ ska hållas öppna vid tolk
ning av gravarna har beskrivningen av gravfältet 
kompletterats med de uppgifter som följer nedan. 
Det gäller dels en uppskattning av storleken på den 
befolkning som använt gravfältet, dels förekomsten 
av en väg. Om flera gårdar använt sig av gravfältet 
kan t.ex. släktskap eller rivalitet mellan dem vara 
något som man bör beakta i kontextuell tolkning. 
Förekomsten av en väg kan föranleda funktionella 
tolkningar av vissa inslag, såsom orientering.

I likhet med många andra gravfält har Kättsta- 
gravfältet sannolikt legat invid en väg (jfr Björk 
2005:99). I rapporten beskrivs enbart en äldre trak
torväg som genomkorsade gravfältet i den södra 
delen (Gustafsson m.fl. 2006:177). Vid utredning
en hittades dock flera spår efter en hålväg, 50 m 
lång, 2 m bred och 0,5 m djup, med svaga spår över 
gravfältets södra del, i nordväst-sydöstlig riktning
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(Aspeborg m.fl. 1995:16). Vägen kan antas ha fort
satt åt sydost i riktning mot nuvarande Östa där 
ett vad eller en bro funnits över Östabäcken. Åt 
nordväst från Kättstagravfältet ligger flera mindre 
gravfält på rad (Raä 51:1, 53:1 och 55:1) bestående 
av stensättningar och högar, och längre upp mot 
Vaxmyra står en runsten (Raä 45:1). Hålvägen ut
gör troligen en rest av en äldre vägsträckning förbi 
dessa och ner mot vadet. Bronsåldergravarnas läge 
på gravfältet, på en yta nära krönet på morän
höjden, kan tyda på att det funnits en väst-östlig 
väg längs moränhöjden, i riktning mot nuvarande 
Låta, också invid Östabäcken.

Att beräkna en förhistorisk befolkning utifrån 
antal gravar är vanskligt, men det är värdefullt 
att göra en uppskattning. Det gör skillnad för 
tolkningen om det kan antas vara t.ex. en ensam 
gård där alla är släkt eller om det är tio gårdar. 
Utgångspunkt har här tagits i arkeologen Stig We- 
linders (Johnsen-Welinder & Welinder i973:66ff.) 
motsvarande beräkningar, utifrån befolkningssta
tistik från 1750. Med statistiken som grund kunde 
Welinder göra ett antagande att en befolkning på 
60 vuxna genererar ungefär 100 vuxna begravda 
under 100 år, d.v.s. i genomsnitt en begravd per 
år. Förhållandet mellan siffrorna kan uttryckas i 
en enkel formel på följande sätt:

Storlek på vuxen befolkning = (Antal vuxna 
begravda/ Gravfältets användningstid) x 60.

Barn utesluts från beräkningen eftersom det är 
problematiskt att bedöma hur de behandlas efter 
döden och i vilken grad benen bevaras. Siffran 60 i 
formeln är komplex. Den kan här sägas stå för stor
leken på en stabil, begravningskvaliflcerad, vuxen 
befolkning som genererar en begravd vuxen per 
år. I en fullständigt stabil och isolerad befolkning 
där alla begravs och alla begravningar är kända är

siffran 6o också medellivslängden, men en sådan 
befolkning kan endast existera som en statistisk 
laboration. Det finns skäl att anse att Welinders 
siffra på 60 vuxna, utifrån den tid den represente
rar, är för hög. Den borde snarare ligga kring 40 
(muntlig uppgift av Sören Edvinsson, docent vid 
Centrum för befolkningsstudier/Demografiska 
databasen, Umeå Universitet). Å andra sidan gör 
antaganden om att endast delar av befolkningen 
av olika skäl är synlig eller representerad i det ar
keologiska materialet att siffran blir högre, kanske 
uppemot 60. Beroende på hur data från osteolo
gisk analys och från dateringar av Kättstagravfäl
tet tolkas får man med formelns hjälp resultatet 
5-15 vuxna individer i en begravningskvaliflcerad 
befolkning. Felkällorna är många, men resultatet 
ger ändå en fingervisning om hur stor den befolk
ning varit som använt gravfältet. I detta fall kan 
det tolkas som att gravfältet nyttjats av en enstaka 
gård i vissa skeden, och av minst tre gårdar i för
romersk järnålder och äldre romersk järnålder.

Redan vid en första anblick på en plan över 
gravfältet ser man att det finns tre eller fyra grup
peringar av gravar som ligger tätare. Att det kan 
röra sig om tre samtida gårdar antyds av en fortsatt 
rumslig analys. Dateringarna kan anses stärka ett 
sådant antagande (fig. 1), liksom gravar med flest 
antal föremålstyper (AOT-värde) och gravar med 
flest bengömmor (fig. 2). Utifrån skillnader mel
lan de kronologiska faserna ser man för det första 
att den rumsliga organisationen i bronsålder är en 
annan än i förromersk järnålder. Därefter sker en 
etablering i äldre förromersk järnålder i minst en 
av gravgrupperna. I yngre förromersk järnålder är 
ytterligare två grupper etablerade, och i äldre ro
mersk järnålder finns gravar i minst två av de tidi
gare grupperna och eventuellt ännu en grupp. Ett 
stort antal bengömmor i en sammanhållen anlägg-

Figur 1. Gravar med dateringar (markerade i svart) i fyra kronologiska faser. Spridningsbilden antyder en annor
lunda rumslig organisation efter yngre bronsålder, och ett etablerande av minst tre grupper under loppet av förromersk 
järnålder och äldre romersk järnålder. Två anläggningar tolkade som gravar, ytterligare 30 m resp. 70 m norrut, är ej 
med på kartan. Båda saknade människoben. Den nordligaste daterades till yngre förromersk järnålder.

Figur e 1. Graves dated (marked in black) in four chronological groups. The distribution pattern suggests a different 
spatial organisation after the Late Bronze Age, and that at least three groups were established during Pre-Roman Iron 
Age and Early Roman Iron Age. Two constructions categorized as graves, 30 m and 70 m further north respectively, 
are not included in the map. Both lacked human bones. The one furthest to the north is dated to Pre-Roman Iron Age.
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Figur 2. Gravar med flest antal föremålstyper (10 gravar med-} typer, 1 grav med 4,1 grav med 6), samt gravar 
med flestantal bengömmor, 8-10 st. (graven i mitten ska eventuellt ej ses som representativ då den uppvisar avvikan
de drag med dateringar från både förromersk järnålder och yngre järnålder). Mönstret kan anses styrka antagandet 
om minst tre grupper, vilka kan tolkas som gårdar.

Figure 2. Graves with the largest number of artefact categories (10 graves with 3 categories, 1 grave with 4 and 1 grave 
with 6), and graves with largest number of bone depositions, 8-10 units (the middle grave probably not to be included 
because of the divergent characteristics with dating both from Pre-Roman Iron Age and Late Iron Age). The pattern 
produced support the interpretation that at least three groups, which can be interpreted as settlements, were established.
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ning kan tolkas som längre kontinuitet av en grupp 
människor, på t.ex. en gård. Flest antal föremålsty- 
per kan spegla samma förhållande som en ren acku- 
muleringseffekt, men det kan också vara ett uttryck 
för att varje gård, eller släkt, haft en vilja att göra 
vissa av begravningarna till manifestationer.

Representativitet
Kättsta är det första större gravfält från förromersk 
järnålder som undersökts i östra Svealand (Jons
son 2006:3). Det finns inget som motsäger att det 
skulle vara representativt. Åldersfördelningen på de 
begravda är likartad den på andra gravfält i Sverige 
från samma tid (Jonsson 20o6:3f.), och konstruk
tion och fyndmaterial är likartat vad som är känt 
sedan tidigare, bl.a. från ett närliggande, under
sökt men ej avrapporterat, gravfält i Björklinge, en 
knapp mil nordväst om Kättsta (Gustafsson m.fl. 
2006:256). Det som kan vara uttryck för en regio
nal eller lokal variation är förekomsten i gravarna 
av keramik med ett tydligt östligt inslag (Eriksson 
2006:51), och även förekomst av synålar av järn och 
brons (minst 5 stycken) i kontrast till avsaknaden 
av andra föremål med anknytning till hantverk som 
t.ex. skäror och knivar. Sannolikt kan också topo
grafin ses som en lokal variation där blockrikedo
men och riklig tillgång på naturligt skärvig sten 
inverkat på valet av just denna plats för begrav
ningar. Platsen kan med andra ord ha sett ut som 
ett gravfält redan innan den första begravningen 
på platsen, med de attribut och den symbolik som 
förknippats med en gravplats (jfr Aspeborg 2005, 
Kaliff 2007:i77f.). Block och naturligt skärvig sten 
finns det visserligen mycket gott om i det uppländ
ska landskapet, men inte alltid i omedelbar närhet 
till en bosättning, och på en plats som är tillgänglig 
på ett sätt som gör den lämplig som gravplats.

Det skulle kunna vara problematiskt att inklude
ra gravar från en så lång tidsperiod i en och samma 
analys, men faktum är att gravarna genom hela pe
rioden hade likartad karaktär både till det yttre och 
inre (Gustafsson m.fl. 2006:204, 214)- Inget talar 
emot att likheterna kan representera en långvarig 
tradition. Därmed inte sagt att innehållet i tradi
tionen inte kan ha förändrats. En lång kontinuitet i 
användningen av gravfält från denna tid, från yngre

bronsålder till romersk järnålder, har även observe
rats i sydligaste Sverige (jfr Björk 2005:87, 98).

Gravfältet har sannolikt fortsatt åt väster och 
öster utanför undersökningsområdet, men att 
döma av topografin troligen endast i mindre om
fattning - utanför den undersökta ytan var det på
tagligt färre naturliga block av den typ som gravar 
anlagts vid på den undersökta delen av gravfältet. 
Det finns alltså skäl att anta att gravfältet repre
senterar en helhet, åtminstone under förromersk 
järnålder. Däremot går det inte att utesluta att 
andra gravplatser i närheten använts parallellt. På 
boplatsen några hundra meter söderut påträffades 
gravar från förromersk järnålder på ett mindre im
pediment. Vidare var det bland de daterade gra
varna på gravfältet märkbart fler kvinnor än män 
som begravts under äldre romersk järnålder, med
an de var lika många i förromersk järnålder. Det 
kan tyda på att män även begravts på någon annan 
plats utanför det undersökta området (jfr Björk 
2005:36). Avsaknaden av vapengravar och ske
lettgravar från äldre romersk järnålder förstärker 
intrycket av att det kan finnas ytterligare gravar 
samtidiga med de på det undersökta gravfältet.

Av betydelse för representativiteten är också att 
det finns skäl att förmoda att inte alla individer på 
gravfältet blivit identifierade. De många gravarna 
med mycket små mängder eller utan människo
ben exemplifierar detta. Bevaringsförhållanden 
och metodik kan förklara en del men räcker inte 
som förklaring (jfr Kaliff 2007:i5of.). Det är känt 
sedan tidigare att det vid denna tid tycks finnas 
varianter av begravningsseden som inte resulterat 
i gravar i enkel, traditionell mening, utan närmast 
är att jämföra med en minneslund (Engström m.fl. 
2005:ip8ff.). På Kättstagravfältet finns inslag som 
tyder på något liknande. Två av de registrerade 
gravarna tolkades vid undersökningstillfället som 
en naturlig förhöjning respektive naturlig sten
samling, men där framkom ändå brända männis
koben och djurben. I princip skulle fynden kunna 
betraktas som framkomna i provrutor på ytor ut
anför eller mellan gravarna på gravfältet.

Nämnas bör också vissa begränsningar i vår 
analys. Det har inte funnits utrymme att följa upp 
med analyser på en mer detaljerad nivå, t.ex. i lju
set av hur bengömmor förhåller sig till varandra i
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en grav, eller hur gravar förhåller sig till varandra 
på gravfältet. Dessutom har vi i endast begränsad 
omfattning analyserat objekt med utgångspunkt 
i att frånvaron av något är det intressanta, t.ex. 
frånvaro av människoben. Detta helt enkelt efter
som korrespondensanalysen bygger på närvaro av 
egenskaper i olika kombinationer. En sådan ana
lys ligger utanför ramen för detta arbete.

In i matrisen
Dokumentation och terminologi
Dokumentation och terminologi är i egentlig me
ning alltid en tolkning, och därmed blir objekt 
och variabler tagna ur dokumentationen det också 
(jfr Kaliff 2005:126!!.). En förutsättning för att en 
korrespondensanalys ska fungera är att objekten 
och variablerna, d.v.s. gravarna, bengömmorna 
och deras attribut, är jämförbara med varandra. 
Det förutsätter i sin tur att dokumentationen är 
enhetlig och att terminologi och begrepp är dis
kuterade och används konsekvent, helst redan i 
fält. Så tycks inte alltid vara fallet i detta material, 
men det kan lika mycket bero på att vi med den 
terminologi och metodik som används idag inte 
kan beskriva gravfält från denna tid på ett bra sätt. 
Med en medvetenhet om denna problematik har 
analysen genomförts utifrån dokumentationen i 
befintligt skick, med några modifikationer. Helst 
bör dock dokumentationen ha omarbetats för 
att passa en korrespondensanalys, och för att så 
långt som möjligt undvika att terminologi med 
vidhängande tolkningar skymmer vissa aspekter. 
Framförallt gäller detta för yttre gravform (block- 
grav, etc.) och för inre gravform (urnegrop, etc.), 
egenskaper vars glidande variation inte går att 
beskriva med den föreliggande terminologin. Det 
gäller även sådant som i vilken mån flera bengöm
mor inom en viss yta ska tolkas som en grav el
ler flera (jfr Ericsson & Runcis 1995:12). I Kättsta 
finns flera exempel på tätt liggande gravar som 
lika gärna skulle kunna ha tolkats som en grav, 
och tvärtom. Ett uttryck för denna problematik 
är bruket av benämningen satelliter i undersök
ningsrapporten (Gustafsson m.fl. 2006:195).

Det handlar följaktligen om tillkortakommanden 
i terminologi, där begreppet grav blir problema
tiskt. En diskussion kring detta ska inte föras i 
denna artikel (se istället Björk 2005:51!., Kaliff 
2005, Strömberg 2005:61, Kaliff 2007:23!?.), här 
ska endast kort redogöras för de grundläggande 
begreppen grav och bengömma, vilka utgör objek
ten i de två matriserna. Grav används här, såsom 
den föreliggande dokumentationen i detta fall på
bjuder, för en anläggning med deponerade kvar
levor av en eller flera människor, inom ett slutet 
rum vars begränsning bedömts beroende på rums
lig närhet mellan bendeponeringar eller vad som 
kan tolkas som gemensamma konstruktionsdetal
jer. Om inga kvarlevor finns är tolkningen ändå att 
syftet varit en konstruktion med samma funktion 
eller betydelse som de med mänskliga kvarlevor. 
Bengömma används, oftast oproblematisk, för en 
rumsligt avgränsbar samling av ben från en eller 
flera människor, men på samma sätt som för grav 
avgörs begränsningen från fall till fall, och i de fall 
inga mänskliga kvarlevor påträffats kvarstår ändå 
tolkningen att syftet varit detta. I artikeln används 
begreppet bengömma, inte gravgömma som kan 
anses föra tanken till en enstaka plats för ben och 
fynd i en grav, och inte heller bendeposition som 
kan anses syfta för ensidigt på benen och inte in
kludera föremål. Att använda brandgrav som be
nämning i detta fall är mindre lämpligt då det ofta 
leder till begreppsförvirring.

Objekt - gravar och bengömmor
De registrerade gravarna var givna att använda 
som objekt. Som nämnts ovan är det emellertid 
ofta problematiskt i vilken mån de kan betraktas 
som slutna enheter, jämförbara med varandra. De 
gravar som varit mest användbara i analys och 
tolkning är därför de med endast en bengömma, 
där man kan utgå från att gravens attribut är kopp
lade till den begravde, något som inte är självklart 
i gravar med flera bengömmor. Samtidigt måste 
man vara medveten om att gravar med en enstaka 
bengömma i sig utgör en grupp med ett specifikt 
uttryck i kontrast till gravar med ett flertal ben
gömmor. En del av gravarna har uteslutits redan i 
ett tidigt skede av analysen. Det är dels gravar som
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skadats i samband med schaktning och gravar som 
inte undersökts och/eller för vilka dokumentering 
saknats, dels gravar som av någon annan anled
ning, t.ex. tvetydiga dateringar, inte gått att tolka. 
Dessa gravar var dock få till antal.

Utöver gravarna har även bengömmorna an
vänts som objekt i en enskild korrespondensan
alys. Bedömningen var att man i det materialet 
skulle ha större möjlighet till att finna samman
hang som skulle vara lättare att tolka eftersom 
variablerna då med större säkerhet kunde kopplas 
till den begravde. Liksom för gravarna har det un
der analysen av bengömmorna varit nödvändigt 
att utesluta objekt som inte gått att tolka eller 
som varit avvikande/unika på något sätt. Det gäl
ler t.ex. bengömmor med fler individer, 17 styck
en med två individer i bengömman och en med 
tre individer i gömman. För att kunna analysera 
könsbundna och åldersrelaterade variabler har 
dessa objekt uteslutits då det för dem inte går att 
knyta specifika variabler till de enskilda individer
na i gömman. De bengömmor där inga mänskliga 
kvarlevor påträffats har likaså utgått ur analysen.

Variabler
I korrespondensanalys används kategoriska vari
abler. Om kontinuerliga variabler ska användas 
måste dessa först omarbetas till kategoriska vari
abler på lämpligt sätt (Lundin 2005:12). I denna 
analys har endast kategoriska variabler med bi
nära data av typen frånvaro/närvaro använts. En 
fördel med binära data är att man därigenom kan 
undvika att man applicerar tolkningar av mate
rialet på förhand som kan påverka analysresulta
tet (Cornell & Fahlander 2002:107). Mått- och 
mängduppgifter har omarbetats för att kunna 
användas som variabler, t.ex. till en variabel för 
avvikande stor mängd keramik. De problema
tiska klassifikatoriska uppgifterna om yttre och 
inre gravform har i möjligaste mån brutits ned 
till sina beståndsdelar, t.ex. nedgravning för ben
gömma, sotförekomst, block i olika storlekar, an
tal och läge, etc. De variabler som använts redo
visas översiktligt i figur 3. Listan innehåller både 
utgångsvariabler och de reviderade variabler som 
framarbetades under analysens gång.

Arbetsprocessen med analysen är interaktiv. Det 
första variabelurvalet är inte kritiskt utan ska mer 
ses som en skiss till den följande analysen. Den 
uppsättning variabler man från början utgår från 
visar sig i de flesta fall ha en eller annan brist som 
måste rättas till. I princip skall det gå att motivera 
vad varje enskild variabel tillför analysen som inte 
redan ges av andra variabler, eller kombinationer 
av variabler. Många gånger innehåller flera av va
riablerna delvis samma information, t.ex. bengrop 
och bengömma i nedgravning. De kommer då att 
samvariera i analysen. Detta är en effekt av kod
ningen av data och säger inte något om det vi vill 
studera (Lundin 2005:13).

Vid korrespondensanalys tillkommer en proble
matik som har att göra med metodens matema
tiska egenskaper. Något förenklat kan man säga 
att de objekt som har ovanliga variabelvärden ten
derar att få större inflytande på analysen än objekt 
som är genomsnittliga. De mönster och samband 
som då framträder har relevans för bara en mycket 
liten andel av objekten. Man kan emellertid med 
hjälp av kodningen av variablerna få kontroll över 
”hur ovanliga” man tillåter objekten att bli (Lun
din 2005:13). I de fall detta problem uppstått under 
analysen har större övergripande variabler skapats 
utifrån grupper av variabler som representerats 
av få objekt. Detta för att få adekvata mönster för 
flera objekt i analysen. T.ex. har av variablerna för 
olika föremålstyper av metall skapats en gemen
sam variabel för materialet metall. Ett annat feno
men man bör ha uppsikt över är hur variabler som 
är av en typ som utesluter varandra styr utseendet 
på diagrammen. Detta kan försvåra uttydningen 
av diagrammen, men det kan också utnyttjas för 
att synliggöra vissa aspekter. Ett sätt att komma 
tillrätta med sådana variabler är att istället använ
da dem i klassning av objekten (se nedan).

Redan tidigt vid matrisbyggandet stod det 
klart att åtskilliga variabler var diskutabla. Även 
en sådan till synes enkel sak som nedgravning för 
bengömman är ofta svårhanterad, då bl.a. dimen
sioner och form är mycket olika. Hur ska t.ex. en 
bengömma i en bergskreva hanteras? Det som re
gistrerats som stensättningar och högar visade sig, 
när klassificeringen bröts ned till fungerande va
riabler, i vissa fall kunna ses som i princip samma
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Kronologiska grupper: Yngre bronsålder, äldre 
förromersk järnålder, yngre förromersk järnålder, för
romersk järnålder, äldre romersk järnålder

KGB

Yttre gravform: Blockgrav, stensättning, 
hög, omarkerad, stensamling

GB

Yttre planform: Rund, oval, rundad, 
fyrsidig, oregelbunden

G

Block, markfast, dominerande G

Block, markfasta, två eller fler, dominerande G

Block, ett eller flera, mindre G

Stenpackning med större stenar centralt G

Stenpackning med större stenar G

Stenpackning G

Stenpackningar, två eller flera G

Stenpackning av skärvig sten G

Stenpackning av rundad sten G

Gles stenpackning G

Vällagd, tät stenpackning G

Kärnröse G

Mittsten, mittstenar G

Jordmantel G

Kantkedja, kantstenar, kantmarkering, avgränsning G

Täcksten, locksten GB

Gravklot G

Inre gravform: Bengrop, benlager, brandgrop, 
brandlager, enstaka ben, spridda brända 
ben, urnebrandgrop, urnegrav, urnegrop

GB

Bengömma i nedgravning GB

Bengömma på plan mark GB

Bengömma med sot och kol GB

Bengömma utan sot och kol GB

Antal bengömmor: En, två, tre eller flera. G

Röd järnoxidfärgad fyllning i bengömma GB

StenskoningApackning i bengömma B

Lock av keramik B

Avvikande stor mängd brända ben GB

De brända benens kondition: Helt brända, del
vis brända, sotiga, lite sotiga, jordiga

GB

Anatomiska delar: Skallben, klippben, 
bålben, armben, ben, finger/tå

GB

Antal individer: En, två, tre eller flera, ingen KG

Könsbestämning: Kvinna, man KGB

Endast ett av könen repr. i graven: Kvinna, man KG

Endast ett av könen repr. i graven och ev. 
även obestämt kön: Kvinna, man

KG

Båda könen repr. i graven KG

Aldersgrupper: Småbarn (0-1), barn (1-7), äldre barn 
(7-14), ungdom (14-20), vuxen (20-40), äldre vuxen 
(40-60), gammal (>60)

KGB

Endast barn repr. i graven KG
Endast ungdomar repr. i graven KG
Endast vuxna repr. i graven KG
Endast barn tillsammans med vuxen/vuxna 
repr. i graven

KG

Djurben i bengömman GB
Djurben, bränt, i bengömma GB
Djurben, obränt, i bengömma GB
Djurben utanför bengömman G
Djurben, bränt, utanför bengömma G
Djurben, obränt, utanför bengömma G
Djurart: Däggdjur, stort däggdjur, medelstort 
däggdjur, svin, häst, hund, nöt, får/get

GB

Avvikande stor mängd keramik GB
Keramik GB
Keramik i bengömma G
Keramik utanför bengömma G
Ingen keramik G
Sekundärbränd keramik GB
Keramik med matskorpa GB
Antal kärl: Ett, två, tre eller fler G
Benbehållare B
Harts G
Hartsring GB
Hartskula G
Harts i bengömma G
Harts utanför bengömma G
Metall G
Brons G
Järn G
Dräkttillbehör i metall GB
Nål (ej dräkt) GB
Övrig metall (ej dräkt, ej nål) B
Metall i bengömma GB
Metall utanför bengömma G
Övriga föremål (ej metall) GB
Flinta GB
Malsten/löpare G
Bränd lera (inkl. lerklining) GB
Bränd lera (inkl. lerklining) i bengömma G
Bränd lera (inkl. lerklining) utanför bengömma G
Bearbetat ben GB
Pärla GB
Anläggningar i eller vid graven: Härd, mörkfärgning, 
nedgravning, sotlager, stolphål

G

110 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



typ av konstruktion som blockgravar, men med 
mindre block respektive med konstruktionsdetal
jen jordmantel. Nämnas kan även den till synes 
enkla variabeln locksten, som inte var så oproble
matisk som den kan verka. Gränsen mot vad som 
istället kallas täcksten är glidande, och när det är 
ett par eller fler täckande stenar blir gränsen mot 
stenpackning glidande. Det väsentliga kan helt 
enkelt vara den täckande funktionen, medan den 
olikartade konstruktionen kan spegla någon an
nan aspekt, t.ex. en rent praktisk aspekt, eller en 
statusaspekt om lockstenen är tydligt utvald och 
ditforslad. Variabler baserade på den osteologiska 
analysen har varit särskilt svårbearbetade. Mer 
om det i resultatavsnittet.

En utvärdering av varje variabel skulle behövas, 
på grundval av analysresultat och hur dessa ska 
tolkas på ett djupare sätt. Först då kan man uttala 
sig om huruvida de speglar en verklig variation, 
om de i vissa fall är uttryck för samma sak, eller 
om de bara är resultat av något slag av slumpartad 
process (jfr Eriksson & Runds 1995:22). En sådan 
utvärdering skulle även vara till nytta för en dis
kussion av grävmetodik.

Klassning - kön, ålder och datering
Det effektivaste sättet att underlätta tolkningen 
av materialet uppnås efter klassning av objekten. 
Klassningen kommer att styra hela tolkningsar- 
betet och skall utgå från de variabler som man är 
mest intresserad av att studera. Analysen bör alltså 
byggas upp på ett sådant sätt att dessa variabler 
utnyttjas som tolkningsverktyg. Det innebär sam
tidigt att de utgår som aktiva variabler i korre
spondensanalysen. Lämpliga tolkningsverktyg är 
oftast kön, ålder och datering. Diagrammen tolkas 
utifrån hur de klassade objekten står i relation till 
varandra, till andra objekt och till variablerna. Till 
grund för klassningen har här ett urval av date

ringar och osteologiska bestämningar använts, där 
både säkra och osäkra bestämningar av respektive 
klass har använts. Gravarna har varit mest proble
matiska att klassa, eftersom många av dem inne
håller flera bengömmor. Klassningen har då gjorts 
på de gravar där endast ett kön, en åldersgrupp el
ler en kronologisk fas varit representerad. En osä
kerhet finns dock för de av de klassade gravar som 
även innehåller obestämt material. För att komma 
till rätta med sådana problem skulle en djupare 
analys av uppbyggnaden av varje enskild grav krä
vas som det inte funnits utrymme för här.

Resultat
Nedan följer ett urval av samband, mönster och 
iakttagelser som gjorts vid uttydning av diagram
men. Analysen har i vissa fall kompletterats med 
data direkt från matrisen, i de fall diagrammen av 
någon anledning varit svårtolkade. Enstaka dju
pare tolkningar finns med som exempel på poten
tialen i materialet för vidare bearbetning av vissa 
samband. Enstaka variabler och nyckelord har kur
siverats för att underlätta läsningen.

Ett mått på kvaliteten i en korrespondensana
lys är den s.k. forklaringsprocenten, d.v.s. andel 
”infångad” variation i det analyserade materialet. 
Denna har på den första axeln i många fall legat 
kring 10%, vilket är lågt. Detta kan tolkas på olika 
sätt. Delvis kan det bero på den stora mängden 
objekt och variabler. Intrycket har emellertid varit 
att variationen till stora delar verkligen är låg. En 
slutsats man kan dra av detta är att det snarare är 
likheterna i gravskick som ska betonas, trots den 
tills synes stora variationen i attribut i olika kom
binationer. Variationen kan i så fall vara resultat 
av handlingar av ett slag som inte blir synliga som 
mönster i diagrammen. Handlingarna kan ingå i 
ritual eller tradition, men hur/när de tillämpats 
skulle kunna vara resultatet av överväganden som

Figur 3. Sammanställning av de variabler som använts i analysen med gravar som objekt (G) respektive bengöm
mor (B), samt de som använts i klassning (K). Av utrymmesskäl har vissa variabelpar och grupper av variabler 
samlats i en cell. Dessa är markerade med kursiv stil.

Figure 3. A compilation ofthe variables used for the analysis of graves (G) and bone depositions (B) as objects, and 
those used for classification (K). Due to space limitations some ofthe variable pairs and groups ofvariables have been 
assembled in one cell (marked in italics).
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är unika för varje grav, eller varje begravning, över
väganden som kanske inte heller är direkt kopp
lade till den begravde individen. Därmed ger de 
arkeologiska spåren av handlingarna inte upphov 
till synliga mönster i diagrammen, och variationen 
blir statistiskt sett låg. Att de samband som fram
kommit många gånger visat sig omfatta relativt få 
objekt kan ses i samma sammanhang.

Ett annat genomgående intryck har varit att få 
entydiga samband finns, att döma av undantagen i 
materialet. Föremålstyper och konstruktionsdetal
jer som uppvisar ett samband med något av könen 
eller en åldersgrupp har ofta flera undantag hos det 
motsatta könet eller hos de andra åldersgrupperna. 
Undantagen kräver en egen tolkning. Det är lätt att 
man fokuserar på det samband man sett och glöm
mer undantagen. Av de återkommande undanta
gen kan man dra slutsatsen att det finns andra, eller 
flera, bakomliggande faktorer, och att t. ex. kön och 
ålder inte direkt avgör hur graven ser ut. De bak
omliggande faktorerna kan vara av olika slag. Med 
hjälp av etnoarkeologiska analogier bör man kunna 
närma sig en tolkning av hur t.ex. civilstånd, föräld- 
raskap, religiös status påverkat gravarnas utform
ning (jfr Oestigaard 2000; Kaliff 2007:88f.).

När alla, eller så många som möjligt av gravar och 
gravvariabler, inkluderades i ett diagram blev for
klaringsprocenten låg, men det gick ändå att kän
na igen tendenser som sedan återkom i diagram 
med snävare urval av variabler och objekt. Det är 
tendenser rörande kronologi, kön och ålder som 
tycks förstärka varandra, eller samvariera. Man 
kan se en uppdelning i dels gravar som känneteck
nas av variation i yttre formelement som block, sten- 
packningar, kantmarkeringar. Konstruktionen är 
oftare oregelbunden eller med gles stenpackning. 
Till denna grupp hör även inre gravformer utan ned
gravning med undantag av brandlager, få föremål, 
brända djurben både i och utanför bengömman, 
keramik utanför bengömman samt alla typer av öv
riga anläggningar, d.v.s. härd, stolphål, mörkfärg- 
ning, sotlager och nedgravning. Dels en grupp, 
som mer eller mindre står i motsatsförhållande 
till den förra, vilken kännetecknas av variation 
i inre formelement eller detaljer i konstruktionen. 
Här återfinns bengömmor i nedgrävningar av olika 
typer och gravklot, jordmantel, locksten, etc. De

enda yttre formelementen i denna grupp är större 
stenar i stenpackningen och vällagd stenpackning. 
Vidare finns här föremål i högre grad, hartsringar 
och särskilt metallföremål, obrända djurben både 
i och utanför bengömman, avvikande stora mäng
der brända ben eller keramik, samt sekundärbränd 
keramik och keramik med matskorpa. Kronologisk 
representeras den första gruppen uteslutande 
av gravar daterade till förromersk järnålder och 
yngre bronsålder. Sådana dateringar finns även 
i den andra gruppen men i den dominerar da
teringar i äldre romersk järnålder. Ett liknande 
förhållande gäller könsfördelningen, där gravar 
med män återfinns i båda grupperna medan gra
var med kvinnor är tydligt associerade till den 
andra gruppen. Åldersgrupperna fördelar sig 
något annorlunda. Gravar med vuxna är jämnt 
spridda över båda grupperna. Småbarn är dä
remot tydligt mer representerade i den för
sta gruppen, men finns i färre antal även i den 
andra. Barn och ungdomar har liksom småbarn 
en spridning huvudsakligen i den första gruppen, 
men förekommer i högre grad än småbarn även i 
den andra. Det enda klassade objektet av en gam
mal man placerar sig tydligt i den andra gruppen, 
där gravar med kvinnor annars dominerar.

Tolkingen av de ovan nämnda mönstren blir 
komplex eftersom det sannolikt är både sam
tida skillnader i ritual och förändringar över tid 
som kommer till uttryck. En iakttagelse man kan 
göra är hur de två grupperna skiljer sig åt på ett 
sätt som kan illustreras av begreppsparet natur
kultur. I den första gruppen utnyttjas naturliga 
block, de brända benen läggs direkt på markytan 
och föremålen är få. I den andra gruppen konstru
eras gravarna i högre grad, större stenar placeras 
i konstruktionen, jordmantel, kärnröse, gravklot, 
locksten förekommer mer, nedgrävningar görs 
för benen och bålrester och fler föremål läggs ned. 
Troligen speglar detta främst en förändring över 
tid, men man kan även se en skillnad där kvinnors 
gravar och vuxnas gravar på samma sätt är mer 
konstruerade än mäns och barns gravar. Denna 
sistnämnda generella tendens kan förslagsvis ses 
som ett uttryck för skillnader i noggrannhet i ri
tual, betingade av föreställningar om hur, eller 
i vilken grad, den döde bör bistås på den vidare

112 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



färden. Genom detta säkerställs även relationen 
mellan den döde och de levande (jfr Oestigaard 
2000; Kaliff 2007:168, lpgf.).

Dimensioner på gravar och på bengömmor visade 
sig tidigt vara olämplig som variabel. Dels för att 
den var påverkad av subjektiv tolkning och av an
nat i konstruktionen, t.ex. om blocket inkluderats 
i inmätning eller inte, eller av antalet bengömmor 
som tolkats ingå i gravens begränsning, som inte 
alltid var en reell gräns - möjligen skulle stenpack- 
ningens dimensioner ha varit en bättre variabel. 
Dels för att olika dimensioner, särskilt ifråga om 
bengömmorna, genom sin glidande skala inte ger 
intryck av att spegla olika intentioner. Den vä
sentliga skillnaden är nedgravning eller inte, där 
nedgravning kan tolkas som en spegling av att en 
större betydelse tillmätts begravningen, genom att 
mer arbete nedlagts, eller större noggrannhet iakt
tagits. Bland nedgrävda bengömmor påträffades i 
högre grad gömmor med större mängd ben, större 
mängd keramik och fler föremål som kan tolkas 
som statusmarkörer, d.v.s. föremål av metall.

När det gäller gravars yttre form och formelement 
är småbarn och barn mer associerade till oregel
bunden planform, gles stenpackning och ett eller 
flera mindre block. Ungdomars spridning är mer 
lik vuxnas i och med att de finns både bland de nyss 
nämnda och bland mer välkonstruerade gravar. 
Kvinnor uppvisar ett klart samband med vällagd, 
tät stenpackning (jfr Bennett 1987:147). Gravar 
daterade till äldre romersk järnålder är mer sprid
da än äldre gravar, d.v.s. de uppvisar fler former 
och formelement. Locksten/täcksten är associerad 
till båda könen och alla åldersgrupper utom grup
pen gammal (över 60 år). En något större andel av 
småbarnen har locksten, men förekomsten bland 
övriga åldersgrupper tyder på att det inte är åldern 
som avgör när en locksten används. Gravar med 
två eller flera stenpackningar visar sig ofta också 
ha två eller flera block registrerade, vilket gör att 
man kan undra om det egentligen rör sig om flera 
gravar som registrerats som en, och vad den in
mätta begränsningen då bär på för betydelse.

Gravarnas inre form, d.v.s. hur inre formtyper fö
rekommer i kombinationer, är svåranalyserad p.g.a. 
problem med terminologi och tolkning. Inget tyder 
på att enstaka ben och spridda brända ben skulle

vara ”spill” från andra bengömmor. En iakttagelse 
är att småbarns- och barngravar är mer represen
terade bland benlager och bengrop. Om man an
tar att detta tyder på att mindre betydelse tillmätts 
begravningen eller den döde i något avseende, kan 
man också anta att det är förknippat med motsat
sen att även samla in bålrester till bengömman. Det 
kräver mer arbete och större noggrannhet än att 
bara plocka benen från kremeringsplatsen.

Då terminologin för inre form bryts ned till vari
ablerna nedgrävd bengömma, bengömma i lager, 
bengömma med eller utan sot och kol kan man 
se en tendens att gravar med kvinnor är något 
mer associerade till nedgrävd bengömma och med 
bengömma med sot och kol, medan män är något 
mer associerade till bengömma i lager. Att kvin
nor är något mer representerade i äldre romersk 
järnålder inverkar emellertid på sambandet.

Till diskussionen huruvida platsen för graven 
också varit platsen för kremering har inget enty
digt framkommit. Inget mönster kunde ses i hur 
brandlager förekommer med andra typer av inre 
gravform. Frånvaro av klippben i ett brandlager 
som tecken på att benen är bortplockade efter en 
kremering kompliceras av möjligheten att brand
lagret kan vara detsamma som kremeringsplatsen, 
att bengömman kan ha anlagts i eller i direkt an
slutning till kremeringsplatsen, och av närvaro av 
tidigare och senare begravningar (jfr Arcini 2005; 
Dutra Leivas i denna volym). Det finns dock åt
skilliga gravar där inslag tyder på att kremeringen 
skett på platsen, men för att kunna säga något med 
säkerhet behövs detaljerade studier av enskilda 
gravar. Ett intryck är att skallben tillmätts stor be
tydelse, och att frånvaro av skallben därför kan ge 
ledtrådar i en fortsatt analys. Bland Kättstagravar- 
na fanns endast en grav där brandlagret saknade 
både skall- eller klippben, men där de andra två 
bengömmorna i graven innehöll ben som repre
senterade hela kroppen. Att endast få och vaga 
spår av kremeringsplatser påträffas på gravfält från 
denna tid ska dock inte ses som något egendom
ligt. Vid en kremering där bålet får brinna ut helt 
återstår enbart ben efter kroppen och mycket fin 
aska som lätt förs iväg med vind och vatten (Kaliff 
2007:i35f.). Det är även möjligt att man kreme- 
rade de döda på separata platser, en ny plats för
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varje gång, och inte på en gemensam kremerings- 
plats vilket skulle ackumulera betydligt mer sot 
och aska på platsen (jfr Oestigaard 2000:27).

I ett urval av gravar med endast två individer kan 
man anta att tendenser synliggörs av hur barn, kvin
nor och män förekommer i kombinationer. Den enda 
tendensen är då att barn oftare verkar ha begravts 
tillsammans med barn. Kombinationerna kvinna
barn, kvinna-kvinna och man-man förekommer i 
mindre omfattning. I det enda exemplet på barn
man är könsbestämningen av mannen osäker. 
Kombinationen kvinna-man finns intressant nog 
inte i detta urval, den finns endast i gravar med fler 
än två individer, och då oftast där även barn finns. 
I gravar med fler individer förefaller alla åldrar och 
kön finnas representerade i olika kombinationer. 
Totalt sett förekommer barn i gravar tillsammans 
med män faktiskt i något högre grad än i gravar 
med kvinnor eller med både kvinnor och män. 
Denna tendens är dock osäker eftersom det i detta 
större urval av gravar även finns individer som ej 
är könsbestämda. Ser man på samma förhållande 
i bengömmor med fler individer än en förekom
mer framför allt kombinationer barn-vuxen. Den 
vuxne individen har i dessa fall ej gått att könsbe- 
stämma. I enstaka bengömmor förekommer även 
barn-barn. I samma utsträckning förekommer 
även kombinationen man-man, där man kan no
tera att det alltid är en yngre och en äldre individ 
som begravts tillsammans.

Gravar i avsaknad av människoben uppvisar både 
skillnader och likheter gentemot resten av gravar
na. Deras spridning på gravfältet var annorlunda 
genom att de låg lite avsides från de tätare lig
gande gravgrupperna. De flesta återfanns bland de 
glest utspridda gravarna i norra delen. Dateringar
na, genom keramik, ligger i yngre bronsålder och 
äldre järnålder. Form och innehåll var i stort sett 
som i andra gravar, det förekom även t.ex. fyrsidig 
form, vällagd stenpackning, kantkedja, brandgrop, 
brandlager, sekundärbränd keramik, keramik med 
matskorpa, brända och obrända djurben, harts
kula, bronsten, flinta, malsten/löpare, bränd lera, 
samt relativt många härdar och nedgrävningar. 
Föremålen var dock väldigt få, bl.a. saknades 
hartsring och nål. Även konstruktionsdetaljen 
locksten/täcksten saknades. En slutsats man kan

dra är att det inte verkar röra sig om gravar som 
anlagts innan den individ graven varit ämnad 
för avlidit. Då borde spåren av gravbål och offer/ 
gåvor inte finnas med. Sannolikt finns ett flertal 
förklaringar. Det kan vara att ingen kropp funnits 
tillhanda, eller så kan benen ha plockats ur ben
gömman av olika anledning, eller de kan ha varit 
så ofullständigt brända att förmultning skett. Man 
skulle kunna anta att dåligt brända ben kan spegla 
låg status, d.v.s. att en mindre betydelse tillmätts 
begravningen eller den döde, i den meningen att 
mindre arbete nedlagts på konstruerandet av bå
let. Något som styrker detta har dock inte gått att 
se. Att frånvaro av människoben skulle vara den 
yttersta konsekvensen av brandgravskickets idé, 
ett uttryck för en fullgången ritual (Ericsson & 
Runcis 1995; Kaliff 2007:15iff.), är en tolkning 
som inte motsägs av detta material. Det är i så fall 
intressant att notera att gravarna utan människo
ben låg avsides i förhållande till de andra gravarna, 
men i övrigt uppvisade likheter med dem.

Man kan utgå ifrån att meningen vid kreme
ringen var att kroppen skulle bli helt bränd. Att det 
ändå förekom delvis brända ben på gravfältet skulle 
då troligtvis vara oavsiktligt och kan tyda på andra 
orsaker än rituella, t.ex. årstiden vid kremeringen, 
brist på ved m.m. Skillnader i hur benen behand
lats efter kremeringen kan man anta speglas i egen
skaperna rengjorda (jordiga) eller sotiga ben. Dessa 
varierar i större utsträckning under förromersk 
järnålder än under övriga perioder då de analyse
rade benen i övervägande fall varit jordiga. Varken 
något av könen eller någon åldersgrupp kan knytas 
starkare till något av de förmodade förfaringssät
ten. Användandet av variabler som sotiga respek
tive jordiga ben och gradvisa förändringar dem 
emellan förefaller vara mycket vanskligt. Mycket 
tyder på att benens kondition påverkats av beva- 
ringsförhållanden på plats, behandlingen av benen 
i fält och under efterarbete, samt den subjektiva 
tolkningen. Man skulle kunna förvänta sig att be
nen från bengömmor innehållande bålrester en
bart skulle vara sotiga, men så är inte fallet. Bland 
dessa finns många exempel på jordiga ben.

Vilka benfragment, i betydelsen anatomiska de
lar, som begravts i bengömmorna uppvisar inga 
mönster över gravfältet. Den största anatomiska
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gruppen av ben var skallfragment som förekom i 
149 bengömmor. De påträffades i bengömmor av 
alla åldersgrupper och båda könen. På samma sätt 
förhöll det sig med benfragment efter de större 
benen i lemmarna. Överrepresentationen, relativt 
sett, av skallben på gravfältet kan delvis bero på att 
de är lätta att identifiera efter kremeringen men 
också på att de är lätta att urskilja vid en osteolo
gisk analys. Fingrar och tår var generellt under- 
representerade i gravarna. Då de förekommer är 
det i de flesta fall i vuxengravar, medan de saknas 
nästan helt bland barnen, vilket är vad som kan 
förväntas då ben från yngre individer är mindre 
och fragmenten blir svåra att identifiera. Under
representationen av finger- och tåben kan ha flera 
orsaker; kanske förstördes de helt vid kremering
en, kanske samlades de inte upp från kremerings- 
platsen eller så förstördes/försvann de i någon be- 
gravningsrit/process som utfördes med resterna av 
kroppen efter kremeringen. Man kan också tänka 
sig att bevaringsförhållandena i marken inte var 
gynnsamma eller att de inte tillvaratogs vid själva 
utgrävningen. För att kunna använda sig av vari
abler som skallben, bålben, klippben m.m. krävs 
mer bearbetning av materialet där man tar hänsyn 
till hur stor del av det faktiska benmaterialet som 
identifieras, och hur stor del som är oidentifierat 
per individ. En del benfragment är lättare att iden
tifiera än andra fragment. Det finns en risk att det 
man egentligen analyserar är kvaliteten på utgräv
ningen och hur bra osteologen bedömer benen.

De artbestämda djurbenen visade sig bära på 
en hel del information, ofta i kombination med 
variablerna bränt eller obränt och i eller utan
för bengömman. I alla gravar med ben av får/ 
get förekom djurbenen i bengömman, när en så
dan fanns. Bland dessa gravar finns dateringar till 
yngre bronsålder och förromersk järnålder. Ben 
av nöt påträffades i gravar från förromersk järn
ålder och äldre romersk järnålder. De förekom 
däremot både i och utanför bengömmorna, och 
visade ett samband med kvinnor och i viss mån 
barn. De obrända djurbenen i bengömmorna be
stod av fragment efter nötdjur och får/get medan 
de brända djurbenen kom från svin och obestämda 
däggdjur. Det är främst fragment från köttfattiga 
delar av djuren, fotben och tänder, som lagts ner
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i bengömmor och gravar. Fragment efter obrän
da ben från får/get var deponerade i bengömmor 
med ungdomar och äldre vuxna. De obrända be
nen från nötboskap hittades främst i bengömmor 
med vuxna kvinnor. Även i en bengömma med ett 
mindre barn hittades obrända benfragment efter 
nötdjur. Förekomsten av ben från nötboskap i 
kvinnogravar har tidigare tolkats som ett uttryck 
för högre status (Petersson 2006:44). I en annan 
bengömma med ett barn hittades brända ben efter 
svin. Det har framförts att ben från svin kan tolkas 
vara högstatusdjur då de enbart var köttproduce- 
rade djur och till skillnad från andra husdjursarter 
(Wikborg 1996:119). Man kan tänka sig att dessa 
två barnbegravningar speglar att en annan bety
delse tillmätts begravningarna eller barnen, då de 
fått med sig ben från svin och nötdjur precis som 
de vuxna individerna på gravfältet.

För både bengömmor och gravar med kvinnor 
sågs en tydlig koppling till förekomst av obrända 
djurben. För bengömmor med män, men även ben
gömmor med ungdomar och barn, fanns däremot 
en koppling till brända djurben och keramik ?ned 
matskorpa. Det är främst yngre människor som är 
associerade till keramik med matskorpa. Mönstret 
förstärktes ytterligare i gravanalysen där brända 
djurben utanför bengömman kunde kopplas till 
män och små barn. Det omedelbara intrycket är 
således att männen, barnen och ungdomarna fått 
med sig färdiglagar in i döden medan kvinnorna 
fått med sig matvaror att preparera senare. I en 
djupare tolkning bör man dock inte ta för givet 
att sambandet kan förklaras så enkelt. Bl.a. kan 
man inte utgå från att matoffret, om det är ett så
dant, ska kopplas till den döde. Det kan lika gärna 
röra sig om inslag i ritualen som rör förhållanden 
bland/till de levande, eller förhållanden som den 
döde möter i efterlivet.

Analysen av keramikvariabler i gravarna visade 
att avvikande stor mängd keramik hade viss ten
dens att ha samband med kvinnor, medan män 
visade ett visst samband med keramik med mat
skorpa. De två variablerna stod även i ett mot
satsförhållande till varandra. För småbarn sågs 
en association till keramik utanför bengömman. 
Barn äldre än ett år var i viss mån förknippad med 
keramik utanför bengömman, men de har även
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keramik i bengömman. Dessa samband speglar 
sannolikt skillnader i ritual. Att det rör sig om 
svaga samband kan tolkas som att de inte är frå
ga om strikta regler utan snarare om handlingar 
som bestämts utifrån situationen, eller styrts av 
bakomliggande faktorer.

Åtta av nio gravar med avvikande stor mängd ke
ramik (med hänsyn tagen till antal bengömmor i 
graven) var gravar med en enstaka bengömma. Det 
ska jämföras med totalt på gravfältet där mindre 
än hälften av gravarna hade endast en bengömma. 
En liknande iakttagelse kan göras för gravar med 
avvikande stor mängd brända ben, där sju av nio var 
gravar med en enstaka bengömma. De avvikande 
stora mängderna kan här anses spegla att en an
nan betydelse tillmätts dessa begravningar, något 
som alltså även speglas i att den döde inte delar 
gravplats med fler individer. Detta ska sannolikt 
tolkas i kontrast till gravar med ovanligt många 
bengömmor, vilkas uttryck förslagsvis bör tolkas 
mer i termer av kontinuitet och tillhörighet.

Sekundärbränd keramik fanns i övervägande fall 
i bengömmor där benfragmenten osteologiskt 
bestämts till kvinnor. En stor grupp bengömmor 
med sekundärbränd keramik där individerna var 
vuxna med obestämt kön kan alltså tolkas att vara 
kvinnor. Förmodligen kan man här se spår efter 
en begravningsritual utförd vid själva kremerings- 
tillfället, knuten till framför allt kvinnor. Att den 
döde fick med sig kärl på kremeringsbålet var van
ligt under alla perioder på gravfältet. Huruvida det 
rör sig om en avsiktlig deposition av keramiken i 
bengömman eller inte är svårt att avgöra då den 
sekundärbrända keramiken förekom i bengöm
mor både med och utan bålrester, dock i flertalet 
fall i bengömmor med bålrester. Sekundärbränd 
keramik framkom även i enstaka bengömmor med 
barn och i två bengömmor med osteologiskt köns- 
bestämda män, en gammal man respektive en yng
re vuxen man. Alla dessa bengömmor, både när det 
gäller barnen och de vuxna männen, var speciella 
på något sätt utöver att de innehöll sekundärbränd 
keramik. En del av barnens bengömmor innehöll 
ytterligare föremål som annars vanligen påträf
fades i bengömmor för vuxna, medan andra barn 
var placerade i egna gravar. Den gamle mannen 
var begravd i en egen gravhög daterad till romersk
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järnålder. Hans grav hade attribut som kan knytas 
till kvinnor, såsom en vällagd stenpackning och vad 
som tolkats som ett gravklot (jfr Bennett 1987:147). 
För den yngre mannen fanns också, förutom den se
kundärbrända keramiken, andra likheter med kvin
nor på gravfältet. Det förekom röd, järnoxidfärgad 
fyllning i hans bengömma, vilket fanns i ytterligare 
två bengömmor på gravfältet, båda innehållande 
kvinnor (se diskussionsavsnittet).

Det fanns keramik- och hartsfragment efter åtta 
benbehållare på gravfältet, varav endast två tolkats 
som säkra behållare. I enstaka fall hade skallben 
från individen själv använts som en benbehållare 
och placerats i botten av bengömman. Benbehål
lare har inte gått att knyta till något av könen utan 
förekommer hos både kvinnor och män. I de olika 
åldersgrupperna fanns benbehållarna framför allt 
i bengömmor med små barn och äldre vuxna indi
vider. Förekomst av benbehållare stod intressant 
nog i motsatsförhållande till förekomst av sekun
därbränd keramik. Förklaringen till detta kan helt 
enkelt vara att keramikskärvor från bålet inte ta
gits med i de fall man samlat in kremeringsrester 
i en behållare. Varför en behållare använts för be
nen endast i vissa fall är svårare att förklara. San
nolikt ska en tolkning sökas i de händelser som 
ligger mellan kremeringen och själva jordningen 
och i de delar av ritualen som eventuellt äger rum 
under denna tidsrymd (jfr Oestigaard 2000:56). 
Man kan tänka sig att en behållare använts i de fall 
tiden mellan kremering och jordning varit lång, 
eller i de fall det underlättat transporten av benen 
t.ex. från kremerings- till begravningsplats.

När gravar utgör objekt i analysen kan man av 
diagrammen utläsa att sekundärbränd keramik har 
ett visst samband med metallföremål och avvikan
de stor mängd keramik. Till detta mönster kan 
man lägga till det förhållande att variabeln ingen 
keramik, då den används, drar till sig variabeln 
bränt djurben mer än andra variabler. Djurben 
står i sin tur i motsatsförhållande till metallfö
remål. Hur detta ska tolkas är osäkert. Man bör 
inte vara för snar med att tolka metallföremål 
som tecken på högre status. I detta fall kan man 
ändå konstatera att metallföremål samvarierar 
med sådant som kan tolkas som spår av en mer 
noggrann eller utförlig gravritual.
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Sammanfattningsvis kan sägas om keramik att män 
associeras mer med keramik med matskorpa och 
keramik utanför bengömman, medan kvinnor asso
cieras mer med sekundärbränd keramik, keramik i 
bengömma, och avvikande stor mängd keramik. Att 
det bland kvinnorna finns något fler dateringar till 
äldre romersk järnålder kan bidra till mönstret.

Hartsringar, d.v.s. spår efter svepkärl av orga
niskt material, samvarierade framför allt med 
bengömmor där män begravts, och i övrigt med 
ej könsbestämda äldre vuxna och vuxna individer. 
Endast ett barn påträffades tillsammans med en 
hartsring, vilket kan indikera att barnet, eller bar
nets begravning, haft en annan betydelse än vad 
gäller barn i övrigt.

När det gäller förekomst av föremål och djur
ben i gravarna kan man se att småbarn är stort 
representerade bland gravar utan varken föremål 
eller djurben. Bland dessa finns även åldersklas
sen gammal och större delen av gravar från yngre 
bronsålder. Vidare associeras kvinnor klart med 
metallföremål, särskilt i bengömman, och till nå
lar och dräkttillbehör. Metallföremål förekom
mer oftast i nedgrävda bengömmor tillsammans 
med bålrester. Män associeras mer med harts i 
bengömman, särskilt hartsringar, och till bränt 
djurben i bengömman, medan kvinnor är svagt 
förknippade med harts utanför bengömman. 
Man kan notera att förekomst av nål och/eller 
dräkttillbehör vanligen står i motsats till djurben, 
och att ett starkt motsatsförhållande även finns 
mellan bränt djurben och obränt djurben. Små
barn och i mindre grad barn blir i diagrammen 
svagt knutna till bränd lera, trots att antal och 
andel objekt är litet - möjligen uppkommer asso
ciationen för att barngravarna i övrigt innehöll få 
föremål. Hos barn/äldre barn och ungdomar före
kommer harts, djurben, nålar och dräkttillbehör 
i ökande grad. Ungdomar skiljer sig egentligen 
inte från vuxna i detta avseende (jfr Gustafsson & 
Lundin 2004:78). Ett något underligt, men svagt 
samband finns mellan förekomst av malsten/lö- 
pare och gravar med både barn och vuxna. Brons
föremål är något mer förknippade med vuxna och 
till äldre romersk järnålder, medan järnföremål 
är mer associerade till barn och till förromersk 
järnålder. Skillnaden förklaras delvis med att de
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flesta barngravarna är från förromersk järnålder. 
Slutligen kan nämnas att alla gravar med fyrsidig 
form anmärkningsvärt nog helt saknar fynd av 
föremål, förutom keramik.

Dräkttillbehör och synålar samvarierar i alla dia
grammen där föremål ingått i analysen. De åter
finns i övervägande fall i bengömmor där benfrag
menten tolkats vara av vuxna kvinnor. Undantag 
finns dock. Bland annat har ett barn i 5-6 årsål
dern fått med sig en mindre trekantsfibula av järn 
i bengömman och ett annat barn i samma ålder 
har fått med sig en nål av järn. Huruvida dessa 
barn kan antas tillhöra en grupp människor med 
högre social ställning är osäkert, men en möjlig 
tolkning. I alla händelser tyder de nedlagda me
tallföremålen på att barnen, eller begravningarna, 
tillmätts en betydelse som på en nivå motsvarar en 
vuxen individs. En alternativ tolkning, som inte 
motsäger de andra, kan vara att det vid tillfället 
funnits ett behov av att göra begravningen till en 
manifestation i något avseende. En enda brons
nål låg i en bengömma med en man. Den fram
kom tillsammans med fragmenten av två sönder
brutna armringar i brons. Könsbestämningen var 
dock mycket osäker. Det finns etnoarkeologiska 
exempel på sönderbrutna kvinnosmycken som 
påträffats i mansgravar från indoeuropeisk kultur 
i nutida Nepal. I samband med att en gift man 
begravs manifesterar den nyblivna änkan sin för
ändrade status i hemmet och samhället genom att 
bryta sönder och nedlägga sina smycken i man
nens grav (Oestigaard 2000:22).

Föremål som lagts ner i bengömmor med män 
uppvisade till skillnad från kvinnor inget speciellt 
mönster. Studerar man gravgåvorna i stort har de 
män som fått något med sig försetts med gåvor re
laterade till mat, såsom brända djurben, svepkärl 
och keramik med och utan matskorpa. Det finns 
två undantag. En är en bengömma från yngre 
bronsålder som innehöll två bearbetade djurben, 
det ena tillspetsat, det andra med skärmärken. 
Det andra undantaget är den osteologiskt osäkert 
bedömde mannen med nål och armringar i brons 
som nämnts ovan.

Bränd lera påträffades i sju bengömmor, vilken 
kan tänkas härröra från någon konstruktion i sam
band med gravbålet (Gustafsson m.fl. 20o6:23of.
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och där anförd litteratur). Detta resonemang för
stärks ytterligare av det faktum att den brända 
leran förekom i själva bengömman tillsammans 
med rester efter kremeringsbålet. Det troliga är 
att det handlar om en oavsiktlig deponering. Den 
brända leran har följt med då man samlat ihop 
bålresterna. Konstruktioner av lera i kremerings
bålet är kända från etnografiska exempel i indo
europeisk kultur (Oestigaard 2000:57). Det kan 
även finnas anledning att anta att bränd lera haft 
likartad symbolisk betydelse som skärvsten, med 
koppling till en kosmologi där elementens sön- 
derdelning och sammansmältning varit av grund
läggande betydelse (Kaliff 2007:1231".).

Övriga anläggningstyper i eller vid gravar visade 
sig vara en svåranalyserad grupp av variabler, ef
tersom man inte kan vara säker på vad de repre
senterar. De kan utgöra spår av händelser innan, i 
samband med, eller efter begravningen. Man kan 
i detta material notera att de förekommer mest 
under de äldre perioderna yngre bronsålder och 
förromersk järnålder. Förekomst av härdar visade 
sig i viss mån ha samband med förekomst av bränt 
djurben utanför bengömman. Benen skulle då 
kunna tolkas som spår av matoffer efter att gra
ven är anlagd, och tillagade vid härden. Vidare kan 
man se att det i gravar utan fynd av människoben 
fanns något mer av anläggningstyperna mörkfärg- 
ningar och nedgrävningar. Dessa anläggningar 
kan sannolikt tolkas som bengömmor där benen 
av någon anledning inte fanns kvar.

Diskussion
Vid iscensättandet av en begravning och i anläg
gandet av en grav finns det flera faktorer som kan 
ha inverkat på hur det fysiska resultatet blir, och 
på ett sådant sätt så att man får en variation som 
inte på ett enkelt sätt kan kopplas till det man vet 
om den begravde individen. Handlingarna som 
lämnar spår i det arkeologiska materialet kan bero 
av förhållanden vid handlingstillfället, som exem
pelvis vad tabun, tecknen och gudarna påbjuder 
vid det specifika dödsfallet i förhållande till årstid, 
plats för dödsfallet, dödsorsak, etc. Handlingarna 
kan också bero på förhållanden i samhället, t.ex. 
välstånd eller kristid. Vidare kan relationer till

människor i andra bygder eller i den egna, såväl 
som mellan gårdar, släkter, familjer, eller individer 
ha betydelse. En del gravar kan i detta perspektiv 
vara manifestationer som även fungerar som ett 
slags ”propaganda”, avspeglande rivalitet på olika 
nivåer. Även om sådana utspel inte varit tillåtna 
explicit kan man tänka sig att de förekommit i ri
tuellt eller religiöst förespeglad form.

Ytterligare en aspekt på variationen är mikroto
pografin på den specifika gravplatsen. Ett exempel 
i detta material är blockgravarnas stenpackningar, 
vilka huvudsakligen har placerats på sydsidan av 
blocket, nedåt sluttningen. Ett förslag i undersök
ningsrapporten är att stenpackningen placerats 
i söder för att blocket och sluttningen på så sätt 
skapat lä (Gustafsson m.fl. 2006:178). En rimli
gare förklaring är att graven blev orienterad i syd
lig riktning beroende på praktiska överväganden, 
styrt av hur man har rört sig intill den enskilda 
anläggningen och över gravfältet, t.ex. i förhål
lande till vägen och boplatsen. Tillgängligheten 
till platsen - t.ex. för minneshögtider - kan alltså 
ha påverkat val av gravplats och därmed indirekt 
även utformningen. Det finns säkert fler typer av 
sådana till stor del praktiska överväganden som 
påverkat hur gravar kommit att se ut, där den spe
cifika gravplatsens förutsättningar och tillgång till 
material har påverkat utformningen på olika sätt. 
En grop för en bengömma kan t.ex. ha skapats av 
att en lagom stor sten brutits upp. Ett annat ex
empel man kan tänka sig är hur stort utrymme 
det fanns för anläggandet av graven. Om det fanns 
samtida gravanläggningar på samma yta var man 
troligtvis försiktig så de inte blev påverkade eller 
förstörda. Troligen har den praktiska aspekten 
vägts mot andra aspekter såsom relationen rums
ligt och symboliskt till redan befintliga gravar. Det 
vi ser som praktiskt och funktionellt har sannolikt 
till stor del varit motiverat i ett religiöst samman
hang - praktiskt och rituellt har inte varit åtskilt.

Variationen i gravarna, och kontinuitet och för
ändringar i gravsed, bör alltså analyseras på olika 
nivåer, och då inte bara i generaliserande nivåer 
av typen regionalt-lokalt eller förändringar över 
lång eller kort tid (jfr Björk 2005:30f.). Man bör 
inte heller förledas av den traditionella, förenklade 
bilden av en grav som avspeglande en enskild indi
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vid och dennes status, etc. Varje grav är ett resultat 
av ett flertal intentioner och händelser, som var 
och en kan ta sig olika uttryck beroende på situa
tion och förutsättningar. Dessa behöver inte vara 
direkt knutna till den begravde. En grav kan vara 
en plats som haft betydelse redan innan gravens 
anläggande, eller en plats som valts i relation till 
andra gravar. Platsens naturgivna utseende, t.ex. 
ett blocks storlek, inkluderas då i graven. En grav 
kan vara en manifestation, som signalerar t.ex. 
ägande-Zarvsrätt eller någon annan typ av tillhö
righet. Ifråga om förromersk järnålder, när gravar 
kan innehålla ett stort antal individer, finns det 
anledning att tänka sig att anläggandet av en ny 
grav haft en särskild betydelse, kanske som en ma
nifestation som signalerar ett kontinuitetsbrott i 
släktskapsförhållanden eller för en bosättning. En 
grav kan också vara ett utsnitt av en tid med vissa 
ritualer och traditioner, ett slags ackumulering 
av händelser före, under och efter begravningen. 
Händelserna har lämnat spår i det arkeologiska 
materialet i form av t.ex. lager, djurben, föremål, 
härdar, kanske påbättrade stenpackningar, o.s.v. 
Varje händelse är i någon mån påverkad av situa
tion och förutsättningar, och har potential att vara 
en manifestation i sig, med ett eget uttryck. Detta 
gäller förstås även andra lägre nivåer av ”upplös
ning” i studiet av en grav; på bengömmenivå där 
delar av ritualen kan ha utformats till en manifes
tation inåt den egna gruppen, och på gravnivå och 
gravfältsnivå där manifestationen även är riktad 
utåt. Sammantaget bör detta leda till insikten att 
en grav i alla sina beståndsdelar inte på ett enkelt 
sätt speglar en gravlagd individs position och inte 
heller de efterlevandes positionering. Gravens ut
formning kan lika mycket ha påverkats av situatio
nen vid tillfället för begravningen och därefter, i 
samhället, i släkten, på gården.

En aspekt i materialet från Kättsta är hur vis
sa gravar förefaller mer konstruerade än andra. 
Blockgravarna tillhör i så fall de i mindre grad 
konstruerade. De kan förefalla monumentala, men 
om man betänker att de naturliga blocken egent
ligen inte ska ses som konstruktionsdetaljer, utan 
att de snarare bör ses som topografiska element 
som lika lite som t.ex. ett krön inte är konstruk
tionsdetaljer, återstår oftast väldig blygsamma

stenpackningar. Bygget av en sådan grav kräver 
därmed minimalt med arbete jämfört med t.ex. 
stensättningar, där varje stenblock placeras på sin 
plats. I detta sammanhang kan man även notera 
att stensättningarna har större innehåll av kol och 
sot (jfr Dutra Leivas i denna volym). Att samla in 
sot och kol från bålet kan antas kräva mer arbe
te än att bara plocka ur benen. Stensättningarna 
hade även lite fler vuxna och lite färre begravda in
divider än vad som var fallet i blockgravarna. Man 
kan hypotetiskt tänka sig att de placerade blocken 
i stensättningarna härmar de naturliga blocken i 
blockgravarna. Ett annat exempel på konstruk- 
tionsdetalj som härmar naturliga topografiska ele
ment är jordmantel. En sådan kräver mycket ar
bete, och anläggandet av den kan anses ha utgjort 
en manifestation i sig, antingen i samband med 
någon av begravningarna eller vid något tillfälle 
en tid efteråt. Kanske ska man även se stensätt
ningarna som manifestationer i något avseende, i 
förhållande till blockgravarna. Å andra sidan finns 
en tendens till en utveckling över tid, där gravarna 
blir alltmer konstruerade, och där de naturliga 
inslagen i gravarna ersätts med en skapad natur. 
I denna utveckling anar man den stora betydelse 
som landskapet och naturen i form av stenblock, 
högar, kullar har haft i föreställningarna kring dö
den och livet därefter (jfr Aspeborg 2005:2opff.; 
Kaliff 2007:i77fi). Troligen har en gravs yttre form 
haft en betydelse även bortsett från, eller utan att 
någon begravd individ funnits i den. Att gravar
nas, gravfältets och landskapets former och deras 
betydelser flyter samman bör även kunna tyda på 
att det funnits ett slags lokala skapelsemyter, där 
gravplatsen inlemmats i den rådande kosmologin, 
något som då även fungerat så att det legitimerat 
bosättningen i området.

De många undantagen från observerade sam
band i materialet tyder på att status eller genus hos 
biologiskt kön och åldersgrupp inte var fasta. Ge
nuskonstruktionen kan enbart existera i kraft av 
iscensatta handlingar. Genom att aktivt markera 
vad som är gällande för olika grupper bekräftar 
man den rådande genuskonstruktionen. Vid över- 
gångsriterna som genomförs i samband med be
gravningar blir detta extra tydligt. Överenskom
melser om kvinnligt och manligt kan vara en av
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flera företeelser som då bekräftas, eller omprövas 
(Arwill-Nordbladh 2001:32^). Det är vidare inte 
bara identiteten och positionen hos den döde som 
påverkas vid en begravning. Också personer med 
relationer till den döde kan inta nya positioner 
(jfr Oestigaard 2000:22). De riter som utförs vid 
en begravning behöver alltså inte kopplas till den 
avlidne utan kan lika gärna vara en manifestation 
av och för de anhöriga eller samhället individen 
levde i. De efterlevande kunde vid dessa tillfällen 
positionera sin egen status genom att t.ex. iscen
sätta en överdådig begravning av ett litet barn som 
ännu inte uppnått någon egen status i samhället. 
På gravfältet fanns det flera bengömmor med barn 
som uppvisade sådana avvikande drag i och med 
att de fått med sig gravgåvor vanligen förbehållna 
vuxna kvinnor och män, eller som begravts helt 
själva i gravar värdiga vuxna individer.

Varje samhälle innehåller, och definieras av, en 
rad olika kategoriseringar. Biologiskt kön kan vara 
en av dem, men om den får stå för sig själv, opro- 
blematiserad (utifrån osteologisk analys), finns 
risk att tolkningar associerar till traditionella och 
stereotypa föreställningar, något som genus- och 
mångfaldsforskningen visat. På gravfältet i Kättsta 
fanns det inslag av skiftande former av icke-nor- 
mativt genus, i viss mån motsvarande det vi i vårt 
samhälle kallar för ”queer” (Arwill-Nordbladh 
2001:37; Gustafsson, A. 2004:118) i betydelsen det 
från normen avvikande, vad det än må vara. Oav
sett om begreppet är förknippat med mer specifika 
företeelser i vår samtid kan det anses värdefullt ge
nom att diskussionen kring det synliggör avvikan
de drag i materialet och antyder hur de kan tolkas. 
Exempel på detta från Kättstagravfältet är två män 
begravda med kvinnliga attribut; en gammal man 
i en grav med vällagd stenpackning och gravklot 
och en yngre man med röd, järnoxidfärgad jord i 
bengömman. Liksom flera av kvinnorna på grav
fältet hade de båda kremerats med keramikkärl på 
kremeringsbålet. Sett ur ett genusperspektiv kan 
här tänkas att den äldre mannen hade lämnat den 
sociala gruppering som de starka arbetsföra vuxna 
männen utgjorde och gått vidare, eller återvänt, 
till en annan position i samhället. Den yngre man
nen var begravd i en separat bengömma i samma 
blockgrav som en äldre vuxen man. Man kan i detta

fall tänka sig att den yngre mannen i någon aspekt 
haft en position, eller roll i relation till den äldre 
mannen och i den större gemenskapen, som an
nars vanligen innehades av kvinnor. Hans uppgift, 
i graven, livet han levde och/eller livet efter döden, 
var kanske att dela ansvaret för uppehället med 
den äldre mannen och då ta hand om de beslut, 
göromål, etc. som annars var förbehållna kvinnor
na. Det finns ytterligare ett liknande exempel från 
gravfältet, en yngre vuxen man som även han kan 
tänkas haft en annorlunda roll i samhället än den 
gängse. Också i den bengömma som han begravts 
i fanns sekundärbränd keramik. Han var begravd 
i en urnebrandgrop i en gemensam benbehållare 
tillsammans med en äldre vuxen man.

Utifrån de kronologiska faserna på gravfältet 
kan man diskutera i vilken mån skillnader och 
likheter dem emellan speglar förändringar i sam
hället i stort. Att gravarna i Kättsta innehåller lik
artade formelement genom hela perioden, från 
yngsta bronsålder t.o.m. äldre romersk järnålder, 
tyder på en kontinuitet i gravseden i stort. För
ändringar har skett gradvis. Gravarna från yngsta 
bronsålder skiljer sig från övriga gravar genom en 
annan rumslig placering. Från förromersk järn
ålder växer gravfältet, och efterhand formeras de 
grupper av gravar vilka kan tolkas som tre samtida 
gårdar. Kontinuitetsbrottet mellan bronsålder och 
järnålder kan anses spegla en bebyggelseomlägg
ning, eller snarare en accelererande nyetablering 
av gårdar i förromersk järnålder (jfr Göthberg ma
nuskript). Det finns även skäl att tolka karaktären 
på de förromerska gravarna som en återspegling 
av en etableringsfas. Den stora andelen barngra
var, dubbelt så stor mot i äldre romersk järnålder, 
frånvaron av gravar för en elit högre än på gårds- 
nivå, den jämna köns- och ålderfördelningen, etc., 
ger intryck av en gravsed där alla begravningar 
varit viktiga. Förklaringen kan ligga i att det i en 
etableringsfas funnits fördelar med att göra varje 
begravning till en manifestation för den egna bo
sättningen. I grunden handlar det även om ägande 
och arvsrätt och hur förutsättningarna förändras 
när en expansiv period övergår i fullkolonisation 
eller overetablering (jfr Fallgren 20o6:i38ffi). Den 
annorlunda karaktären på gravarna från äldre 
romersk järnålder kan tolkas som ett tecken på
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en sådan utveckling. En mindre andel av befolk
ningen begravs då på gravfältet, gravarna anläggs 
i högre grad endast för vuxna, för enstaka indivi
der och med inslag av mer elitbetonade attribut. 
Intrycket man får är att man då bevakar sina po
sitioner istället för att etablera eller flytta fram 
dem. På boplatsen är skiftet mellan förromersk 
och äldre romersk järnålder den tid då två gårds- 
lägen etableras, vilket kan anses vara ett uttryck 
för samma utveckling. Det som tydligast markerar 
ett kontinuitetsbrott är gravfältets övergivande 
efter äldre romersk järnålder. På boplatsen finns 
ett motsvarande kontinuitetsbrott, men där sker 
det något senare, tidigast från folkvandringstid. 
Trots tidsskillnaden bör man kunna anta att dessa 
kontinuitetsbrott speglar förändringar i samhället 
som resulterat i först en gravfältsomläggning och 
senare en bebyggelseomläggning.

Slutord
Som nämndes inledningsvis har det varit en de
lambition att undersöka om korrespondensana
lys kan användas på ett stort material av detta 
slag. Att så är fallet har förhoppningsvis framgått. 
Mönster och samband har kommit i dagen som 
skulle ha varit svåra att upptäcka på annat sätt. 
Mycket av den vunna strukturen har framträtt ur 
den arbetsamma men nyttiga process som upp
rättandet av matriserna visade sig vara, där man 
tvingats värdera varje objekt och variabel, men 
där också brister och problem i terminologi och 
metodik aktualiserats. Den brett upplagda analys 
som varit grundambitionen har kunnat genom
föras, om än med viss svårighet. Vår strävan att 
bibehålla bredden i analysen kan tyckas ha skett 
på bekostnad av fokus och djupare tolkningar. 
Det väsentliga har dock varit att samband och 
mönster uppdagats som kan ligga till grund för 
fortsatt tolkningsarbete, förankrat i etnoarkeo- 
logiska analogier och problematiserade lokala 
förhållanden. För att komma vidare behövs en 
grundligare utvärdering av variabler och objekt 
och detaljerade studier av enskilda gravar. ■
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Summary
All the graves, the ivhole burial ground - correspondence analysis of 
a large late Bronze Age and early Iron Age burial ground material

T
he aim of this article has been to use cor
respondence analysis in order to visualise 
inter-connections and patterns between the 
graves at the burial ground at Kättsta in Ärentuna 

parish in Uppland. The results of this analysis form 
the basis for interpretations, where actions connected 
to burial rituals are further visualised and possible to 
discuss. Further interpretation must be closely tied 
to ethno-archaeological analogies and problemized 
local conditions. The results of this study are based 
on a number of correspondence analyses where the 
material has been treated as a whole, but also broken 
down into various sub-divisions. In addition to arte
facts found in the burials, which is the variable most 
commonly used in correspondence analysis of burial 
material, aspects of burial construction and the re
sults of osteology and pottery analyses have been in
cluded. The ambition has been to evaluate whether 
a correspondence analysis of such a vast scale can be 
conducted in a satisfactory way.

Several patterns and connections having to do 
with chronology, sex, and age have been established. 
On an overall level it has been possible to distinguish 
between two groups, which can be separated from 
each other using the semantic pair nature - culture. 
In older graves natural boulders were used to a hig
her degree, while younger graves were constructed 
by placing every boulder in the grave. This develop
ment, from nature inherent to nature emulating, 
underlines the strong influence that landscape and 
nature, represented by boulders, mounds and hil
locks, had on the cosmology and notions of death. It

was also clear that female burials were constructed 
to a higher degree, and contained more artefacts that 
male and child burials. This can be seen as a manifes
tation of differing burial rituals, based on notions of 
how, and to which extent the deceased needed to be 
assisted on their journey. Connections made visible 
on a more detailed level can be similarly interpreted. 
An example of this is the presence of non-cremated 
animal bones, mainly from bovine cattle, in female 
burials, while those of men, juveniles and infants 
contained cremated animal bones. Moreover, fema
les had been buried with metal clothespins and dress 
accessories. Also, to a larger degree than others, 
female burials contained secondarily fired pottery, 
which can be attributed to burial ritual connected to 
the actual cremation. The burials of the oldest indi
viduals and those of small children generally contai
ned neither animal bones nor artefacts.

Recurring exceptions to the patterns found 
could indicate that the status and social gender of 
biological sex and age were not constants. Perhaps 
the graves should be interpreted with the survivors 
rather than the deceased in mind. There are several 
factors affecting burial rituals and the actual con
struction of the graves. These factors could include 
times of affluence or crisis in the society, or rela
tions between people within or outside the region. 
Other factors could bee what taboos and signs 
permitted at the time of a specific death, including 
the season, cause of death etc. Also, the micro-to
pography of the specific burial ground could have 
affected the construction of the graves. ■
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Bränt, begravt och nedbrutet

Fältosteologiska studier av brända ben

Emma Sjöling, Societas Archaeologica Upsaliensis

B
rända ben i det arkeologiska materialet 
är ett ämne som ständigt är aktuellt: de 
utgör ett av de största fyndmaterialen, är 
faktiska lämningar av både människor och djur 

och påträffas i såväl boplatssammanhang, begrav- 
ningssammanhang som rituella sammanhang. 
Ämnet för den här artikeln är de naturliga proces
ser, så väl som de mänskliga handlingar, som kan 
ha påverkat kvaliteten och kvantiteten på brända 
ben. Ett gemensamt ord som brukar användas för 
de här processerna är tafonomi. De tafonomiska 
processerna kommer att skildras ”kronologiskt”, 
det vill säga från och med en människas död till 
vår efterhantering av benen i egenskap av arkeo
loger och osteologer. I artikeln kommer jag att 
använda mig av de brända ben som framkom vid 
E4-undersökningen vid Sommaränge Skog 2003. 
Benen har påträffats i tolkade rituella- och be- 
gravningssammanhang. När det gäller mänskliga 
faktorer kommer fokus att ligga på människornas 
handlingar och uttryck kring begravning och död 
istället för på bakomliggande ideologier och reli
giösa föreställningar. Här är det viktigaste hur ri
tualerna fungerar istället för vad de betyder.

De frågeställningar som har undersökts närma
re handlar främst om brända bens fragmenterings
grad och bevaringsgrad:

• Kan man se några mönster mellan benens 
fragmenterings- och bevaringsgrad och depo- 
neringsstorlek, anläggningstyp, placering el
ler tidsperiod?

• Vilka spår av mänskliga, respektive naturliga 
(miljömässiga) processer kan man se i ben
materialet och i så fall hur kan de ha påverkat 
de brända benens kvalitativa och kvantitativa 
egenskaper?

Det är allmänt känt att brända ben generellt sett 
bevaras bättre i marken än obrända ben. Brända 
ben anses stå väl emot tidens tand när de depo
nerats och de betraktas ofta som ett bestående, 
nästan oföränderligt material. Även om brända 
ben har hög motståndskraft mot nedbrytande 
processer kan de ändå påverkas av dem. De här 
så kallade tafonomiska processerna har i stor ut
sträckning behandlats i naturvetenskaplig, foren- 
sisk och osteologisk litteratur medan den arkeo
logiska litteraturen i de flesta fall endast tar upp 
de bakomliggande mänskliga aktiviteterna till ett 
benmaterials utformning.

Material och metod
Som fallstudie har jag använt mig av det brända 
benmaterialet från Begravningen vid Sommar- 
änge Skog, RAÄ 211, Tensta socken i norra Upp
land (se Forsman & Victor 2006; Sjöling 2006). 
Undersökningen utfördes av SAU under maj till 
november 2003. 14C-dateringarna från Sommar- 
änge Skog har sin tyngdpunkt i bronsåldern men 
sträcker sig från senneolitikum till folkvandrings- 
tid. Jag har koncentrerat mig på benen från sen
neolitikum och bronsåldern. De ovan nämnda
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frågeställningarna fanns med redan i undersök
ningsplanen för Sommaränge Skog, vilket under
lättade arbetet med den osteologiska analysen. I 
studien har framför allt benfragmentens storlek 
(fragmenteringsgrad räknat i genomsnittlig vikt 
per fragment och ej i diameter) och bevaringsgrad 
(i form av ytstruktur och förbränningsgrad) legat i 
fokus, men även storleken på bendeponeringarna 
har noterats. Resultaten har i sin tur jämförts med 
den arkeologiska och miljömässiga kontexten på 
undersökningsplatsen, det vill säga anläggnings
typ, datering och omgivande miljö. Från början 
var tanken att även ta med andra brända ben
material från undersökningar inom E4-projektet 
med liknande kontexter och dateringar (framför 
allt ”benfattiga” gravar i moränblockig mark med 
dateringar från senneolitikum och bronsåldern). 
Uppgifter om varje deponerings storlek med vikt 
och antal fragment var viktiga eftersom fragmen
teringsgraden var en av frågeställningarna. Tyvärr 
saknades dock oftast uppgiften om antal fragment 
och därmed kunde inte fragmenteringsgraden 
(vikt/antalet fragment) räknas ut. De material där 
sådana uppgifter fanns har 14C-daterats till perio
den yngre bronsålder- äldre järnålder eller enbart 
äldre järnålder. Detta gäller lokaler som Fullerö, 
RAÄ 598, i Gamla Uppsala socken, Forsa, RAÄ 
434, i Tensta socken och Kyrstaimpedimentet, 
RAÄ 328, i Ärentuna socken.

Bakgrund tafonomi
Nedanstående avsnitt sammanfattar de tafono- 
miska faktorer eller processer, både mänskliga och 
naturliga, som kan tänkas påverka ett bränt ben
materials kvalitet och kvantitet och därmed den 
information vi får ut av benen.

Tafonomi kommer från det grekiska orden tap- 
hos som betyder begravning och nomos som bety
der lag. Ordet definierades 1940 av paleontologen 
Ivan A. Efremov som studiet av de processer som 
påverkar organiska lämningar efter döden, på sin 
väg från biosfären till litosfären (Gifford 1981:366; 
Noe-Nygaard i98y:7f.; Ubelaker 1997:77). Ett an
nat ord som ofta dyker upp i tafonomiska sam
manhang är diagenes som Nationalencyklopedin 
kortfattat beskriver som de kemiska, fysiska och

biologiska förändringar som äger rum i ett sedi
ment efter dess avsättning samt under och efter 
dess litifiering (forstening).

De tafonomiska processerna kan delas upp i oli
ka stadier. Nanna Noe-Nygaard (lpSy^f.) delar in 
dem i två undergrupper, dels de som sker mellan 
dödsögonblicket och deponering/begravning, och 
dels de förändringar som sker efter begravningen. 
En uppdelning som använts av Stephen Nawrocki 
(1995:5 off.) är individuella, kulturella och miljömäs
siga faktorer. De individuella faktorerna är det som 
den döde för med sig, exempelvis ålder och kropps
storlek. De mänskliga eller kulturella aktiviteterna 
har störst inverkan på materialet. Det gäller både 
de som sker efter döden och före den slutgiltiga de- 
poneringen/begravningen, men även de aktiviteter 
som sker vid utgrävningen och efterhanteringen. 
De miljömässiga faktorerna kan sammanfattas med 
de kemiska, biologiska, hydrologiska, geologiska 
och mekaniska processer som sker efter deponering 
men innan den arkeologiska utgrävningen (Ubela
ker 1989:80 och där anförd litteratur).

En annan indelning av tafonomin har Richard 
Klein & Kathryn Cruz-Uribe (1984:3) använts 
sig av när det gäller obränt djurbensmaterial. De 
skriver om “z/ic life assemblage, the death assemblage, 
the deposited assemblage, the fossil assemblage and the 
sample assemblage”. Utan att dra övriga paralleller 
till obrända djurbensmaterial kan händelseförlop
pet ändå användas för det brända benmaterialet. 
The life assemblage motsvarar den levande individen 
och the death assemblage innefattar den dödes kropp 
som de efterlevande tagit hand om. Kremeringen 
av den döde utgör den största påverkan på benen. 
Eventuell behandling av den döde och dess kvarle
vor kan ha skett både före och efter kremeringen. 
Den mänskliga behandlingen av de brända benen 
är vida diskuterad i den arkeologiska litteraturen 
(i fråga om exempelvis urval av benslag eller urval 
av vissa individer och placeringen av dem) men 
man kan ändå konstatera att en viss benmängd till 
slut har deponerats. Ansamlingar av brända ben 
har tolkats som begravningar men även som ritu
ella deponeringar. Efter deponering (the deposited 
assemblage) men före utgrävning har benen utsatts 
för naturliga tafonomiska processer i jorden vilka 
oftast är nedbrytande, men ibland bevarande. Som
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nämnts ovan handlar det om hur djur, växter, ke
miska komponenter, vattenhalt, temperatur, sedi
ment, tryck och nötning inverkar på benen. Det 
benmaterial som klarat sig i marken fram till ut
grävning och insamling kallar Klein & Cruz-Uribe 
(1984:3) the fossil assemblage och det material som 
slutligen grävs fram och samlas in av arkeologer 
kallas för the sample assemblage.

Bakgrund 
Sommaränge skog
Sommaränge Skog kan beskrivas som ett skogs- 
bevuxet landskap med blockrika, låga moränåsar 
med tungor av lermark däremellan (fig. 1). Från 
senneolitikum och under hela bronsåldern samt 
under folkvandringstid har man deponerat brända 
ben på platsen. För att undvika begreppet ”grav” 
när man talar om anläggningar/konstruktioner

där brända ben har påträffats (eller inte påträffats) 
har författarna till rapporten från Sommaränge 
Skog istället delat in dem i ett tiotal anläggnings- 
kategorier (Forsman & Victor 2006). Egenskaper 
som bidrog till de olika kategorierna var bland 
annat utformningen av anläggningen (konstruk
tioner med varierande tydlighet samt naturliga 
stenansamlingar), konstruktionens material (na
turlig eller eldpåverkad sten) och storleken på 
anläggningen. De som kommer att behandlas här 
är framför allt stenkonstruktioner, stenansam
lingar och benlager. Stenkonstruktionerna kan 
vara av naturlig eller eldpåverkad sten (så kallade 
skärvstenshögar/-flak) samt av varierande storlek 
och tydlighet. För en mer ingående uppdelning 
hänvisas till Forsman & Victor (2006).

I fallstudien har jag undersökt hur de brända 
benens fragmenteringsgrad och bevaringsgrad 
förhåller sig till anläggningens konstruktion och 
dess omgivande kontext. Sammanlagt har nästan

Figur 1. Översikt av Sommaränge Skogs norra del (foto Jonas Wikborg, SAU).

Figure 1. Overview of the northern part of Sommaränge Skog (photo Jonas Wikborg, SAU).
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8o förhistoriska anläggningar (exklusive de folk- 
vandringstida gravarna) ingått i den arkeologiska 
analysen. Brända ben påträffades i ett femtiotal 
av anläggningarna, vilket motsvarar 68 % av det 
totala antalet (Forsman & Victor 2006). Den 
osteologiska analysen omfattade drygt 10 500 
fragment brända ben med en vikt på cirka 3,1 
kg. Cirka 70 % av benvikten kunde bestämmas 
till art och cirka 37 % räknat på antalet fragment 
(Sjöling 2006). Att bestämningsgraden inte var 
högre berodde till stor del på de den höga frag
menteringsgraden. Människobenen, som ut
gjorde 99 % av de artbestämda benen, framkom 
i stenkonstruktioner av alla typer - små, stora, 
tydliga, mindre tydliga och otydliga -samt i en 
skärvstenshög och i benlager (fig. 2). Majoriteten 
av människobenen påträffades dock i en skärv
stenshög och i några benlager.

De obrända benen från förhistoriska kontexter 
var få och mycket fragmentariska. En majoritet av 
dem bestod av obrända tänder från gräsätare och 
framkom ofta vid rensningen av anläggningarna. 
Benens kvantitet och kvalitet tyder på att beva- 
ringsförhållandena vid Sommaränge skog var för
hållandevis dåliga för obrända ben. Det fanns även 
medeltida lämningar inom undersökningsområ
det. Där påträffades en större mängd obrända ben, 
men även här var fragmenteringsgraden relativt 
hög (Bäckström 2006).

Från människa 
till ’'benpåse”
Individen (den levande)
En människa som dött bidrar själv med flera fak
torer som kan påverka tafonomin och i det här 
fallet även kremeringen. Här handlar det om fy
siska egenskaper som till exempel ålder, kropps- 
och benstorlek och sjukliga förändringar på benen 
(som ofta är relaterat till en högre ålder). När det 
gäller ålder anses det generellt att unga individer 
har lägre bendensitet och lägre mineralhalt i be
nen än vuxna och därmed bevaras deras ben sämre 
än hos vuxna individer (Nawrocki 1995:53^ och 
där anförd litteratur).

Människan består till cirka 34 % av organisk sub
stans varav det mesta är fetter och proteiner, till 
cirka 57% av vatten och till nästan 6% av mine
raler. Majoriteten av mineralerna ńnns i skelettet 
(Hoick 1986; McKinley 1994:339). Vid en kreme
ring kan människors varierande kroppsstorlek ha 
en effekt på förbränningsgraden. Det krävs en viss 
mängd av kroppsfett för att uppnå högre tempera
turer. En mycket smal individ behöver därför mer 
extern värme och längre tid för att förbrännas. 
Samma sak gäller för kroppsdelar med lite fett, till 
exempel fingrar, som ofta förbränns sämre. Även 
en tjock individ med mycket kroppsfett behöver 
längre tid för att fetterna ska förbrännas även 
om fett fungerar som extra bränsle (McKinley 
ipSpiósf.; Larsson 1997:3).

Benen bevaras även olika beroende på benens 
storlek, form, densitet och ålder. Olika benslag i 
kroppen och olika delar av benet varierar i den
sitet, från spongiösa ben i exempelvis ledändarna 
till kompakt benstruktur på skaften tillhörande de 
långa rörbenen. En spongiös benstruktur bevaras 
sämre vid en kremering än en kompakt benstruk
tur (Henderson i987:44f.).

Sjukliga förändringar påverkar också bevarings
graden. Vanliga är åldersrelaterade förändringar 
såsom benskörhet (osteoporosis) och kroniska led
sjukdomar (osteoarthritis). Benskörhet, som ka
raktäriseras av demineralisering av benet, gör att 
nedbrytningen av benet ökar efter deponering. 
En motsatt effekt verkar benpålagringar i sam
band med ledsjukdomar ha (Nawrocki i995:53f.). 
De flesta av dessa studier har gjorts på obränt ben 
men verkar gälla även för bränt material.

Behandling av kroppen
Handlingar i samband med döds- och begravnings
ritualer har diskuterats ingående i den arkeologis
ka litteraturen där man ofta använt sig av etnogra
fiska analogier istället för själva benmaterialet. Här 
handlar det i första hand om de ritualer som kan 
knytas till efterbehandling och preparering av den 
döda kroppen. Antropologiska studier har visat på 
hur kroppen har hanterats och bearbetats vid ett 
antal tillfällen innan den slutgiltigt har deponerats. 
Van Genneps förklaringsmodell för begravningar i
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Figur 2. En av anläggningarna (A2991S) där en mindre mängd brända ben påträffades. Förutom brända ben av 
människa och får/get påträffades även en pilspets av kvartsit. Benen är ,4C-daterade till bronsålderns period I, d.v.s. 
1700-1500 f.Kr (foto CamillaLööf SAU).

Figure 2. One ofthe features (A2ęęi8) where a smaller amount ofcremated bones were found. Apart from cre
mated bones, both human and from sheep/goat, a quartzite arrowhead was also found. The bones are carbon dated to 
Bronze Age, period I, i.e. 1700-1500 B.C (photo Camilla Lööf SAU).

flera steg har fått stort genomslag i arkeologin. En 
individ måste genomgå dessa övergångsriter eller 
”rites de passage” för att gå från en social status 
till en annan och för att själen ska kunna frigöras. 
Först måste den döde separeras från de levande, se
dan kan han/hon genom ett avståndstagande trans
formeras till ett annat tillstånd (liminalfasen), för 
att till slut inordnas i en ny tillvaro. Då sker även 
ett återskapande av ordningen för de efterlevande 
(van Gennep i960; Victor 2002:24^; Stensköld 
2004:131). Hertz (i960) har beskrivit dödsritua- 
lerna i två steg. Först begravs den döde i en tillfäl
lig begravning där kaos råder, sedan begravs hon/

han slutgiltigt och därmed återställs ordningen.
Hur en sådan flerstegsbegravning kan ha gått till 

har Eva Stensköld skrivit om där tolkningen byg
ger på etnografiska studier. Först lät man kroppen 
ruttna i fred. Om förruttnelseprocessen inte varit 
komplett, det vill säga om det fortfarande fanns 
mjukdelar kvar efter en tid, lät man ibland skelet
tera resterna. Skeletteringen skedde genom me
kanisk bearbetning antingen innan förruttnelsen 
börjat men oftast efter (Stensköld 2004:13802). 
Benen kunde sedan förvaras i benhus (ossuarier) 
innan de kremerades. Dessa dödshus/kulthus ut
gjorde liminalfasen för den döde, i väntan på den
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slutgiltiga begravningen. Husen eller de huslik- 
nande konstruktionerna uttryckte de rituella akti
viteter som skedde i samband med döds- och för- 
fäderskulten menar Stensköld (2004:132).

Att analysera de brända benens sprickbildning
ar är en osteologisk metod som går att använda 
när det gäller att tolka om benen behandlats innan 
kremeringen. Detta hänger ihop med att sprick
orna ser olika ut beroende på hur pass uttorkat det 
obrända benet var innan kremeringen samt bero
ende på den mängd organiskt material som täckte 
benet (Larsson 1997:2). De begrepp som brukar 
användas i samband med efterhantering är färska

och torra ben. Färska ben har mjukdelarna kvar, så 
kallade täckta ben (eng. fleshed), eller saknar mjuk
delar, så kallade gröna eller rensade ben (eng .green 
eller defleshed). Torra, avfettade ben har utsatts för 
fullständig uttorkning och består enbart av mine
ral. Generellt kan man säga att torra ben uppvisar 
ett fåtal, små och ytliga sprickbildningar som oftast 
går parallellt med benens längd. De rutmönster 
som kan uppträda på vissa ben är även de ytliga. 
Om benen istället är färska och fortfarande inne
håller organiskt material (i varierande mängd) får 
benytan ett tydligt rutmönster med både vertikala 
och longitudinella riktningar på benet. Sprickorna

0 1 2 3 4 5cm

Figur 3. Brända ben med olika grader av mönster och förbränning, a) Brända ben med sprickbildningar som indi- 
kerar att de varit torra vid förbränningen, b) Brända ben med transversella och longitudiella rutmönster, sprickbild
ningar och en snedvridenhet som indikerar att de varit antingen gröna eller täckta, d. v.s. färska, vid förbränningen 
(modifierad bild från Buikstra & Ubelaker ięp4:ęó,fig. 66a-b).
Figure 3. Cremated bones with various degrees and patterns of burning, a) Cremated bones showing cracking and 
splitting, indicating that they were dry when burned, b) Cremated bones with transverse and longitudinal checking 
and splitting and warping, indicating that they were “green ” or covered with flesh when burned (modified from Buik
stra & Ubelaker ię94:96, fig. 66a-b).
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och brottytorna är djupa och många och vanligt
vis deformeras benet (hg. 3) (Buikstra & Ubelaker 
1994:97 och där anförd litteratur; Larsson 1997:1, 
6 och där anförd litteratur). Någon åtskillnad mel
lan täckta eller gröna ben görs sällan i litteraturen. 
De har ofta omnämnts enbart som färska ben. Det 
har nämligen visat sig svårt att skilja mellan täckta 
respektive gröna ben. Åsa Larsson (1997:9), som 
fördjupat sig i ämnet, påpekar att fortsatta studier 
är eftersträvansvärda. ”Att identihera ben som 
gröna kan vara av stor vikt för arkeologer som un
dersöker möjligheten av en utdragen begravnings
sed i flera steg” menar hon.

Vid den osteologiska genomgången syntes inga 
tecken på kremeringar av torra ben. Genomgående 
för benen från Sommaränge skog är att de uppvisar 
tydliga, djupa sprickor och relativt kraftiga förvrid- 
ningar. Kropparna har således bränts då organiskt 
material fortfarande fanns kvar, troligtvis även med 
mjukdelarna kvar, det vill säga hela kroppar.

Kremering
Kortfattat handlar kremeringsprocessen om uttork- 
ning samt oxidering av de organiska komponen
terna i en kropp. Det som påverkar förbrännings- 
graden av en kropp innefattar främst temperatur, 
syretillförsel, tidsomfattning, val av virke (vedart 
och storlek) och bålets konstruktion.

För att förstå hur ben påverkas av omgivningen 
måste man känna till lite om benets kemiska sam
mansättning. Benets fysiska egenskaper bestäms 
till stor del av de kemiska komponenterna i benet. 
Obrända ben består till 70 % av oorganisk substans 
(mest mineral) och 30% av organisk substans och 
protein. Den oorganiska substansen utgörs till 
största delen av hydroxyapatit, en form av kalcium
fosfat. De små apatitkristallerna, benapatiten, ligger 
inneslutna i de organiska fibrerna. Den största de
len av den organiska beståndsdelen i benvävnaden 
består av kollagen, ett protein som bildar långa, fi
brosa ßbrer. Apatiten ger benet hårdhet medan kol- 
lagenet bildar stommen för benens form och seg
het och ger stor mekanisk motståndskraft. I obränt 
material bryts den oorganiska substansen ned efter 
döden, vilket gör benen sköra (Borg m.fl. 1994:92h 
och där anförd litteratur; Child i995:i9fh; Mays

1998:1). Tänder består av emalj, dentin och ce- 
mentum. Emalj består nästan enbart av oorganiskt 
material liknande hydroxyapatit. Dentin innehåller 
till 75 % av oorganiskt material men även oorga
niskt kollagen medan cementum liknar benets ke
miska uppbyggnad (Mays 1998:10).

Vid förbränning av ben förändras benets struk
tur och kemiska sammansättning. Vätskan i benen 
försvinner vid cirka 3000 och de organiska be
ståndsdelarna (huvudsakligen kollagen) förbränns 
och förstörs. Det som återstår är benapatit, det 
vill säga mineraler i form av kristaller. Benet har 
med andra ord mineraliserats. Vid tillräckligt höga 
temperaturer förändras mineralerna kemiskt och 
omvandlas till whitlockit vilken har en mer ordnad 
kristallin struktur än benapatit. Whitlockit liknas 
vid en ein trad massa som inte kan dra åt sig vatten. 
Den fullständiga förbränningen av benmaterialet 
sker mellan 7000 och 9000 (Mays 1998:207).

Färg
Den färg benen får vid förbränningen beror på de 
förändringar av den kemiska sammansättningen 
(nedbrytningen av den organiska substansen) som 
sker vid förbränningen samt jordens sammansätt
ning. Genom experimentella kremeringar har fär
gen noterats i förhållande till förbränningsgrad 
(det vill säga förbränningstid och temperatur). 
Skilda studier har gett något varierande resultat.

Svart eller brun färgning uppstår vid låga tem
peraturer och ofullständig förbränning, det vill 
säga förkolning. Detta sker vid cirka 200-3000 
men även vid dålig syretillförsel. Vid 8oo° har 
benen genomgått en fullständig förbränning och 
kalcinerats. Färgen är då vit till blågrå. Vita ben 
har kalcinerats till 100 % och har uppnått en tem
peratur på 900° (Wahl 1982:21; Hoick 1986:131- 
150; Buikstra & Ubelaker 1994:95; Stiner m.fl. 
1995:226h; During 1998:6).

En kremering kan innehålla en stor variation 
av färger på benfragmenten, likaså kan ett enda 
benfragment bestå av flera färger. Detta kan bero 
på att man flyttat på benen under kremeringen, 
antingen till ett varmare eller till ett kallare ställe 
på bålet (Schwartz 1993; Mayne Correia 1997). 
Det enskilda benfragmentets färg har tagits upp 
av Hoick. När ben fragmenteras under förbrän
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ningen kan brottytor till ett och samma ben (det 
vill säga passbitar) få varierande färg (på grund av 
varierande temperatur och tid eller olika syretill
försel) (Hoick 1996:140; Roumelis 2000:25).

Det är inte bara elden, syret och tiden som påver
kar benens färg. Färgningen kan komma från före
mål eller från själva marken (exempelvis järnutfäll- 
ningar och markmineraler). Rost- och grönfärgade 
ben kan bero på närvaro av koppar, brons eller järn 
i den omgivande miljön. Brunfärgade ben kan an
tingen komma från järnjoner i blodets hemoglobin 
eller från markens järnhalt (Gejvall 1969:470^; 
During 1998:6; Roumelis 2000:23).

Nästan alla brända ben från Sommaränge 
skog, både människoben och djurben, var gulvita 
och kritvita till färgen med inslag av grågult. Den 
gula färgen kommer med största sannolikhet från 
järnutfällningar från gruset på moränryggarna. 
Benen var även mycket spruckna och förvridna. 
En mindre antal ben var grå, svarta, mörkblå, 
blågrå. Benens i överlag homogena färg tillsam
mans med benens deformeringar tyder på att ma
joriteten av de döda från Sommaränge skog har 
förbränts vid en hög och jämn temperatur, från 
700-800°, men troligtvis över 900°, och under en 
längre tid. De som skötte bålet hade uppenbar
ligen goda kunskaper om kremeringsprocessen. 
De mörkare ben som inte hade uppnått lika hög 
temperatur kom från varierande typer av anlägg
ningar och representerades oftast enbart av ett 
fåtal ben per anläggning. Dessa ben kunde tyvärr 
inte identifieras till art eller benslag.

Krympning
Vid förbränningen krymper benen mellan 1-25 % 
beroende på tid och temperatur, men även bero
ende på benens struktur, storlek och densitet. Den 
maximala krympningen sker runt 8oo° (Mays 
1998:207). Experimentella studier har visat att 
ben krymper mer på bredden än på längden och 
att kompakta bendelar krymper mer än spongiösa 
delar (Iregren & Jonsson 1973:97). När den orga
niska substansen försvinner tillsammans med vatt
nets snabba avdunstning spricker benen. De blir 
fragmenterade och förvridna samt förlorar sin me
kaniska styrka. Värmen från elden är tillsammans 
med den mekaniska vittringen de huvudsakliga

orsakerna till en den höga fragmenteringen bland 
brända ben menar Jacqueline McKinley (1989:66) 
och Stiner, Kuhn, Weiner & Bar-Yosef (1995:235). 
Karl Reinhard & Michael Fink menar att en hög 
fragmenteringsgrad till stor del kan bero på att 
man har rört om bland skelettresterna på bålet där 
de yttre delarna har förts längre in samtidigt som 
man har placerat ved ovanpå dem (1994:602). Ju 
mer effektivt man rör om bland benen, ju mer full
ständig blir förbränningen och ju högre blir ”kre
mationsfragmenteringen” (McKinley 1989:72).

Moderna experiment på brända ben har visat att 
fragmenteringen ökar med en fullständig förbrän
ning (Stiner m.fl. 1995). Precis efter en förbrän
ning är brända ben mycket ömtåliga och kan lätt 
utsättas för ytterligare fragmentering. McKinley 
har undersökt hur brända ben påverkas av snabb 
avkylning med vatten och funnit att det kan öka 
fragmenteringen. Långsam nedkylning däremot 
har en mer bevarande effekt på benen (McKinley 
lpSp.-yaf.; Reinhard & Fink 1994:602).

Sprickbildning och fragmentering
De sprickor och fragmenteringar som uppstår i 
benen följer i stort sett benvävnadens mönster och 
uppbyggnad (During lppS^f. och där anförd lit
teratur; Kars m.fl. 2002:217). Av benslag som be
varas sker alltså redan vid förbränningen ett visst 
naturligt urval. Tunna och sköra benslag, som an- 
siktsskelettet och bendelar med spongiösa struk
turer, faller lätt sönder och blir till mycket små 
fragment eller pulveriseras helt. De blir därmed 
svåra att samla in efter kremeringen samt svåra 
att upptäcka vid utgrävningen. Fragment mindre 
än 5 mm påverkas troligtvis mer av postdepositio- 
nella faktorer och smulas sönder lättare än större 
fragment. De minsta fragmenten, som kan stå för 
en stor andel av den totala vikten efter en kre- 
merad individ, ”försvinner” och därmed blir den 
uppgrävda benmängden mindre än den depone
rade (Roumelis 2000:11, 25f.). Andra ben med en 
hårdare struktur, som skalltak och de kompakta 
delarna på långa rörben, klarar en förbränning be
tydligt mycket bättre, fragmenteras inte lika lätt 
och upptäcks därmed lättare vid utgrävningar. 
De mer kompakta benen bevaras bättre och blir 
därmed lättare att identifiera vid den osteologiska
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analysen. De bäst bevarade benen i Sommaränge 
skog var långa rörben och skalltak.

Sammanfattningsvis kan man säga att en stor 
del av skelettet inte bevaras efter kremeringen på 
grund av dess kemiska och mekaniska samman
sättning samt att bland de deponerade skelett
resterna försvinner ytterligare ben på grund av 
postdepositionella processer, både naturliga och 
mänskliga, oavsett de efterlevandes efterhantering och 
eventuella urval av ben.

Efterbehandling och deponering
När möjligheten numera finns att även datera 
brända ben har flera av E4-undersökningarna med 
bendeponeringar visat sig höra till bronsåldern och 
yngre järnåldern men även senneolitikum. I högar 
och rösen påträffar man ofta en stor mängd brända 
ben som innehåller lämningar efter en eller flera per
soner (kollektiva begravningar). Gravarna kan även 
innehålla deponeringar som skett vid senare tillfäl
len, så kallade sekundärgravar (Victor 2002:185). 
En stor del av deponeringarna eller ”gravarna” från 
senneolitikum till början av äldre järnåldern inne
håller en liten eller mindre mängd ben, ibland en
dast ett fåtal och ibland inga alls, så kallade ”ben- 
tomma” gravar (Ericsson & Runcis 1995:34b; Kaliff 
1997:90). Det bör tilläggas att en modern kremering 
av en vuxen individ resulterar i cirka 1,6 kg-3,6 kg 
ben beroende på individ och kön, med ett genom
snitt på 3 kg (McKinley 1989:66). I snitt resulterar 
ett mansskelett i 3375 g och ett kvinnoskelett i 2625 
g när åldern är cirka 70 år, visar Per Hoicks under
sökningar (1986:71). Storleksmässigt motsvarar det 
cirka 2-3,5 liter ben (Gejvall 1948:157).

Bendeponeringar
Hur kommer det sig då att så många gravar/de- 
poneringar innehåller så få ben? Diskussionen 
kring detta är omfattande och sammanfattas bra 
av Alf Ericsson och Janis Runcis i Teoretiska perspek
tiv (1995). Tidigt i arkeologin tolkade man gravar 
utan ben som kenotafer, det vill säga ett äreminne 
för en person som begravts på annan plats eller 
där kroppen inte kunnat begravas eller som ske
lettgravar som inte lämnat några spår efter sig (Er
icsson & Runcis 1995:35 och där anförd litteratur).

Björn Ambrosiani har istället tolkat de benfattiga 
eller bentomma gravar som barngravar där de små 
fragmenten från barnskeletten helt enkelt pulveri- 
serats och försvunnit (Ambrosiani 1973:125).

Deponeringar med få ben har av många tolkats 
som att ett avsiktligt urval av vissa ben har gjorts 
av religiösa skäl. Anders Kaliff (1992:69,1997:87) 
har behandlat ämnet ingående. Han menar att det 
viktigaste inte var att alla brända ben måste fin
nas med för att själen skulle kunna frigöras. Krop
pen kunde istället representeras symboliskt med 
ett mindre antal ben. Han menar vidare att det 
finns anledning att tro att de efterlevande gjorde 
uppdelningar av skelettresterna och deponerade 
olika delar på separata ställen och andra ställen 
än i graven. Begravningar kan ha varit förbehåll
na vissa individer i samhället som uppbar en viss 
social status. Deponeringarna kan även ha skett i 
vattendrag eller på fälten i tron på pånyttfödelse 
(Gejvall 1961; Kaliff 1997:90). Berit Sigvallius 
(1994:29) tolkar också den ringa benmängden 
som ett resultat av i första hand rituella aktivite
ter, det vill säga en mänsklig hantering efter själva 
kremeringen, men innan deponeringen. Ovan 
nämnda teorier är intressanta, men vad man ofta 
glömmer är att ta hänsyn till de naturliga, miljö
mässiga faktorerna som påverkar benen och den 
mängd vi återfinner i marken.

Ericsson & Runcis (1995:37b.) har också tagit 
upp idén om det mänskliga urvalet vid dödsri- 
tualen under yngre bronsåldern och äldre järn
åldern. De menar att individen (eller hela det 
brända skelettet) inte behövde vara representerad 
i graven eftersom man hade en mer kollektivis
tisk syn på döden och ritualerna kring dem. Vid 
kremeringen utplånades individen och de brända 
benen kom istället att representera ett kollektiv 
av obestämda förfäder. Under järnåldern finns 
ett spektrum från att hela individen är begravd 
till att endast ett fåtal benfragment har begravts. 
De gravar som är bentomma eller endast innehål
ler ett fåtal, spridda ben utgör således dess nedre 
gräns (i995:37ff.). Ericsson och Runcis menar dä
remot att få eller inga ben i gravar (”bentomma”) 
är en form av inre gravskick, precis som andra 
gravskick, vilka människorna avsiktligt valt av 
religiösa och ideologiska/sociopolitiska skäl.
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Figur 4.De två skärvstenshögarna Aioooo och Aióię8 i profil (foto Jens Lindström, SAU).

Figure 4. The two heaps of fire-cracked stone Aioooo andAióię8 in profile (photo Jens Lindström, SAU).

Bålplatser

En annan diskussion som förts länge är om bål
plats och begravningar var separata eller inte och 
om bålplatsen återanvändes. Det finns två anlägg
ningar som tolkats som bål- och kremeringsplat- 
ser i Sommaränge Skog. Två skärvstenshögar som 
låg intill varandra visade sig innehålla feta sot- och 
kollager med eldpåverkade stenblock i botten (fig.
4). Stenblocken har tolkats som bålfundament 
(Forsman & Victor 2006). Det framkom endast 
en liten mängd brända ben i anläggningarna. I 
den ena anläggningen (A16198) påträffades totalt 
cirka 2 gram brända ben och i den andra (Aioooo) 
7 gram. De fåtal ben som kunde identifieras kom 
från djur. Camilla Forsman och Helena Victor 
(2006) förklarar den ringa benmängden med att 
rensningen eller röjningen efter varje kremering 
måste ha varit noggrann inför nästa kremering. 
Här drar man paralleller till ett röse i Ringeby i 
Östergötland (Kaliff 1997). Under röset påträf
fades ett kraftigt sotlager och en mindre mängd 
brända ben. Anläggningen har tolkats som en kre- 
meringsplats som användes vid upprepade tillfäl
len och röjdes på ben däremellan (Kaliff 1997:52, 
60). Problemet med tolkningen av de två sotlagren 
i Sommaränge Skog som bålplatser är att den inte 
grundar sig på det osteologiska materialet utan is
tället refererar till en annan benfattig anläggning.

Tanken om den gemensamma, kollektiva bål
platsen under bronsåldern med upprepade kre- 
meringar verkar vara allmänt accepterad. Caro
line Arcini har emellertid utifrån det osteologiska 
materialet tolkat benansamlingar på ett något 
annorlunda sätt (2005:63). Hon skriver att arkeo
loger har letat efter stora kremeringsplatser där 
sot- och kollagren är tydliga och tjocka men säl
lan funnit sådana. De ansamlingar av brända ben

som man sedan påträffat vid utgrävningar har 
nästan undantagslöst tolkats som begravnings- 
eller deponeringsplatser och inte bålplatser (Ar
cini 2005:63). De har då benämnts bengropar och 
stensättningar med spridda brända ben.

Arcinis (2005:7^.) tolkning är att varje grav har 
haft ett eget separat bål och att varje bål användes 
endast en gång. Hon har inte sett några indika
tioner på kollektiva bålplatser, i betydelsen att 
de använts vid ett flertal tillfällen. Flera individer 
kunde däremot kremeras på bålet vid samma till
fälle. När kremeringen var över kunde de brända 
benresterna antingen flyttas från kremeringsplat- 
sen för att deponeras längre bort eller så kunde de 
deponeras vid eller intill själva kremeringsplatsen. 
De bengropar som påträffats kan vara resultatet 
av att en behållare har placerats under bålet och 
att man där sedan samlat benresterna ifrån bålet 
(Arcini 2005:68). Om benen inte täcktes över har 
de troligtvis till stor del vittrat sönder av väder 
och vind. Arcini har i den osteologiska analysen 
av benmaterialet från Gu alöv och Simris i Skåne 
samt Mellby i Västergötland sett att endast vissa 
delar av skelettet fanns representerade vid kreme
ringsplatsen medan gravplatsen innehöll benslag 
från hela kroppen. Bålplatsen innehöll en liten 
mängd ben av skalltak, tandrötter, finger- och tå
ben samt skaften på långa rörben (2005:69). De 
enstaka eller fåtal spridda brända ben som påträf
fats har Arcini tolkat som resterna efter skadade 
gravar eller förstörda bålplatser. Resultatet av 
analysen leder därmed till att antalet begravda 
individer på ett gravfält blir färre om ett stort an
tal av benansamlingarna istället är bålplatser och 
inte längre tolkas som gravar (Arcini 2005:71). 
Arcini (2005:65f.) nämner även Nils-Gustaf Gej- 
valls (1961) iakttagelser av ett visst bens närva
ro i ett benmaterial. Han kunde konstatera att
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klippdelen i tinningsbenet {parspetrosa) hittades i 
61-94 % av de benbehållare som innehöll brända 
ben, medan endast i 5-10 % av anläggningar som 
definierats som brandlager, brandgropar, benla
ger, bengropar eller deponeringar med spridda 
eller enstaka brända ben. Arcini menar att en för
klaring till detta kan vara att man var noggrann 
med insamlingen av benen från bålet. Majorite
ten av de anläggningar som inte innehöll pars pet
rosa var helt enkelt bålplatser, där endast en liten 
mängd ben fanns kvar efter insamlingen (Arcini 
2005:66). De iakttagelser som Arcini gjort när 
det gäller bålplats och gravplats anser jag vara 
högst troliga och har bidragit till att vidga grav- 
och bålplatsbegreppet ytterligare.

Fragmenteringsstorlek

En allmänt vedertagen uppfattning, både bland os
teologer och arkeologer, är att den höga fragmen
teringsgraden beror på ett medvetet krossande av 
skelettresterna (se bland annat Gejvall 1948:157, 
1969:470; Sigvallius I994:z6ff.; Ericsson & Runcis 
1995:37i Kaliff 1997:87). Eldens påverkan på skelet
tet, frostsprängningar och till slut utgrävningar och 
transporter räcker inte till att förklara varför ben
fragmenten är så små, menade till exempel Gejvall. 
Förklaringen måste ligga i ett mekaniskt krossande 
av mänsklig hand (Gejvall 1948:157). Även Sigvalli
us (1994:26) har betonat efterhanteringen och kros
sandet som förklaring till de små benfragmenten.

Figur 5. Området kring den resta stenen A16241 med den stora skärvstenshögen AÓ092 i bakgrunden och benlagret 
A204599 till vänster (foto Emma Sjöling, SAU).

Figure 5. The area around the stone monument A16241 with the large heap offire-cracked stone A6092 in the 
background and bone layer A204599 to the left (photo Emma Sjöling, SAU).
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Osteologen Jacqueline McKinley (lppq^gpff.; 
2006:85) menar emellertid att man inte enbart 
kan förklara fragmenteringsstorleken med det 
mänskliga hanterandet i förhistorien utan att det 
i större utsträckning är förbränningen, efterde- 
positionella processer, utgrävningen och efter- 
hanteringen som är de grundläggande orsakerna 
till benstorleken. Hennes tolkningar grundar sig 
på fältosteologiska studier och osteologiska ana
lyser av 4000 brandgravar från varierande tidspe
rioder samt iakttagelser av kremeringsprocessen 
vid moderna krematorier.

Det är viktigt att betona att människornas val 
av yttre gravskick (bland annat konstruktion) och 
inre gravskick (spridda brända ben, urna/benbe
hållare, benlager m.m.) kan ha en tydlig effekt på 
benens bevaringsgrad. En studie av kremeringar 
i sydvästra Nordamerika visade att bendepone- 
ringar i gropar innehöll i genomsnitt mer ben 
(viktmässigt) än de deponeringar där benen var 
utspridda (Reinhard & Fink ipp4:5p7ff.). I en an
nan studie av McKinley (ipp4:34of.) visade det sig 
att de ben som deponerats i urnor hade klarat sig 
bättre och hade en lägre fragmenteringsgrad än de 
deponeringar med spridda brända ben som dess
utom låg ytligt. De urnor som dessutom hade lock 
var ännu bättre bevarade. Urnan har därmed skyd
dat benen från ytterligare fragmentering.

Det finns flera exempel från Sommaränge där 
hela eller stora delar av ett benslag har deponerats 
och sedan krossats på grund av tafonomiska pro
cesser. Bendelarna har hittats fragmenterade men 
med exakta passningar mellan fragmenten in situ. 
Därmed kan man sluta sig till att fragmenteringen 
inte skett innan deponeringen, utan i samband med 
deponeringen eller av postdepositionella faktorer 
som mekaniskt tryck från ovanliggande stenar och 
jord. Ett tydligt exempel på sådana bendelar finns 
i benlagret kring den resta stenen (A16241), strax 
öster om den stora skärvstenshögen A6op2 (fig.
5). Här gjordes fältosteologiska studier som visade 
att stora delar av skalltak och långa rörben hade 
deponerats som de var - hela och sammanhål
lande. Benen var ganska hårt brända och hållbara. 
Detta visar att benen efter en kremering kan bestå 
av riktigt stora fragment (som vid moderna kre- 
meringar). Den mest troliga förklaringen är enligt

mig att benen krossats på grund av stenar och me
kaniskt tryck, det vill säga av naturliga processer.

Människorna har uppenbarligen gjort ett urval 
vid de slutgiltiga deponeringarna i Sommaränge 
skog. Flera av de enskilda deponeringarna inne
håller så pass liten mängd ben att de endast kan 
bestå av delar av den dödes skelett. Det finns flera 
exempel från Sommaränge skog där man inte 
hållit ihop de brända benen från en och samma 
individ utan istället deponerat dem över en större 
yta. Här verkar det kollektiva vara viktigare än det 
individuella. Passningar hittades mellan benfrag
ment från en och samma individ där det visade 
sig att de deponerats flera meter ifrån varandra. 
Avstånden kunde variera mellan cirka 1 meter 
till 3,5 meter. De tydligaste spridningarna hitta
des i det stora benlagret (A204599) strax väster 
om den stora skärvstenshögen (A6092) från sen- 
neolitikum, i benlagret kring den resta stenen 
(A16241, A27555) från äldre bronsåldern och i en 
mindre stenkonstruktion med ganska otydlig ut
formning (A29859) från yngre bronsåldern (fig.
6). När avstånden är så stora mellan fragment 
från samma ben är det mer troligt att de beror på 
mänskligt handlande än naturliga faktorer. Även 
om exempelvis maskar, rötter och växter kan bi
dra till spridning av jord (och därmed ben) före
faller det mindre troligt i det här fallet.

Postdepositionella, 
naturliga processer
De naturliga processer som påverkar ben efter 
deponering men före utgrävning kallas diage- 
nes. I litteraturen är det nästan uteslutande det 
obrända benmaterialet som behandlas när det 
gäller olika nedbrytningsprocesser. Processerna 
kan delas in i främst kemiska, biologiska, hy- 
drologiska, geologiska och mekaniska faktorer 
(Ubelaker 1989:80 och där anförd litteratur). Alla 
de här faktorerna har en betydelsefull roll i ned
brytningen av ben. Vissa påverkar mer än andra 
och flera av dem samverkar. Generellt kan man 
dock säga att de kemiska och biologiska fakto
rerna påverkar obrända ben i mycket högre grad 
än brända ben, medan resterande faktorer kan ha 
haft ett stort inflytande även på brända ben.
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Som nämnts ovan förändras benets struktur och 
kemiska sammansättning vid förbränning. De or
ganiska komponenterna förstörs vid hård förbrän
ning och vätskan i benen försvinner. Kalcineringen 
av benet leder till att nedbrytningen minskar betyd
ligt jämfört med obrända ben. En allmän uppfatt
ning är att brända ben bevaras bra även i kalkfria 
jordar eftersom de innehåller lite eller inga organis
ka komponenter (bland annat Borg m.fl. 1994:98!.). 
Det finns dock studier som visar att även brända 
ben påverkas av jordens syror (se nedan).

Kemiska faktorer

Hos obrända ben bryter mikroorganismer ned 
det organiska kollagenet, vilket skapar syrerika 
biprodukter som i sin tur ökar nedbrytningen 
av benmineraler. Vid en kremering där benen 
genomgår fullständig förbränning försvinner 
som tidigare nämnts den organiska substansen i 
benen. Därmed finns det inget ”ätbart” kvar till 
djuren (exempelvis köttätare eller mikroorganis
mer som bakterier) och heller inget nedbrytbart 
för växterna (exempelvis svamp). En mikrobio
logisk nedbrytning sker därmed inte på brända

Biologiska faktorer

Figur 6. Den stora skärvstenshögen A6092 i profil med benlagret A204599 till vänster i bild 
(foto Markus Andersson, SA U).

Figure 6. The large heap of fire-cracked stone A6092 in profile with the bone layer A 204599 to the left 
(photo Markus Andersson, SAU).
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ben där organisk substans saknas. Levande orga
nismer kan däremot påverka brända ben på andra 
sätt främst genom markrörelser som leder till 
ytterligare fragmentering och spridning av ben
fragmenten. Vi kan se spår efter djurgångar, till 
exempel från möss, medan mindre djur som mas
kar och insekter lämnar otydligare spår efter sig. 
Även rötter efter växter, framför allt träd, kan bi
dra till spridningen av en deponering (Nawrocki 
1995:51). Om brända ben har legat exponerade 
eller deponerats relativt ytligt kan djurs (och 
människors) trampande över platsen bidragit till 
ytterligare fragmentering.

Hydrologiska faktorer
Vatten har en betydande effekt på nedbrytning
en av ben. Studier har visat att genomträngande 
grundvatten kan föra med sig syror och andra ke
mikalier till benet (Nawrocki 1995:52). Det är tro
ligt att detta påverkat brända ben i mindre grad än 
obrända ben. Däremot kan mängden av och has
tigheten på vattnet ha en urlakande effekt på brän
da ben. Mark med en hög vattengenomsläpplighet, 
exempelvis i sluttningar och luckra sandjordar, kan 
tänkas ha en nedbrytande effekt på deponeringar. 
Tjälen är en annan faktor som påverkar benen. 
Upprepad nedfrysning och upptining av vattnet i 
marken kan leda till frostsprängning av benmate
rialet samt rörelser av jord och stenar (tjällyft).

Klimatologiska faktorer 
Ytligt placerade obrända ben påverkas negativt av 
väder och vind vilket leder till en ökad mekanisk 
vittring (Bäckström 1996). Med största sannolik
het gäller detta även för brända ben. De exponera
de benen i Sommaränge Skog har troligtvis utsatts 
för den här typen av vittring, vilket lett till en ökad 
fragmentering och urlakning av benen.

Geologiska faktorer
Olika sediment har varierande förmåga att bevara 
ben. Bevaringsgraden påverkas av faktorer som 
sedimentationsgrad, kornstorlek, lagrets tjocklek, 
kompakthet och mineralinnehåll och till viss grad 
även pH-värdet (Bäckström tppönyf.). Jordmå
nens inflytande över nedbrytningsprocessen är 
mer oklar och behöver utforskas mer menar Nord

m.fl. (2oo5:8off.). Deras studier har ändå visat att 
obrända ben bevaras något bättre i lerjordar än 
moränjordar i Östra Mellansverige, men skillna
den är så liten att den inte är helt övertygande. Oli
ka bevaringsförhållanden mellan jordmånar kan 
mer ha att göra med olika levnadsförhållanden för 
mikroorganismer än själva jorden i sig (Nord m.fl. 
2oo5:8off.). En annan faktor som kan ha betydelse 
är varierande syrenivå mellan olika jordar. I sedi
ment med hög syretillförsel och snabb avrinning 
av vatten, exempelvis luckra sandlager, sker ned
brytningen snabbare än i leriga sediment där syret 
har svårare att tränga ned (Bäckström 1996:17h).

Hos ben som lagras i skyddande sediment, an
tingen nergrävda eller övertäckta med ett påfört 
lager av sediment eller dylikt, blir nedbrytningen 
av dem mindre än i sediment som ligger ytligt och 
exponerade. Med andra ord utsätts ytligt depone
rade ben för större mekanisk vittring än djupare 
placerade ben. Ben som ligger skyddade i en urna 
eller behållare har inte exponerats och smulats 
sönder på samma sätt som utspridda ben.

Jord och stenar som täcker en deponering kan 
ha en nedbrytande effekt på spröda ben. Det me
kaniska trycket från omgivningen kan leda till att 
de brända benen fragmenteras ytterligare (Stiner 
m.fl. 1995:235).

Markens pH-värde påverkar också benens beva
ringsgrad. Det är allmänt känt att obrända ben be
varas bättre i kalkhaltiga jordar än i sura. Jordar med 
höga halter av organiskt innehåll verkar också ha en 
skyddande effekt på ben, vilket kan ha att göra med 
låga syrevärden (Nord m.fl. 2005:83). Claire Gor
don & Jane Buikstras (lpSi^ööff.) studie av hur 
markens pH-värde påverkade obrända ben visade 
att när pH-värdet minskade, det vill säga när mar
ken blev surare, ökade nedbrytningen av benen. Sy
rorna upplöser kalksubstansen i benen, det sker en 
så kallad dekalcinering. I en annan studie visade det 
sig att benets oorganiska komponent, hydroxyapa- 
tit, är relativt oupplöslig vid pH 7.5, mer upplöslig 
vid pH 6,5 och till slut mycket upplöslig vid vär
den under 6 (Lindsay lpypnSiff.; Mays 1998:17). 
I svagt sura men kalciumfattiga och väldränerade 
jordar kan apatiten urlakas förhållandevis snabbt 
(Borg m.fl. 1994:97). Den ökade försurningen i 
sjöar och mark de senaste hundra åren har visat
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sig påskyndat nedbrytningsprocessen av obrända 
ben (Nord m.fl. 2005:80). Man har jämfört beva
ringsgraden hos obrända skelett från ett och samma 
gravfält där den omgivande miljön varit likadan. 
Den enda skillnaden har varit att vissa skelett gräv
des fram under 1900-talets tidigare del och andra 
under 1980-talet och framåt. Det har dock visat sig 
att skelett som tagits upp på senare tid haft långt 
gången upplösning medan magasinerade upptagna 
skelett var betydligt bättre bevarade (Borg m.fl. 
1994:98; Nord m.fl. 2005). Vi har sett ett liknande 
förhållande när det gäller obrända skelett från det 
yngre järnåldersgravfältet vid Enbacken (RAÄ 89), 
Gamla Uppsala sn. Vid slutundersökningen 2004 
påträffades ett intakt men mycket dåligt bevarat 
skelett. Gravfältet undersöktes även under 1909- 
1913 och de skeletten som grävdes fram då är oftast 
välbevarade och hela (Sjöling 2006b).

Brända ben anses generellt bevaras mycket bra 
eftersom de saknar organiskt material och istället 
består av kalciumapatit som anses i det närmaste 
olösligt (bland annat Hermann 1970:61; Iregren 
& Jonsson 1973:97). Men eftersom bränt benma
terial innehåller hydroxyapatit, vilket i ovanstå
ende studie av Lindsay visade sig vara upplöslig i 
surare miljöer, kan det tänkas att de brända benen 
ändå påverkas av pH-värdet i marken. En studie 
som talar för detta är Hoicks jämförande studie av 
bränt och obränt material. Det visade sig att bägge 
materialen löstes upp lika snabbt i syra (5 % salpe
tersyra) (Hoick 1986:162; Roumelis 2000:28). En 
direkt jämförelse mellan studien och markens sy
ror kanske inte är möjlig men man kan inte heller 
utesluta att även brända ben påverkas av surhets
graden (Roumelis 2000:28).

Begravningarnas djup kan också påverka ned
brytningsprocessen. Vid en studie av amerikanska 
skelettbegravningar från 1870-talet visade det sig 
att gravdjupet hade påverkat bevarandeförhållan
den betydligt. De skelett som begravts närmre ytan 
hade bevarats dåligt och hade hög fragmenterings
grad. Däremot var de skelett som begravts på djup 
nivå i mycket bra skick (Nawrocki 1995:58h). Det 
finns enligt Nawrocki tre bidragande orsaker till 
att begravningsdjupet överensstämmer med beva
ringsgraden. Den första är temperaturens växling
ar. Om de grunda begravningarna ligger inom den
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säsongsbundna nedfrysnings- och upptiningszo- 
nen, det vill säga där tjäle uppstår, kan grundvatt
net tränga in i benets sprickbildningar och sedan 
frysa och expandera, vilket leder till ökad frag
mentering. För det andra har djur och växter mer 
aktiviteter på ytligare nivåer i marken. Till sist kan 
markens pH-värde ha varierat på olika djup, vilket 
i sin tur påverkar benen (Nawrocki 1995:58h). Om 
graven täcks över av en överbyggnad eller befinner 
sig djupt ned i marken, skyddas den mot bland an
nat föroreningar (Nord m.fl. 2005:83). Man kan 
även lägga till den varierande syrehalten på olika 
djup. Ju högre syrehalt desto sämre bevaringsgrad. 
Även om studien gäller obrända skelett som legat 
begravda endast drygt hundra år i marken kan 
man ha detta i åtanke när man undersöker depo- 
neringar av brända ben. Kanske kan djupet på de
poneringen ha en betydelse för bevaringsgraden 
även för brända ben.

Sommaränge skog täcktes till största delen av 
barrskog innan undersökningen påbörjades. De 
flesta av bendeponeringarna påträffades i den 
blockrika moränen. Med ovanstående resonemang 
i åtanke borde bendeponeringarna påverkats en 
hel del av de miljömässiga processerna. För de yt
ligt placerade benfragmenten har sannolikt me
kanisk vittring, tjäle, sintring, vattengenomsläpp- 
lighet och ett surt pH-värde haft en nedbrytande 
effekt (se även slutsatsen).

Den arkeologiska utgrävningen 
och omhändertagandet
Själva utgrävningen, omhändertagandet och 
efterhanteringen av benmaterialet har haft en 
stor betydelse för benens kvalitet och kvantitet. 
McKinley (i994:339ff.) menar att man bör be
trakta de brända benens storlek och antal som 
”storlek efter utgrävning” och inte som den fak
tiska deponeringsstorleken.

Det sker ett urval redan när arkeologen ställer 
frågan om vad som ska undersökas, varför och 
hur. Vid en exponering av en yta beslutar man 
vilken yta som ska grävas, med vilken metod 
(maskin, spade och/eller skärslev) och sedan vil
ken insamlingsmetod som är lämplig (handplock, 
torrsållning, vattensållning). Det ideala vore om
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Figur 7. Vattensållning en kall höstdag vid Sommaränge Skog (foto Markus Andersson, S A U). 

Figure 7. Water sieving a cold autumn day at Sommaränge Skog (photo Markus Andersson, SAU).

en avgränsad begravnings-Zdeponeringsplats to- 
talundersöktes där all jord vattensållades i finmas- 
kiga såll. Av varierande skäl (som tidsmässiga och 
ekonomiska) är detta oftast inte genomförbart. 
Däremot bör man kanske oftare prioritera vat
tensållning (om möjligheten finns) där man kan 
tänka sig att mycket små benfragment annars inte 
skulle upptäckas. Utgrävningsförhållnadena har 
också betydelse för mängden ben vi samlar in. I 
Sommaränge skog kom vintern redan i oktober 
och därmed försvårades undersökningen och in
samlandet betydligt på grund av snö och tjäle.

Det är viktigt att poängtera att i de stora ben- 
deponeringarna på Sommaränge skog kan man ha 
missat de allra minsta benfragmenten, medan man 
i de mer ”benfattiga” anläggningarna har lagt ner

mer tid och omsorg på att finna dem, bland annat 
med hjälp av vattensållning (fig. 7). Den slutgiltiga 
fragmenteringsstorleken påverkas i mindre grad 
av den här typen av skillnader i omhändertagande 
anser jag. Benen i de större deponeringarna frag
menteras ytterligare vid forvaringen i påsar medan 
de enstaka benen i ”benfattiga” anläggningar på
verkas mindre av detta (se nedan).

I fält ser man ofta att relativt välbevarade 
bendelar som ligger bevarade i marken lätt faller 
sönder i små bitar och smulas sönder när man 
försöker ta upp dem. Det fanns flera exempel på 
detta bland de folkvandringstida gravarna i Som
maränge skog. I de centralt belägna bengroparna 
låg de brända benen tätt samlade. Här kunde 
man se att de deponerats i relativt stora sam-
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Figur 8. Undersökning av en bengömma i den folkvandringstida graven Aió 412 (foto Markus Andersson, SAU).

Figure 8. The excavation of a bone pit in the grave A16 412 from the Migration Period (photo Markus An
dersson, SA U).

manhängande delar, till exempel ett halv långt 
rörben. När de sedan skulle tas upp föll de sprö
da benen sönder till en betydligt större mängd 
benfragment än från början (fig. 8). Liknande 
sönderfall har tidigare observerats av andra os
teologer (se bland annat McKinley 1994:342; 
Roumelis 2000:2Öf.).

Fragmenteringsgraden kan sedan öka ännu 
mer av all efterhantering, såsom förpackandet i 
påsar, transport, tvättning (McKinley 1989:72, 
1994:341b; Nawrocki 1995:55). Niko Roumelis 
(2000:27) har också uppmärksammat efterhan- 
teringen som en betydelsefull del i nedbrytnings
processen. Han har kunnat visa hur mycket frag
menteringsgraden hade ökat från det att benen 
plockats upp, till det att de skulle analyseras. I en

benpåse med 2000 nyupptagna, oidentifierade 
fragment hade antalet fördubblats vid en kontroll
räkning tre månader senare. Påsen innehöll både 
spongiösa, kompakta och tunna benfragment.

När vi slutligen kommer till den osteologiska 
analysen finns det flera faktorer som påverkar re
sultatet och tolkningen. Den enskilde osteologens 
förkunskaper och erfarenhet i kombination med 
tillgång till en omfattande osteologisk referens
samling påverkar bestämningsgraden av benen. 
De miljömässiga processernas tidigare inverkan 
påverkar också den osteologiska analysen. När 
fragmenteringsgraden är hög och benen är dåligt 
bevarade minskar bestämningsgraden.

Fördelningen mellan olika benslag redovisas of
tast i den osteologiska analysen. Här är det ännu
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viktigare att titta på vilka kroppsregioner som 
finns representerade för att avgöra om en hel indi
vid eller endast delar av den har blivit deponerad. 
För att kunna påvisa att en hel individ begravts 
menar Sigvallius att ben från minst huvud och fot
ter eller händer ska finnas tillsammans med tre av 
följande kroppsregioner: bålen (det vill säga kotor, 
korsben, höft, bröstben, revben och skulderblad), 
överarmsben, strålben + underarmsben, lårben 
och skenben + vadben. Samma kombinationer 
gäller även för djurben (Sigvallius 1994:145; Rou- 
melis 20oo:iif.). Problemet är att det i ett högt 
fragmenterat material är svårt att identifiera det 
exakta benslaget. Istället hamnar en stor del av be
nen i mer allmänna bengrupper som till exempel 
”långa rörben”. Det är viktigt att påpeka att vissa 
benslag är lättare att identifiera än andra. Skall
tak brukar identifieras i 90 % av alla brandgravar 
och utgör en stor del av fyndmaterialet (During 
1998:8). Även mycket små skalltaksfragment bru
kar kunna identifieras, vilket gör att bestämnings- 
graden är mycket hög för just det benslaget. Ett 
stort antal skalltaksfragment i en deponering behöver 
därmed inte vara synonymt med ett större urval av just 
skalltak vid deponeringen. Om skalltak däremot inte 
identifieras i en deponering betyder det oftast att 
de inte är närvarande.

Fragmenteringsgrad och 
bevaringsgrad i Sommaränge Skog
Det genomsnittliga brända benfragmentet i 
Sommaränge Skog var cirka 5 mm i diameter och 
vägde endast 0,3 gram. Det betyder att majori
teten av benen var mycket små. Även om benen 
över lag hade en hög fragmenteringsgrad kunde 
man ändå se en viss storleksvariation dem emel
lan. För att kunna jämföra benstorleken mellan 
anläggningar användes den genomsnittliga vik
ten. Den är lättare att räkna ut än benfragmen
tens genomsnittliga diameter. I vissa anlägg
ningar vägde benen endast 0,1 gram i genomsnitt 
medan andra vägde mellan o,3-0,4 gram. Även 
om det endast handlar om några tiondels gram 
i skillnad kunde man se ett samband mellan be
nens fragmenteringsgrad, anläggningstyp och 
deponeringsdjup. Däremot gick det inte att se

några mönster när det gäller fragmenteringsgrad 
och anläggningarnas datering.

Det visade sig att i mindre stenkonstruktioner 
(tydliga eller otydliga) och naturliga stenansam
lingar där ben deponerats ytligt var benfragmen
ten mycket små och vägde mellan o,1-0,2 gram 
per fragment (det vill säga mycket hög fragmente
ringsgrad). I den här typen av anläggning/kontext 
påträffades ytterst få ben. Endast enstaka ben var 
välbevarade och större i storlek.

Min tolkning är att de deponeringar som från 
början innehöll ett mindre antal benfragment (det 
vill säga spridda brända ben) har på grund av mil
jömässiga processer blivit ännu färre och mindre i 
storlek (högre fragmenteringsgrad) efter depone
ringen. Här har den mekaniska vittringen haft störst 
inverkan på benen. Spongiös, bräcklig benstruktur 
pulveriseras eller försvinner lätt medan kompaktare 
benstruktur med högre densitet klarar mekanisk 
vittring bättre. Skaften på långa rörben och skall
tak hade exempelvis en hög bevaringsgrad i Som
maränge skog. Sammanfattningsvis kan man säga 
att det påträffade benmaterialet med största san
nolikhet inte stämde överens med den deponerade 
mängden ben i fråga om kvalitet och kvantitet.

Bendeponeringar som istället innehöll en stor 
mängd brända ben och som dessutom övertäcktes 
av ett skyddande lager av jord eller sten hade över 
lag större benfragment än anläggningar med få och 
ytligt placerade ben. Benen verkar här ha påver
kats mindre av de naturliga processerna, speciellt 
mekanisk vittring. Eftersom benen bevarats bättre 
här befinner sig den påträffade mängden ben där
för också närmre den mängd ben som deponerats. 
Detta gäller framför allt den stora skärvstenshögen 
Adopa och det djupare benlagret kring den resta 
stenen A16241 som båda innehöll gravar/depone- 
ringar av människoben med en genomsnittig frag
menteringsgrad på mellan o,3-0,5 gram per ben. 
Troligtvis var fragmenten ännu större när de på
träffades vid utgrävningen för att sedan fragmen- 
terats ytterligare under tiden de förvarats i påsar.

Sammanfattningsvis kan man säga att skillna
den i benmängd mellan ”benfattiga” kontra ”ben
rika” deponeringar blir större efter alla postdepo- 
sitionella processer än vad de egentligen var vid 
deponerings tillfället.
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Slutsats
De naturliga tafonomiska processer som sanno
likt har ökat nedbrytningen av de brända benen i 
Sommaränge Skog är främst mekanisk vittring på 
grund av ytligt placerade ben, tjäle, vattengenom- 
släpplighet och till viss del även surt pH-värde.

Mekanisk vittring är den miljömässiga faktor 
som troligtvis har påverkat de ytligt placerade 
och oskyddade brända benen mest. Vittringen 
har med största sannolikhet orsakats av väder och 
vind, tjäle, vattengenomströmning och mekaniskt 
nötning från omgivande stenar och jord.

”Skyddade” bendeponeringar som har ett på
fört lager ovanpå (antingen av sand/silt, jord eller 
eldpåverkad sten) eller ligger nedgrävda i en grop 
har bevarats bättre och har fragmenterats mindre 
än ytligt deponerade ben som istället har utsatts 
för mekaniskt tryck och vittring.

Stora deponeringar av brända ben har lett till 
att kalkhalten i marken ökar, vilket betyder lägre 
surhetsgrad. Kalkhalten i jorden har gjort att ned
brytningen av benen har minskat - ”ben bevarar 
ben”. Därmed motsvarar antalet återfunna ben i högre 
grad den deponerade mängden ben i stora och skyddade 
deponeringar än vid små och ytliga deponeringar.

Majoriteten av benfragmenten från Sommar
änge skog var mycket små. De flesta var under 15 
mm i diameter med en genomsnittlig vikt på en
dast 0,3 gram. Trots detta kunde man se ett tydligt 
förhållande mellan fragmenteringsgrad och depo- 
neringsstorlek. Fragmenteringsgraden visade sig 
vara lägre i stora deponeringar såsom de i den sto
ra skärvstenshögen (A6092). Det genomsnittliga 
benfragmentet var alltså större här än i de små de- 
poneringarna. Detta trots att fragmenteringsgra
den ökat ytterligare på grund av efterhanteringen 
av arkeologer/osteologer. Efter upplockandet av 
ben, till placering i påsar, till tvätt och slutligen 
den osteologiska analysen, kan antalet fragment 
ha fördubblats i påsar med mycket ben.

De mänskliga faktorerna har den största bety
delsen för en bendeponerings kvalitet och kvan
titet men de naturliga tafonomiska processerna 
bidrar mer än man tror till slutresultatet när det 
gäller brända ben. Oftast är det i samband med det 
obrända benmaterialet dessa processer diskuteras,
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både när det gäller djurbensmaterial och skelett
gravar, men det är nog så viktigt att även belysa de 
brända benens väg från en död kropp till fyndma
terial hos arkeologen/osteologen. Föreställningen 
om de förment ”oföränderliga och opåverkade 
brända benen” bör ifrågasättas och diskuteras vi
dare. För att ge större tyngd till tolkningar om hur 
människan behandlat de brända benen i gravar 
och deponeringar måste vi i högre grad än tidigare 
ta hänsyn till de naturliga processernas påverkan. 
Om man har beaktat alla tänkbara faktorer som 
kan ha påverkat benen naturligt och kanske kom
mit fram till att de inte har haft en nedbrytande 
effekt på benen får det mänskliga handlandet mer 
trovärdighet. Fragmenten visar således inte ben
storleken direkt efter bålet utan snarare ”slutpro
dukten” av alla de tafonomiska faktorer som kan 
tänkas ha inverkat på dem. ■
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Summary
Burnt, buried and biodegraded. Field osteological studies of cremated bones.

T
his article deals with the taphonomy of cre
mated bones and the affect it has on the 
quality and quantity of bones. The vari
ous taphonomic factors, both anthropogenic and 

biological, are described chronologically, i.e. from 
the death of a human to the treatment of bones 
by archaeologists and osteologists. The bone ma
terial which is used comes from the excavation at 
Sommaränge Skog in Tensta parish in Uppland. 
The main aim is to investigate if there is a correla
tion between the bone fragment size, the degree of 
preservation and the archaeological context which 
includes deposit size, type of feature and location. 
The study shows that the degradation of bones at 
Sommaränge Skog most probably has increased

due to not only human interference but also natu
ral taphonomic processes, for example mechanical 
weathering, ground frost, movements of water and 
soil acidity. The study also shows an increase in 
degradation and fragmentation of bones which are 
deposited in an unprotected place near the ground 
surface. Deposits with a smaller amount of bones 
are also more affected by degradation and frag
mentation than larger deposits. Bone fragmenta
tion also increases due to handling of the bones 
by archaeologists and osteologists, suggesting that 
the idea of the supposedly “unaltered and unaf
fected cremated bones” should be questioned and 
discussed furthermore in the future. ■
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VÄGEN TILL ANDRA SIDAN

Med vagn genom bronsåldern iMellansvenge

Helena Victor, Societas Archaeologica Upsaliensis

V
ad är mer lämpligt att studera inom ett 
stort linjeprojekt som E4-undersökning- 
arna i norra Uppland än förhistoriska vä
gar och deras betydelse? I denna artikel kommer 

jag att diskutera bronsåldern utifrån ett specifikt 
element som fungerat hopbindande mellan plat
ser i landskapet - nämligen vägar med dateringar 
till senneolitikum och bronsålder, särskilt med 
anknytning till platser av rituell karaktär. Syftet 
är att påvisa att vägen utgör ett viktigt rituellt ele
ment på grav- och kultplatser där dess placering 
är central i platsens arkitektur och scenografi. 
Frågan om vem, varför och hur man använt dessa 
förhistoriska platser berörs också genom en stu
die av vagnar i relation till vägar på kultplatser. 
Därmed är det möjligt att föreslå några konkreta 
inslag i ett ritualutövande.

Kommunikationen och resande längs olika 
typer av leder har alltid funnits implicit i tolk
ningarna av bronsålderns samhälle i Mälardalen. 
Skeppsristningar, bronsföremål, flinta, föremåls- 
former och gravskick är exempel på fenomen som 
har ”färdats” till Mellansverige. Även metall har 
forslats till Sverige. Den vanligaste uppfattning
en har varit att man färdats på vatten, men det 
finns också många exempel på vägar från både 
sten- och bronsålder. Vägar i en bronsålderskon- 
text har under senare år blivit aktualiserat och 
uppmärksammats exempelvis i samband med 
den stenlagda vägen som påträffades i samband 
med Öresundsundersökningarna i Skåne, men 
också på andra platser.

Bakgrund
Det är tydligt att forskningen om förhistoriska 
vägar har intresserat många (t.ex. Brink 2000; 
Gansum 2002b; Larsson 2001; Måhl 2002; Thörn 
2001). De för mig viktigaste inläggen står Elisa
beth Rudebeck för i två artiklar som heter Vägen 
som rituell arena (2002) och Vägar, vägkorsningar och 
vadställen- liminala platser och arkeologi (2001), där 
hon dels har skapat en sammanfattning av tidigare 
diskussioner, relationer mellan vägar, boplatser 
och gravar, men också diskuterat vägens symbo
liska och kosmologiska innebörd som gräns och 
liminalområde (Rudebeck 2001). Hennes tankar 
kommer att följas upp lite senare i texten. Den 
ena artikeln (2001) förekommer i en publikation 
som helt behandlar vägar i arkeologiska kontexter, 
Kommuniktation i tid och rum (Larsson 2001), som 
innehåller många viktiga bidrag men framför allt 
fokuserar på sydskandinaviskt material.

Vi vet att både långväga och mer lokala farleder 
har använts, även långt före bronsåldern. Resan
det, både det verklig och det symboliska, har varit 
viktiga komponenter i bronsålderns kosmologi 
(Rudebeck 2002:190). Solens resa över himlen 
(Kaul 1998), resan till den andra sidan och vik
ten av resor för att skaffa prestigeföremål o. dyl. 
(Larsson 2002) är bara några exempel på resans 
centrala betydelse. Att den döde behövde någon 
typ av transportmedel till den andra sidan är inga
lunda någon ny eller särskilt originell tanke och 
har framförts av många (t.ex. Almgren 1927; Kaul
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Figur i . Bronsfigurin, 12 cm hög, påträffad vid Vcere- 
bro Å i Ølstykke sogn (Nr yo) i Danmark.

Figure 1. Bronze figurine, 12 cm high, found at Veere- 
bro Å in Ølstykke sogn (Nr yo) in Denmark.

2004; Artelius 1996; Fredell 2003). Här vill jag 
emellertid gå ett steg längre och hävda att vagnar 
inte bara förekommit som kultföremål utan ock
så använts till faktiska fysiska transporter av den 
döde; dels fram till den andra sidan i form av själva 
portalen/portalerna på grav- och kultplatserna och 
sedan förmodligen också till den andra sidan.

Det är tydligt att vägar, själva resandet och färd
medlen burit på starka symboliska laddningar som 
varit betydelsefulla i ritualutövandet (Rudebeck 
2001, 2002). Exempel på detta är de fallosstenar 
som påträffas intill förhistoriska vägar (Ericsson
2005) eller de offer som påträffats vid vadställen 
och vägkorsningar. Fyndet av en offrad gudinne- 
figurin vid ett vadställe i Værebro Å i Ølstykke i

Danmark (hg. 1) tyder på att sådana platser ägt 
en rituell betydelse under bronsåldern. Denna 
typ av hguriner dateras till slutet av bronsålder 
och fyndkontexten tyder på att det rör sig om ett 
offer nedlagt vid vadstället. Rudebeck menar att 
vägarna och placeringen av gravar vid vägar, väg
skäl, vadställen och korsvägar hade symboliska 
innebörder eller att de med tiden fick det (Ru
debeck 2002:172). Vägkorsningar, vadställen och 
omlastningsplatser har varit laddade med magisk 
innebörd och har också i senare tider varit bety
delsefulla när kyrkor, byar och städer växte fram 
vid sådana nyckelplatser i landskapet.

Framför allt bör vägarna betraktas som samman
länkande element som knyter ihop olika platser i 
landskapet. Det är viktigt att landskapet uppfattas 
som en helhet och att det inte enbart består av det 
som Rudebeck kallar långhusöar (2002:169^). På 
det sättet kommer hela kulturlandskapet betrak
tas som en berättarkulturell arena som då blir ett 
överordnat begrepp. De här aktuella vägarna har 
ett scenografiskt incitament där de utgjort en vik
tig komponent i ett regisserat kultdrama. Frågan 
är vilka logistiska incitament som legat till grund 
för vägarnas bildande och användande.

Exempel på landskapsscenografier kan ses i t.ex. 
Uppsala högars landskapsarkitektur, liksom i den 
monumentala Hågahögen och i Rösaring. Vägar, 
hällristningar, kult- och gravplatser ramade in sce
ner på en arena och visualiserade och förstärkte ri
ter och ceremonier på platserna. Genom sin struk
tur utgör vägarna liminala gränser och skapar en 
rituell fokus i landskapet där kultdramer kan ut
spelas. För att gravarnas sociala och rituella kom
munikation överhuvudtaget ska bli meningsfull i 
människans fysiska verklighet, krävs att kommu
nikation inte bara handlar om överlämnandet av 
ett ”budskap” utan också om att sprida budska
pet från den aktuella platsen. Det görs rent fysiskt 
lämpligen på någon typ av väg.

Det finns flera svårigheter med att studera för
historiska vägar. Det är oftast inte möjligt att 
studera de fysiska lämningarna, utom hålvägar, 
då de i senare tider eroderat bort, plöjts bort el
ler försvunnit på andra sätt. Dessutom kan en 
vägsträckning ha använts under mycket lång tid. 
När den fysiska vägen i sig inte finns bevarad kan
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andra tillvägagångssätt användas där exempelvis 
andra förhistoriska fenomen tas i beaktande, t.ex. 
placerandet av gravar, skålgropsblock, boplats
lämningar osv. De topografiska förhållandena har 
också varit avgörande för lokaliseringen. Studiet 
av historiska kartor är också en viktig källa.

Varför är det då intressant att försöka återskapa 
förhistoriska vägar och transportleder? Det gör det 
möjligt att uppfatta och förstå den förhistoriska 
människans levnadsrum och omvärldsuppfattning. 
Genom att återskapa delar av ett vägnät kan man 
börja formera det som Rudebeck kallar ett nät- 
verkslandskap (2002:192) och därigenom också 
förstå hur människorna rörde sig i landskapet och 
få en klarare helhetsbild av levnadsrummet. Etable
randet av rörelsemönster kan också leda till möjlig
heter att diskutera orsakerna till dessa vilket öppnar 
upp för en diskussion som rör många olika aspekter 
av livet, både konkreta och mer abstrakta.

Vägbegrepp
Som bakgrund till diskussionen om vägarnas 
funktion på kultplatser vill jag framlägga ytterli
gare förutsättningar för hur vi kan uppfatta och 
diskutera kring vägar. När man diskuterar vägar 
är det väsentligt att uppmärksamma att vi kan be
trakta dem utifrån flera olika perspektiv. De kan 
exempelvis diskuteras ur antikvariska, kommuni
kativa, funktionella och ekonomiska aspekter och 
här fokuseras på i vilket syfte en väg skapats och 
använts. Genom att inrikta sig på vilket incita
ment vägen skapats kan man börja utröna också 
hur den använts. Terje Gansum (2002b) formu
lerar det som: ”Hva forbindes, hvem har nytte av 
forbindelsen och vem kontrollerar ferdelsen”.

Vi kan skilja på vägar inom bygden och vägar 
mellan bygder (Måhl aooanygf.) eller som de ock
så kan benämnas; närvägar och fjärrvägar (Brink 
2000 och där anförd litteratur). Rudebeck beskri
ver hur det är lämpligt att skilja på små lokala 
vägar och stigar till och från gårdar och delar av 
ägorna och större lokala vägar och regionala vä
gar. De små lokala vägarna kan förmodligen inte 
återfinnas idag, men de större kan spåras genom 
placering av gravmonument eller liknande (Rude
beck 200i:90f.). Dessa begrepp berör egentligen

enbart storleken på vägen och säger inget utom 
dess funktion, även om det implicit i begreppet 
fjärrväg ligger en större dignitet än i en närväg. 
Jag vill närma mig en typindelning av vägarna 
som inte är beroende av dess storlek eller vad de 
binder ihop, utan snarare av vad som varit vägens, 
eller vägavsnittets incitament, dvs. vad som varit 
det initiala syftet med vägens dragning.

Naturligtvis har många vägar och vägsegment 
haft flera olika uppkomstsätt och användningsom
råden och det går aldrig att helt föra en väg till 
någon av kategorierna. Det är svårt att dela upp 
en kontinuerlig linje. Därför ska följande uppdel
ning betraktas som en modell, en abstraktion och 
som ett analytiskt hjälpmedel där statiska utsnitt 
ur kulturlandskapet kan diskuteras.

Utifrån tanken om vägens incitament kan tre 
huvudtyper av vägar urskiljas. Det finns den spon
tant uppkomna, praktiskt betonade vägen av del
vis samma typ som Rudebeck (aooiipóf.) kallar 
små lokala väger. Under förhistorien rör det sig 
om vägen till brunnen eller mellan boplatsen och 
den inhägnade åkern. Vi kan jämföra med stigen 
till favoritbadstället eller närmaste vägen över en 
gräsmatta som inte går där parkarkitekten hade 
tänkt sig. Dessa kan betraktas som enbart funk
tionella och utan någon typ av planering bakom.

Det finns också de funktionella och planerade 
vägarna som byggts eller uppkommit för transport 
och dylikt, med ekonomisk eller näringsmässig re
levans till andra orter, bygder eller hamnar. Det 
rör sig ofta om det som Brink (2000) benämner 
fjärrvägar och Rudebeck (2001) kallar större loka
la vägar och regionala vägar. Dessa vägar har för
modligen ursprungligen uppkommit som mindre 
vägar och så småningom utvecklats till större sam
manbindande leder. Det är framför allt på dessa 
vägar som det huvudsakliga förhistoriska resandet 
och transporterande av föremål och råmaterial har 
skett, förutom på vattenleder, och de har därmed 
varit ideologiskt och symboliskt viktiga.

Den tredje vägtypen är den upplevelsemanipule- 
rande. På platser längs vägen med extra stor symbo
lisk kraft, vid gravfält, hällristningsområden, byg- 
degränser och liknande som förmodligen uppfattas 
som liminala områden, kan vägen ha fyllt en extra 
funktion (jfr Rudebeck 2002). Den kan i dessa av-

ARKEOLOGI EĄ UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2 147



snitt i kulturlandskapet betraktas som upplevelse- 
manipulerande. Det är manipulativt konstruerade 
vägar där vägen byggts för att styra medvetandet 
och upplevelsen hos besökarna och där syftet va
rit att skapa ett tydligt ritualiserat landskap. En 
sentida jämförelse finns när Stockholm skulle få 
statsbesök i samband med Gustav II Adolfs be
gravning 1634 i Riddarholmskyrkan i Gamla Stan. 
Begravningen sköts upp i 11/2 år för att man skulle 
hinna fräscha upp alla fasader längs de vägar som 
likföljet skulle färdas, i syfte att ge sken av att sta
den var rik, vilket var politiskt mycket viktigt un
der stormaktstiden. Man byggde och putsade om 
de gamla trähusens fasader till stenfasader utefter 
paradgatan eftersom en trästad indikerade fattig
dom och det gav inte de rätta maktsignalerna att 
ha en huvudstad i trä (Forsberg 2001:15). Denna 
ombyggnad var helt och hållet en maktmanifesta
tion och visar på en önskan att manipulera upple
velsen för den tillfällige besökaren. Paradgator och 
huvudvägar, som t. ex. Champ Elyssés i Paris med 
triumfbågar eller Via Appia i Rom fyller samma 
funktion. Man bekräftade sin egen storhet genom 
skapandet av dessa högst symbolladdade vägar som 
ska imponera och ge maktsignaler till väganvända- 
ren. Även den lokala brukaren kan inte ha undgått 
dessa vägaravsnitts symboliska innebörd. De måste 
ha fungerat som minnesmärken och som förtydli- 
ganden av platsens betydelse.

Ett tydligt förhistoriskt exempel finns vid kult- 
komplexet Rösaring i Låssa sn i Uppland. Där har 
en spikrak väg anlagts i skogen på en hög höjd 
ovanför bebyggelsen. Vägen går från norr rakt 
söderut till ett gravfält med en spektakulär utsikt 
över havet i söder. Gravkomplexet innehåller ro
sen, högar, stensättningar och en labyrint. Date
ringen av rösena och högarna är osäker och flera 
av gravarna kan vara från bronsålder medan hö
garna dateras till vikingatid. Även anläggandet av 
vägen kan dateras till vikingatid (Damell & Öst
mark 1986). Antingen rör det sig om en mycket 
lång kontinuitet på platsen, även om inga tydliga 
anläggningar från äldre järnålder är synliga, eller 
så har platsen återanvänts under yngre järnålder 
vilket inte är ovanligt. Även om de rituella aktivi
teterna på platsen försiggått mycket länge får man 
förmoda att de har ändrat karaktär efterhand.

Det finns ett flertal källkritiska problem med stu
dier av förhistoriska vägar. Ett problem är att en
dast kortare vägsegment och inte ett helt vägnät 
bevarats. Ett annat är svårigheterna att datera väg- 
konstruktion och användningstid. Vägarnas funk
tion och användande har förändrats över tiden där 
vägen blir ett samfällt resultat av flera händelser 
och processer, både genom kulturella och naturliga 
processer, vilket leder till svårigheter med tidfäst
ningen och frågor om vad man egentligen daterar. 
Genom att vägen kan låsas stratigrafiskt mellan 
två daterbara kontexter skapas den tidsmässigt 
säkraste dateringen (Gansum 2002b:ii4), men det 
är mycket ovanligt. Undersökta vägar kan ibland 
dateras med tpq (terminus post quem, dvs. ”efter det 
att”) där vägen överlagrar daterbara anläggningar 
eller med tpa (terminusante quem dvs. ”före det att”) 
där vägen överlagras av daterbara anläggningar.

Om vägen har en tydlig relation till omgivan
de fornlämningar kan dessa ge någon typ av da
tering, men det kan inte ske utan en medveten 
källkritisk diskussion. Det finns många förfat
tare som har beskrivit det nära sambandet mel
lan vägar och gravar, hällristningar, resta stenar 
och boplatser (t.ex. Almgren 1927:199; Gansum 
2002b:34f.; Rudebeck 2001, 2002; Nord Pauls
son 2002; Ericsson 2005; Ling 2005) och det är 
uppenbart att det finns en sådan relation även på 
de platser som beskrivs i denna artikel. Ericsson 
(2005) har visat att många resta stenar härrör från 
bronsåldern och att de rests vid just gamla färd
vägar eller mötesplatser, ofta i samband med gra
var. Både Ling (2005) och Ericsson (2005:210) 
ser ett samband mellan skeppsristningar och vat
tenleder som enligt Ericsson motsvaras av resta 
stenar vid landvägar. På de platser där vattenle
der och landvägar möttes finns både skeppsrist
ningar och resta stenar. Ling (2005:449) visar att 
hällristningar kan ha ett nära samband med äldre 
vägar i Bohuslän och att dessa har lett till havet 
och maritima samlingsplatser och knutpunkter 
där det finns förtätningar av hällristningar, sär
skilt skeppsristningar. Även Almgren (1927:199) 
påpekar en korrelation mellan hällristningar och 
vägar i Fossum i Bohuslän. Han menar att dessa 
varit beträdda med processioner. På liknande sätt 
menar Nord Paulsson (2002) att vägnätet korre-
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lerar med ristningslokalerna på Bjärehalvön och 
att det är möjligt att de haft som uppgift att mar
kera leder i landskapet.

Vid knutpunkter i vägnätet har ofta gravfält, be
byggelse och senare kyrkplatser anlagts vilket visar 
vilken lång kontinuitet just vägar, vadstället och 
dylikt kan ha. Platserna har också bevarats länge 
i folkminnet. Brink noterar exempelvis att det är 
frapperande ofta som ortnamnen på äldre dragstäl
len och passager bevarats till idag (Brink 2000:43). 
Det är viktigt vid denna typ av resonemang att 
uppmärksamma det källkritiska problemet med 
vad som anlades först. Ett stort problem när man 
diskuterar de förhistoriska vägarna utifrån dess 
incitament blir vilket som kom först, vägen eller 
destinationen. Hur kan man veta om en väg ige
nom ett gravfält inte fanns innan gravarna anla
des eller om vägen går igenom för att den resande 
ska se gravarna? Bildades vägen genom gravfält, 
vid gravmonument, resta stenar och hällristnings- 
lokaler pga. av deras lämplighet som riktmärken, 
eller anlades anläggningarna där för att en väg re
dan fanns? Hur kan man veta om vägkorset i ett 
sockenmöte har lett till sockens indelning eller om 
vägarna sammanstrålar där pga. indelningen, eller 
om vägarnas och sockengränsernas placering beror 
på naturdeterministiska orsaker? Det finns inget 
entydigt svar på problemet och förmodligen är 
båda alternativen lika relevanta. Vägens tillblivelse 
och fortlevnad är en ständigt pågående process och 
utgör därmed en del av det som Karlenby kallar det 
ackumulerade landskapet (Karlenby 2005). Om en 
väg inte brukas försvinner den snart. Därför blir 
frågan om platsens betydelse och vägens blivande 
samma typ av frågeställning som den om hönan 
(platsen) och ägget (vägen). Rudebeck (2002:172, 
184) menar implicit att vägen funnits före gravar o. 
dyl., vilka placerats i anslutning till vägen och att 
detta fenomen sannolikt uppkom under influenser 
från kontinenten under senneolitikum.

Gravar och större kultplatser belagda längs vä
gar verkar förekomma på platser som utgör knut
punkter i landskapet. Det förefaller finnas två olika 
typer av topografiska lägen för grav- och kultplat
ser. Det finns dels de med en tydlig exponering och 
som placerats vid vattenleder. Sådana lokaler är 
exempelvis Håga och Kivik. Den andra typen av

plats utgörs av lokaler som inte varit synliga från 
vattenleder, men som ändå placerats på någon typ 
av höjdområde. Idag uppfattas ofta dessa lokaler 
som mer perifera och liggandes i utmarker. Dessa 
platser kan betraktas utifrån möjligheten att de va
rit relaterade till en väg eller ett vadställe som idag 
inte längre är bevarad. Det är viktigt att fundera 
på hur platsen ska uppfattas och från vilket håll de 
ska uppfattas. Platserna ligger ofta utanför de cen
trala bebyggelseenheterna men ändå i anknytning 
till bebyggelsen. Flera platser ligger i gränszonen 
mellan två bygder, som i Sommaränge skog eller 
Dragby, dvs. på gränsen till ett annat topografiskt 
åtskilt område. Under järnåldern på Gotland finns 
exempel på vägar som knyter samman bygder där 
gravar och gravfält kan kopplas till vägen. Dessa 
vägar går i allmänhet utanför bygdernas inägomar- 
ker och knyter an till det mer finmaskiga vägnätet 
inom odlingsbygden (Måhl 2002:176). Tydlighe
ten i ett sådant vägnät kräver dock att en tydligt 
etablerad odlingsbygd existerar där bebyggelsen är 
fast och gränserna mellan inägo- respektive utägo- 
mark är klart definierad. Under bronsåldern verkar 
detta inte ha varit fallet. Även om det övergripande 
bygderummet varit relativt definierat, ibland också 
tydligt avgränsad av gravmarkörer i gränsområde
na, har den inbördes ordningen mellan det som se
nare uppfattas som inägomark och utägomark inte 
varit lika tydligt definierat.

Ett annat sätt att spåra förhistoriska vägdrag- 
ningar kan vara att studera vägar som fortfaran
de är i bruk, eller finns med på historiska kartor 
(Rudebeck 2002:192). Dessa kan i vissa fall ha 
använts redan under förhistorisk tid. Det är dock 
vanskligt att avgöra vägens ålder endast utifrån 
en karta, men i kombination med fornlämning- 
ar eller utgrävningar kan en äldre karta utgöra 
ett komplement. Ett tydligt exempel på en väg 
med gamla anor påvisades vid Vaxmyra, Ären- 
tuna sn i Uppland. Där löpte en bruksväg över 
undersökningsområdet som fanns med redan på 
storskifteskarta från 1764. Vägen gjorde 1764 en 
omotiverad båge för att följa en ägogräns. När bo
platsen vid Vaxmyra undersöktes påträffades en 
mycket välbevarad järnåldersgård med hägnader 
och en tydlig inhägnad runt delar av gården. Den 
kraftiga hägnaden som avgränsade gården följde
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exakt den ”omotiverade” båge som vägen tog på 
1700-talet. Dessutom påträffades ett par vägrester 
i samband med förundersökningen där den gamla 
vägen ska ha legat. En öppning i hägnaden visade 
var grinden ut mot vägen legat. Överensstämmel
sen var så stor att det inte är rimligt att ett rent 
slumpmässigt sammanträffande ligger bakom vä
gens dragning (Eklund 2005:123^). Det är tydligt 
att vägen från 1700-talet och vägen från 200-talet 
följt samma dragning som förmodligen ursprung
ligen fanns för att binda samman två bygder och 
att det inte funnits någon anledning att dra om 
sträckningen förrän i modern tid.

Vägar på kultplatser 
- exempel
Eftersom ett huvudsyfte med artikeln är att 
visa på ett rituellt bruk av vägar i anslutning till 
större grav- och kultplatser beskrivs nedan några 
platser där det är uppenbart att det funnits en 
reciprocitet mellan väg och gravar och andra ri
tuella anläggningar under bronsålder. Exemplen 
kommer från Skåne, Småland, Västmanland och 
framför allt från Uppland och har valts ut pga. 
sina illustrativa egenskaper. Rudebeck tycker sig 
se att vägar givits en speciellt manifest utform
ning i närheten av grav- och kultplatser i Skåne 
(Rudebeck 2002:191) och det visar sig att så även 
är fallet i andra delar av landet. Det heliga om
rådet har i en del fall markerats med t.ex. skål- 
gropsblock och för den resande har områdets sa
krala karaktär varit tydligt.

I Kristineberg, Oxie sn i Skåne, påträffades 
förutom gravar och boplatslämningar en av sten 
förstärkt väg från bronsåldern. Gravarna har da
teringar från tidigneolitiskt tid fram till folkvand- 
ringstid och boplatslämningarna härstammar 
från flera delar av denna tidsperiod som sträcker 
sig närmare 4500 år. Den stenlagda vägen kunde 
i sig inte dateras men genom dess form, läge och 
rumsliga relation till en grav från yngre bronsålder 
och förromersk järnålder tolkas den som bronsål- 
derstida. Placeringen av brandgravarna från yngre 
bronsålder visar att de uppenbart är relaterade till 
vägen (Rudebeck & Ödman 2000).

Utifrån områdets fornlämningsbild är det tydligt 
att gravfältet med det bevarade stenförstärkta 
vägavsnittet utgjort en kommunikativ knutpunkt 
i en bygd (Rudebeck & Ödman 2000; Rudebeck
2001). Lokalen är ett bra exempel på hur gravar 
är tydligt relaterade till en väg samt vilken lång 
kontinuitet sådana platser kan ha.

I samband med omdragningen av E22 i nordös
tra Skåne undersöktes 2002 en lokal brukad från 
period III och yngre bronsålder i Gualöv (Gua- 
lövs sn). Undersökningen omfattade fyra mindre 
högar och ca. 50 brandgravar bestående av bl. a. 
urnegravar och brandgropar. Dessutom påträf
fades tre kulthus och fyra vägsegment (Svanberg
2003). Det kunde fastställas att vägsegmenten 
var relaterade till kulthusen och de tydliga hö
garna (flg. 2). Ett av segmenten överlagrades av 
två urnegravar vilket indikerar att vägen anlagts 
innan dessa gravar anlades under yngre bronsål
der (Svanberg 2oo3:22f.).

Vägarna på lokalen som var ca. en meter breda 
leder fram till och passerar kulthusen och en av 
de större högarna. Högen är daterad till meller
sta bronsåldern men kulthusen är i sig inte da
terade. Gravarna runt omkring har tydliga da
teringar till period III-V och det verkar rimligt 
att vägen genom sin indirekta Zpär-datering också 
ska hänföras till denna tidsperiod. Dessutom ty
der vägens relation till kulthus och gravar på ett 
arkitektoniskt samförstånd som indikerar samti
dighet. Det går naturligtvis inte att utesluta att 
vägarna funnits långt innan platsen blev sakral 
genom rituella lämningar, inte heller att alla väg- 
delarna inte är samtida.

Det är till och med möjligt att gravarna har an
lagts på platsen just för att det funnits en väg ge
nom området, kanske en knutpunkt i det vägnät 
som antyds av placeringen av högar i landskapet 
runt omkring. Oavsett om gravar och rituella läm
ningar placerats på platsen för att vägen redan 
fanns eller att en väg konstruerats i samband med 
att kultplatsen byggdes upp, så är det viktiga att vä
gen gått rakt genom området och gjort att platsen 
kunde uppfattas av den resande. Relationen mellan 
vägen, kulthusen och gravarna indikerar platsens 
betydelse som rituellt centrum där vägen fyllt en 
viktig funktion vid upplevelsen av platsen.
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Figur 2. Översiktsplan över utgrävda anläggningar på kultplatsen vidGualöv, Gualövssn i nordöstra Skåne 
(bearbetat efter Svanberg 2005 av Helena Victor & Kristina Martinelle, SAU).

Figure 2. Plan over the ritual site at Gualöv in Gualöv sn in the northeastern part ofSkåne 
(modified from Svanberg 200] by Helena Victor & Kristina Martinelle, SAU).

Ett annat tydligt exempel på vägar genom ett 
tydligt ritualiserat område återfinns i Räppe vid 
Växjö i Småland. Platsen förundersöktes 2002 och 
då kunde flera hålvägar, röjningsrösen och skål- 
gropsblock karteras (bl.a. RAÄ 158, 244, 246, 247 
i Bergunda sn). Dessutom påträffades ett röse med 
en delvis skadad hällkista (RAÄ 50), ett delvis för
stört kulthus av stengrundstyp (jfr Victor 2002) 
samt gravar (Lindman 2004).

I samband med förundersökningen karterades 
och undersöktes delar av ett omfattande hålväg- 
system (fig. 3). Hålvägarna, ibland fem stycken 
i bredd, går genom hela området och fortsätter 
också söderut och norrut inom ett område som 
är ca 650 meter långt. Fler stensättningar, rösen 
och stenkammarrösen ligger längs vägens sträck
ning i norr. När flera hålvägar ligger i bredd ty
der det på ett intensivt brukande där tillfälliga 
eller permanenta omdragningar varit nödvän
diga eller önskvärda. Under förundersökningen

undersöktes en profil på två parallella hålvägar 
men någon inbördes relation gick inte att påvisa 
(Lindman 2003:21).

Det finns en tydlig rumslig relation mellan hål
vägarna och minst två gravar, varav den ena var 
ett röse med en central hällkista, samt ett möj
ligt kulthus. Den djupaste huvudfåran i hålvägs- 
systemet leder nära och förbi röset med hällkis- 
tan. En biväg till hålvägen förefaller leda fram 
till röset med hällkistan och kulthuset (Lindman 
2003:19, 2004). Även till stensättningen norr om 
röset löper en liten biväg till hålvägen (Lindman 
2003:20). Det centrala området med gravar, kult
hus och röjningsrösen avgränsas i norr och söder 
av låga sten- och jordvallar, i söder med öppningar 
för hålvägen. I anslutning till dessa öppningar lig
ger två skålgropsblock (RAÄ 246) med en tydlig 
rumslig relation till vägen. Ett tredje block (RAÄ 
247) ligger i områdets norra del något öster om 
hålvägssystemet i anslutning till en vall (Lindman
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FIGUR 3. Översiktsplan över anläggningar på grav- och boplatsområdet i Räppe i Växjö, Småland 
(bearbetat efter Lindman 2003:7 av Helena Victor & Kristina Martinelle, SAU).

Figure 3. Plan of features on the grave- and settlement site at Räppe in Växjö Småland 
(modified from Lindman 2003:7 by Helena Victor & Kristina Martinelle, SA U).
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Boplats

Figur 4. Översiktsplan över anläggningar på gravområdet vid Holmsmalma, Kolsva sn, i Västmanland 
(bearbetat efter Wikborg & Ahlström 2004 av Helena Victor & Kristina Martinelle, SAU).

Figure 4. Plan of features on the gravefiled site atHolmsmalma inKolsvasn in Västmanlanda 
(modified from Wikborg & Ahlström 2004 by Helena Victor & Kristina Martinelle, SAU).

2003, 2004). Skålgropsblocken kan sålunda ha 
fungerat som en gränsmarkering inför beträdan
det av området. Denna typ av markering vid vägen 
med skålgropsblock finns också i t.ex. Sommar- 
änge skog (Forsman & Victor 2006). Undersö
karna föreslår att hålvägarna är samtida som häll- 
kistan och de övriga lämningarna, men påpekar 
att ingen direkt dateringsmöjlighet av vägen finns 
(Lindman 2003, 2004). Det är dock uppenbart att 
vägsegmenten är tydligt relaterade till större kon
struktioner och för den som färdats genom områ
det har det heliga rummet varit tydligt avgränsat 
genom skålgropsblocken och vallarna.

Det finns också exempel på tydligt tidfästa vä
gar. En sådan finns i Holmsmalma utanför Köping 
i Västmanland där ett stort antal gravar och bo
platslämningar undersökts (fig. 4). Området ligger 
nedanför en stor ås och förmodlligen har vägen 
följt åsens nederkant. Gravarna dateras främst till

förromersk och äldre romersk järnålder, men någ
ra gravar från yngre bronsålder påträffades också. 
Även boplatsen har varit i bruk från sen bronsål
der till romersk järnålder (Wikborg & Ahlström
2004). Vägen sträcker sig genom den västra delen 
av det stora gravfältet tätt intill en central tom yta 
med två stora stolphål. Förmodligen har begrav- 
ningsrelaterade ritualer utförts på den tomma 
ytan. Nordväst om gravfältet ligger boplatsen. 
Gravfältet och delar av boplatsen är undersökta, 
men lokalen omges av en stor mängd fornläm- 
ningar som ligger längs åsen som kan härröra från 
både brons- och järnålder. Ett antagande är att 
gravfältet vuxit från söder till norr, från platsen 
där de äldsta gravarna legat närmast åsen, vilket 
betyder att vägen gått i kanten av gravfältet under 
sen bronsålder. Vägen är tidfäst genom större och 
mindre gravar från förromersk järnålder som tyd
ligt överlagrar vägen. Längs vägen fanns också flera
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stolphål (Wikborg & Ahlström 2004:18). Möjligen 
utgör pålarna en parallell till de resta stenarna, fast 
i trä. Det är intressant att notera att en av gravarna 
på gravfältet innehöll ett vagnsbeslag till en vagn 
från förromersk järnålder (Norlander & Wikborg
2005). Det är lockande att föreställa sig att vagnen 
en gång rullat på vägarna i området.

Sträckningen av hålvägssystemet på Holms- 
malma går till viss del att rekonstruera genom 
historiska kartor i kombination med fornläm- 
ningar och vägsegmenten inom undersöknings
området. En sådan undersökning visar att hål
vägen gått längs den nutida landsvägen, vilket 
pekar på vägens långa kontinuitet ända från 
yngre bronsålder (Karlenby 2005).

Delar av det stora gravfältet vid Dragby i Skut
tunge sn i Uppland undersöktes på 1950 och 1960- 
talet. En stor mängd gravar med dateringar från 
tidigaste bronsålder fram till romersk järnålder 
påträffades då (hg. 5). Det stora gravfältet ligger 
i en tresockensgräns på Uppsalaåsen. Socknarna 
är Skuttunge, Björklinge och Bälinge. Det stora 
antalet fornlämningar ligger idag inom Bälinge sn 
(RAA 1, 2, 86, 434) men också i Skuttunge (RAÄ 
105). En av de äldsta fornlämningarna på lokalen 
är hällkistan i ett röse (ibland benämnd 88) som 
daterats till slutet av senneolitikum-tidig brons
ålder (Jaanusson & Siiven 1962). Detta röse lig
ger i anslutning till hålvägssystemet på området 
och mycket nära tresockensgränsen. Röse t har 
använts och byggts på under minst 1900 år, från 
åtminstone SN II till slutet av bronsåldern samt 
återanvänts under yngre järnålder (Jaanusson & 
Silvéni902:38ff.). Röset är den mest monumentala 
och den till synes äldsta konstruktionen på grav 
fältet, samtidigt som den ligger vid en sockengräns 
och ett viktigt vägkors. Några mindre undersök
ningar gjordes av hålvägarna (benämnda rännor) i 
samband med undersökningen av gravarna. Vissa 
hålvägar överlagrar förromerska gravar medan 
andra förromerska gravar överlagrar andra delar 
av hålvägar. Biörnstad anmärker att gravar anlagts 
på hålvägarnas slänter vilket tydligt visar att vä
gen är äldre än de anlagda gravarna (1958:132). 
De stratigrahska iakttagelserna gäller inte en och 
samma hålväg utan olika förhållanden verkar råda 
där några av vägarna är äldre och andra yngre än

de anlagda gravarna (Rydh 1962:85). Det indike
rat att hålvägarna på platsen varit i bruk under en 
mycket lång period och att deras sträckning för
ändrats efter hand, förmodligen beroende på ero
sion, slitage och incitament.

I gravfältets och hålvägens södra förlängning 
går vägen genom en fornborg (RAÄ 1, Bälinge sn) 
där vallarnas öppning är anpassade efter vägens 
sträckning. I fornborgen finns ett gravfält varav 
flera gravar har undersökts. Gravarna kan dateras 
till tiden före och omkring Kr. f. (Biörnstad 1958), 
men det finns också gravar med bronsföremål 
från bronsålderns period II—III (Biörnstad 1955). 
Vägen på åsen genom fornborgen och gravfältet 
har förmodligen ända fram till 1600-talet utgjort 
en av huvudvägarna till Norrland (Biörnstad 
1958:132; Brink 2000). Flera andra hålvägssystem 
på Upplandsåsen kan säkerligen förknippas med 
denna kommunikationsled (som t.ex. RAA 159, 
160, 202 i Björklinge sn).

Dateringen av Dragbyröset och gravarna i forn
borgen indikerar att vägen genom området på 
Uppsalaåsen har en mycket hög ålder och att den 
förmodligen varit i bruk redan från äldsta bronsål
der och att placerandet av gravar vid den varit en 
mycket långlivad tradition.

Broby i Börje sn, Uppland är en omfattande 
grav- och kultplats från bronsålder och äldre järn
ålder med ett sort antal anläggningar. Broby ligger 
NV om Uppsala och har sedan de första undersök
ningarna under 1940-talet varit en uppmärksam
mad plats. Detta beror delvis på att de artiklar som 
publicerades på 1950-talet var de första som be
rörde denna typ av grav- och kultplats från brons
ålder (Schönbäck 1952, 1959). Platsen ligger i en 
mycket rik bronsåldersbygd där det påträffats flest 
skärvstenshögar i hela landet och platsen utgör ett 
rituellt centrum vid en stor dåtida innerhavsvik.

Brobykomplexet ligger till största delen på en 
förhöjning i landskapet och kan delas upp i två 
områden som sammanbinds av en smal ås. Totalt 
har fornlämningskomplexet varit ca 37 ha och in
kluderar flera olika gravgrupper, boplatsytor och 
skärvstenshögar. Många olika gravtyper finns och 
flera av skärvstenshögarna innehåller gravar. De 
områden som förefaller ha brukats främst i rituella 
sammanhang ligger på höjderna. Dessa områden
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Ang Skog

F i g u r 5. Översiktsplan över anläggningar på gravfältet i Dragby i Skuttunge och Baling sn, Uppland 
(bearbetat efterJaanusson & Siiven lęói-.Ąó av Helena Victor & Kristina Martinelle, SAU).

Figu re 5. Plan of features on the gravefield site atDragby in Skuttunge and Baling sn in Uppland 
(after Jaanusson & Siiven ię62:46 by Helena Victor & Kristina Martinelle, SAU).
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Figur 6. Översiktsplan över anläggningar på gravfältet i Broby, Börje sn i Uppland (bearbetat efter Schönbäcks 
ritningar av Helena Victor & Kristina Martinelle, SAU).

Figure 6. Plan of features on the gravefield site at Broby in Börje sn in Uppland (after Schönbäcks drawings by 
Helena Victor & Kristina Martinelle, SAU).
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har olika karaktär, som inte enbart verkar bero på 
en kronologisk uppdelning. Man kan istället ana 
en rituell indelning av området, med en mer grav- 
inriktat del och en del mer inriktad på metallhan
tering och rituella aktiviteter i samband med be
gravningar. I den nordöstra delen påträffas främst 
stensättningar och skärvstenshögar, till skillnad 
från det sydvästra området där det även finns den 
form av fornlämningar som har gjort lokalen känd, 
de så kallade brobyhusen eller kulthusen. Det finns 
tre stycken kulthus i Broby och ett av dessa under
söktes under 1940-talet (Schönbäck 1952; Victor
2002). Genom den sydöstra delen av området kan 
delar av ett hålvägsystem skönjas som delar sig i 
flera parallella sträckningar. Det tyder på att vägen 
fått ny dragning efterhand som förhållandena änd
rats. Sträckningarna leder dock fram till det som 
kan uppfattas som ett boplatsområde nedanför höj
den med gravar och skärvstenshögar (fig. 6).

Innan vägen når fram till boplatsen delar den på 
sig och en led går upp på höjden. När man kom
mer upp på höjden leder vägen förbi en stor fal
lossten, liknande de som Ericsson (2005) beskri
ver. På höjden går vägen mellan några av de större 
skärvstenshögarna, fram till och förbi kulthusen. 
Det går inte riktigt att rekonstruera vägarnas drag
ning i hela området utan endast kortare fragment 
har bevarats. Det verkar dock ha funnits parallella 
vägar både nedanför och uppe på höjden som kan 
ha använts för olika syften som säkert varierat över 
tid. Det är dock osäkert vilken ålder dessa vägar 
har, men relationen mellan vägen och platsens ri
tuella konstruktioner indikerar en samtidighet och 
en medveten arkitektonisk komposition. Åtmins
tone ett skålgropsblock har legat i nederkanten av 
höjden i områdets östra del, eventuellt som en mar
kör för platsens början. Flera av gravarna har legat 
längs vägen även längre västerut i området och för 
den resande har det varit tydligt att ett heligt om
råde beträddes när vägen ledde upp på höjden.

Vid Forsagravfältet (RAÄ 434) i Tensta sn, 
Uppland där en hög och två stensättningar har 
undersökts (jfr Aspeborg fig 1 i denna volym) 
finns också en hålväg. Högen förefaller ha an
lagts under mellersta bronsålder och ungefär 100 
meter SV om gravfältet fanns ett skålgropsblock 
med minst 7 skålgropar (Aspeborg & Appelgren
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2005). I anslutning till gravarna och skålgrops- 
blocket ligger nuvarande väg 700 mellan Tensta- 
och Björklingebygden. Fängs denna moderna väg 
finns hålvägssegment, en stensättningsliknande 
lämning samt en runsten vilket tydligt indikerar 
att det funnits en väg i anslutning till högen och 
blocket redan under förhistorisk tid (Aspeborg 
& Appelgren 2005:7). Vägen har alltså gått förbi 
och genom platsen med gravar. Vägen har sedan 
fortsatt in i den rika Tenstabygden med den stora 
bronsåldersboplatsen i Onslunda som delvis un
dersökts (Eriksson & Östling 2004). Strax in
till Forsagravarna har det också legat en mindre 
boplats med datering från äldre bronsålder och 
framåt (Fagerlund & Scheutz 2006). Vägen har 
förmodligen också lett fram till den stora havsvik 
som Onslunda och Forsa legat vid.

Forsa utgör genom sin placering vid den mindre 
havsviken en knutpunkt mellan hav och land. Det 
är möjligt att lokalen ska uppfattas som den plats 
resande till havs använde för sina båtar när de skul
le till boplatsen vid Onslunda. Skålgropsblocket 
sydväst om Forsahögen ska förmodligen ses som 
en markör vid vägen för det sakrala områdets bör
jan, på samma sätt som skålgropsblock markerade 
kultplatsens nordliga och södra avgränsning vid 
Sommaränge skog som beskrivs nedan och vid 
kultplatsen vid Räppe i Växjö (Lindman 2004).

Sommaränge skog
Själva den empiriska utgångspunkten för denna 
artikel är undersökningarna vid Sommaränge 
skog, Viksta sn i Uppland, som också behandlas på 
andra platser i denna publikation (Forsman; Eng
ström, Victor osv). Sommaränge Skog innehåller 
lämningar av en rituell samlingsplats med gravar 
samt utkanten av en boplatsyta som har legat i 
nordöst. Sommaränge skog är en kultplats som 
främst brukats under slutet av senneolitikum- 
äldre bronsålder och området är uppbyggt längs 
en förhistorisk väg. Området (fig. 7) innehåller 
flertalet mindre stensättningar, en terrass med ett 
kulthus ovanför, en våtmark och tre större skärv
stenshögar, varav en är en skärvstensgrav och två 
har övertäckt kremeringsplattformar. Begrav
ningarna består av flertalet kremeringsgravar från
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Figur 7. Tredimensionell plan över relevanta an
läggningar på gravfältet i Sommaränge skog, Vikstasn i 
Uppland (karta av Kristina Martinelle, SA U).

Figure 7. Three dimensional plan of relevant features 
from the ritual site at Sommaränge skog, Viksta sn in 
Uppland (map Kristina Martinelle, SA U).

äldsta bronsålder, men också en skelettgrav med 
ett litet guldfynd från övergången mellan senneo- 
litikum-bronsålder under den största skärvstens- 
högen (Forsman & Victor 2006). Genom sina 
ovanligt tidiga kremeringsgravar och lokalens 
monumentalitet utgör det ett tydligt exempel på 
den äldre bronsålders kultplatser.

Topografin förefaller ha påverkat anläggningarnas 
placering liksom den hålväg som löpt igenom om
rådet (fig. 8). På krönen av åsryggarna fanns fram
för allt större konstruktioner som stensättningar 
(kallade stenkonstruktioner), skärvstensflak, en 
rest sten och skärvstenshögar. Lämningarna har 
en mycket tydlig rumslig relation till den hålväg 
som gått genom området. Hålvägen fanns bevarad 
på ett par ställen, särskilt över den låga höjden i 
norr. Norr om den nordligaste höjden fanns ut
kanten på en förmodad boplats. Ett treskeppigt 
långhus från period I låg precis nedanför höjden. 
Detta hus utgör förmodligen den västra utkanten 
av boplatsen och vägen har gått intill huset. På 
andra sidan vägen hittades en svärdsknapp från 
period I som blivit deponerad i en liten våtmark. 
Vägen har lett fram till och förbi ett skålgropsblock 
på kanten av den naturliga förhöjningen med be
byggelselämningar. Skålgropsblocket (RAÄ 344) 
tillsammans med ett större flyttblock utgjorde 
en naturlig öppning genom vilken vägen verkar 
ha löpt. I undersökningsområdets södra del pas
serar vägen ytterligare ett skålgropsblock (RAÄ 
342). Dessa båda block markerar områdets södra 
och norra gräns och inga lämningar finns bortom 
dem (Forsman & Victor 2006). Det kan uppfattas 
som att skålgropsblocken utgör platsmarkörer och 
att det heliga markeras genom dem och depåer på 
samma sätt som i Räppe och Forsa.

Vid undersökningstillfället gick en mindre 
skogsväg genom området och det fanns uppgifter 
om att denna tidigare bestått av en mindre stig/väg 
av samma typ som de bevarade hålvägsresterna. En 
metalldetektoravsökning norr om den nordligaste 
höjden kunde genom spridningen av metallfynden 
ge en indikation om vägens nordliga sträckning. 
Genom de bevarade hålvägssegmenten, metallde- 
tektorkarteringen, fornlämningarnas lokalisering 
och tydliga exponering, liksom vägens tidigare ka
raktär kunde vägens sträckning återskapas. Många 
av de gravar som har en tydlig exponering mot 
vägen är daterade till slutet av senneolitikum och 
äldsta delarna av bronsåldern och det är rimligt att 
detta också utgör vägens första brukningsfas. Vä
gen har gått mellan de monumentala skärvstens- 
högarna, den resta stenen osv. och en våtmark i 
områdets västra del. Vägen har brukats under åt-
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Figur 8. Översiktsplan över anläggningar på gravfältet i Sommaränge skog, Viksta sn i Uppland 
(karta av Kristina Martinelle, SA U).

Figure 8. Plan of features on the ritual site at Sommaränge skog in Viksta sn in Uppland 
(map Kristina Martinelle, SA U).

minstone hela bronsåldern, för att sedan åter tas i 
bruk under medeltid (Forsman & Victor 2006).

Hålvägen förefaller att i norr ansluta till en äldre 
väg som leder till nästa bygd (fig. 9). Enligt tradi
tionen brukades denna väg av vikstahedsborna för

att ta sig till Viksta kyrka, och den kallas följaktli
gen kyrkstigen (Lindgren 1994:45). Längs denna 
hålväg ligger flera gravar, bl.a. ett röse, vilket gör 
att man misstänker att det som idag kallas kyrkstig 
har ett mycket äldre ursprung. Där kyrkstigen pas-
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Figur 9. Kyrkstigens utsräckning norr om Sommaränge skog, Viksta sn. Kyrkstensröret som är en röseliknande sten- 
sättning markera gränsen mellan Vendel och Viksta sn. Kartan är baserad på kartor från Lindgren 1994; ett överlägg 
på häradskartan samt en uppmätning av kyrkstigen med GPS (karta av Kristina Martinelle, SAU).

Figure 9. The route of the ”Kyrkstig” north ofSommaränge skog, Vikstasn. “Kyrkstensröret” is a small cairn 
marking the border between Vendel and Viksta sn. The map is based on maps from Lindgren 1994, an overlay of“Hä- 
radskarta ” and a GPS mapping (map Kristina Martinelle, SAU).

serar gränsen mellan Vendel och Viksta socknar 
ligger vid vägen ett mindre röse. Detta kallas i folk
mun för kyrkstensröret. Sannolikt markerar röset 
gränsen mellan Viksta och Vendel. Vid kyrkstens
röret finns även fem stensättningar (RAÄ 169 och 
170 i Vendel sn), vilka flankerar kyrkstigen på en 
sträcka av ca 75 meter (Forsman & Victor 2006: 
168). Det liknar förhållandet vid Dragbygravfältet 
som beskrivits ovan. Även på Gotland finns belägg

för att sockengränser markerats med gravar från 
bronsåldern (Carlsson 1983).

Den förhistoriska hålväg som går genom Som
maränge skog bör alltså ses som sammanhängan
de med kyrkstigen norrut. Vägen förefaller också 
ha fortsatt söderut till den eventuella boplatsen 
vid Sommaränge by (Forsman & Victor 2006: 
18). Kyrkstigen kan jämföras med vägen i Vaxmy- 
ra (Eklund 2005) som också den ledde till nästa
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bygd, förmodligen redan under förhistorien, för 
att sedan fungera som kyrkstig under senare tid.

Deponerandet av svärdsknappen på andra sidan 
vägen indikerar en medveten handling, en mar
kering av sakralitet som också är tydlig på höjden 
söder om huset och deponeringen. Höjden hade 
skärvstensflak på toppen och boplatsanknytna 
fynd på norra sidan mot boplatsytan och stenkon
struktioner med brandgravar på den södra mot 
ytan med gravar. Höjden med vägen utgör en av- 
gränsning, ett gränsområde mellan boplats och det 
rituella området. Det finns en medveten arkitek
tonisk tanke bakom de monumentala anläggning
arna längs vägen på Sommaränge skog, och de har 
uppenbarligen anlagts för att synas från vägen för 
att markera platsen betydelse och funktion.

Genom dessa åtta exempel på vägsegment från 
bronsålder har jag velat visa hur vägar och rituella 
konstruktioner som gravar, skärvstenshögar eller 
kulthus samspelat arkitektoniskt och skapat en 
scenografi för ett kultdrama. Flera av platserna har 
haft tydliga avgränsningar som markerat områdets 
betydelse, både för den långväga resenären och för 
den lokale betraktaren. Platserna har haft olika be
tydelse beroende på situation och betraktare.

Vagnar
Efter att ha påvisat betoningen av vägar på kultplat
serna kommer naturliga följdfrågor: vem har färdats 
på vägen, hur och varför? Låt oss svara på varje del
fråga för sig. Vi börjar med hur man har färdats på 
vägen. En förutsättning för bruket av vagnar eller 
andra hjulförsedda redskap är att de har något att 
rulla på och utan väg blir inte en vagn särskilt impo
nerande. Därför är uppkomsten av vägar av större 
dimensioner än gångstigar sammanlänkande med 
förekomsten av vagnar, vilket även har diskuterats 
av Jørgensen (2001). Hällristningsmotiv och ett få
tal bronsfynd visar att vagnen och hjulsymboliken 
varit viktiga figurativa fenomen och en del av ritua
len. Oavsett hur man ska uppfatta hällristningarna, 
om de är illustrationer av en mytologi, avbilder av 
ritualer eller baserade på verkliga händelser, är det 
själva närvaron av och medvetandet om vagnar i 
detta sammanhang som är relevant. Jag menar dock 
att vi genom hällristningsmotiven kan få en viss in-
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blick i delar av de rituella aktiviteter som var i bruk. 
Vi ser exempelvis hur processioner vandrar över 
berghällarna och hur vagnar med två eller fyra hjul 
dras av hästar. En av Kiviksgravens hällar (fig.io) 
innehåller just sådana element med två processio
ner, en vagn dragen av hästar och några djur. Figu
rerna i den övre raden utgör förmodligen element i 
en begravningsprocession. Notera hur den tvåhju- 
liga vagnen åker efter personerna i processionen.

Även underst på samma häll finns en procession 
och mellan processionerna finns två hästar som 
brukar tolkas som en hingsthetsning. Kristiansson 
och Larsson menar att vagnen på sten 7 ska tolkas 
som del av en vagnskapplöpning (2005:191), men 
faktum är att det endast är en vagn som avbildas. 
Förutom på Frännarpsristningen där flera vagnar 
med kuskar förekommer tillsammans, är vagnen 
på de flesta andra hällar avbildad ensam, särskilt 
vad gäller de vagnar med en kusk. Avbildningar 
med vagn, dragdjur och kusk utgör mindre än tio 
procent av de totalt ca 80 vagnsristningarna i Sve
rige (Malmer lpSr^gff.). Den centrala delen i en 
kapplöpning är att vagnar tävlar mot varandra och 
därför vore det rimligt att åtminstone två vagnar 
avbildades, på samma sätt som två hingstar avbildas 
i de kompositioner som brukar tolkas som hingst- 
hetsningar. Det är därför rimligare att vagnen på 
sten 7 i Kivik har utgjort en del av processionen. 
Processioner är ett relativt vanligt fenomen på häll
ristningar och långa rader av figurer vandrar fram 
över hällen, ibland utrustade med lurar, yxor, hjäl
mar, sköldar och svärd. Det är samma typ av fö
remål som påträffas i depåer från bronsåldern och 
man får förmoda att föremålen faktiskt har använts 
just i sådana processioner som finns avbildade (jfr 
Kaul 2004). Det är också rimligt att riktiga vagnar 
använts i ceremonier (Malmer 1981:44). Ett grund
läggande drag i bronsålderns kosmologi verkar ha 
varit solens resa över himlavalvet och livets cykliska 
förlopp. Detta kretslopp manifesteras i ristningar 
med skepp och i Ornamentiken på bronsföremål 
som rakknivar och halsringar (Kaul 1998, 2004). 
I dessa kompositioner har just hjulet, eller snarare 
hjulkorset, varit ett ikonografiskt framstående ele
ment som avbildas igen och igen. Den inneboende 
symboliken hos hjulet har även förts över på vagnar 
med hjul. Vagnen är hjulets praktiska konsekvens
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Figur io. Sten 7 i den centrala kistan i Kiviksgraven, Södra Mellby sn i Skåne (från Jensen 1979:53). 

Figure 10. Slab 7 from the central cist in the Kivik grave in Södra Mellby sn, in Skåne (from Jensen 1979: 53).

och vid bruket av en vagn upprepas ständigt bud
skapet om solens och livets cykliska förlopp.

På många hällristningar med vagnar finns också 
skepp och båda transportmedlen förekommer ock
så i begravningssammanhang och ritualutövningen

i olika former, särskilt under yngre bronsålder. En 
slädmede (SHM17799) som daterats till bronsål
der är påträffad i Hälsingland och det är fullt möj
ligt att en del av de ”enklare” hällristningsskeppen 
faktiskt avbildar slädar och inte skepp.
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Larsson och Kristiansen menar att krigarideologin 
som spred sig över kontinenten och Sydskandina- 
vien under tidig bronsålder, tydligt framkommer i 
spridningen av just vapen och vagnar där vagnen 
och då särskilt den tvåhjuliga är ett typiskt kriga- 
rattribut (2005:2176). Samma typ av stridsvagnar 
och hjul med ekrar sprids samtidigt över ett stort 
område i Mindre Asien och Europa, inklusive 
Skandinavien (Lekberg 2002:286). Oavsett om 
vagnen är en symbol som härrör från en krigari- 
deologi eller inte, så är det intressant att notera att 
vagnen som sådan införs och sätts i centrum för 
bronsåldersmänniskans ritualer i Sverige. Det sker 
emellertid en förändring under loppet av brons
åldern. Kopplingen mellan vagnar och hästutrust
ning under yngre bronsålder tolkar Kristiansen 
som ett tecken på att krigarideologin inte är lika 
framträdande, medan kvinnans betydelse som al- 
liansskapande och rituell aktör allt mer framhävs 
(Kristiansen 1998:178). När hästutrustning i form 
av betsel och dylikt påträffats, främst från yngre 
bronsålder, finns det också ofta en stark betoning 
av kvinnliga föremål (Thrane 1975:129b.) snarare 
än de typiska föremål som brukar kopplas till en 
krigarideologi. Depåer med kvinnliga föremål 
brukar uppfattas som nedläggelser till en gudinna, 
och tanken på Nerthus som enligt Tacitus beskriv
ning reser runt i sin vagn, ligger inte långt borta. 
Det är möjligt att det finns en koppling mellan 
hjul- och vagnssymbolik och kvinnliga fenomen. I 
ekkistgraven från Tobøl på Jylland i Danmark har 
den begravda kvinnan fått med sig ett hjul av sam
ma dimension som en bälteplatta. Placeringen på 
magen är också densamma (Thrane 1963). Dessa 
bältesplattor brukar uppfattas som solsymboler, 
dels pga. av sitt utseende, men dels också genom 
den stora likheten med solskivan på Trund- 
holmsvagnen (Kristiansen & Larsson 2005:298f.; 
Kaul 2004). När den symboliska bälteplattan lika 
väl kan bytas ut mot ett hjul indikerar det att sym
bolerna är ekvivalenta på ett metaforiskt plan.

Det förekommer också vagnar eller delar av 
vagnar i gravar och offerdepåer under bronsål
dern. Det finns flera exempel på vagnar i gravar 
och i rituella sammanhang från en stor del av Eu
ropa, särskilt under period V-VI (Piggott 1992). 
Kristiansen påpekar hur fyrhjuliga vagnar är ett
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gemensamt element i elitgravar över hela Europa 
från 800 f Kr (Kristiansen 1998). Vagnarna, som 
varit mycket påkostade, har använts till rituella 
och sociala ändamål. Några få gravar i Skandi
navien har innehållit vagnsdelar, såsom t.ex. i 
Lusehøj från period V i Danmark. Vagnsdelar 
påträffas också i offerdepåer. I Egemose på Fyn 
i Danmark (Jordløse sogn Nr 9) har ett stort an
tal nitar, beslag, rassel, hängen och andra brons
detaljer till seldon och en vagn påträffats i en 
depå från period V. Även fyndet från Eskelhem 
på Gotland innehåller bitar av seldon, rassel och 
förmodligen vagnsdelar. I både Eskelhem och 
Egemose finns utrustning till två hästar (Monte- 
lius 1993:33; Thrane 1975:130).

Det finns också miniatyrvagnar som deltagit i 
rituella ceremonier. Tydliga exempel på rituella 
vagnar i miniatyr är Trundholmsvagnen och fyn
det i Tågaborg i Skåne som också har hört till ett 
sådant ekipage. Ett relativt okänt fynd är ett litet 
hästhuvud (SHM 18814) i brons daterad till pe
riod V. Den påträffades i Alvena, Vallstena sn på 
Gotland och kan eventuellt också den härröra från 
en sådan komposition (fig. 11). Huvudet är myck
et likt det kultföremål som påträffats i Svartarp i 
Västergötland (SHM 22470) där två hästhuvuden 
i miniatyr och delar av rasselbleck deponerats till
sammans med en stor mängd halsringar, spjut
spetsar, yxor o. dyl. i en våtmark under period V.

En annan variant av detta figurativa fenomen 
finns hos kittelvagnarna, som emellertid endast 
finns i ett par exemplar. En sådan, dock utan kit
tel, har påträffats i en mosse i Ystad (SHM279i:7) 
(Montelius 1969:610.051), en kommer från Skal- 
lerup (Udby sogn nr 16) på Själland i Danmark 
där den har fungerat som en benbehållare i en rik 
brandgrav. Ett tredje exemplar påträffades också i 
en rik gravkontext i Mecklenburg (Fredell 2003:20 
och där anförd litteratur; Oldeberg 1974). En spe
ciell typ av vagn har också påträffats i Järfälla utan
för Stockholm vid plöjning redan 1885. Det är en 
miniatyrvagn som ursprungligen haft tre hjul (fig. 
12). Föremålets kurvatur, hjulens utformning och 
Ornamentiken på kanterna gör en datering till se
nare delen av bronsåldern mest rimlig. Det verkar 
som om vagnen varit hållare åt ett större, förmod
ligen runt, föremål som en solskiva eller liknande.
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Figur ii. Hästhuvud i brons från Allvena, Vallstena sn, Gotland. Inv.nr. 18814 
(© Sara Kusmin/Statens historiska museum).

Figure 11. Bronze horse head from Allvena, Vallstena sn on Gotland. The head is y cm long. Inv.nr. 18814 
(© Sara Kusmin/Statens historiska museum).

Förutom avbildningen av vagnar i olika rituella 
sammanhang vet vi också att fullskaliga vagnar 
användes. Hjulspår på vägar från bronsåldern har 
upptäckts bl.a. i Södra Sallerup och på Robotskjut- 
fältet i Skåne (Thörn 2001:55). Det finns även fynd 
av vägsegment och vagnshjul från neolitikum och 
bronsålder i Danmark.

I Mälardalen har inga kända delar av fullskaliga 
vagnar eller hjul från neolitikum eller bronsåldern 
påträffats. Men däremot finns vagnar avbildade på 
ett par hällristningar. Hällristningar med vagns- 
motiv är mycket sällsynta och endast ett 70-tal är 
kända varav de flesta finns i Skåne, Östfold och Bo
huslän. Tre tydliga vagnar finns i Mälarområdet, 
en vid Enköping (RAÄ 131, Boglösa sn), en vid 
Vallentuna (RAÄ 61, Ångarns sn) och en i Björk- 
sta sn i Västmanland. Dessutom finns en eventuell 
tvåhjulig vagn i Litslena (RAÄ 191). Totalt finns

två eller tre tvåhjuliga och en fyrhj ulig vagn och i 
de fall dragdjur avbildats är det två hästar.

Ett elegant exemplar på en fyr hj ulig vagn finns på 
Örstaristningen i Uppland (fig. 13). Utifrån skep
pets (jfr Kaul 1998:88) och hästarnas utformning 
bör ristningen dateras till period V. Den relativt 
sena dateringen av hällristningen kan förklara var
för vagn och hästar är utformade så pass annorlun
da jämfört med t.ex. Kiviksekipaget. I anslutning 
till ristningen ligger en hålväg (RAÄ 119) som för
modligen har en mycket gammal sträckning. Forn- 
lämningarna på åsarna på södra sidan av Angarns- 
sjön ger indikation om vägens forna sträckning, 
liksom en runsten (RAA 118, U211) ett par hundra 
meter från ristningen. Det är en tjusande tanke att 
vagnen är ristad på platsen just pga. av vägen.

Ett tvåspann med en kusk finns på östra sidan 
av den stora Hemstaristningen (RAA 131, Boglösa
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Figur 12. Miniatyrvagn med tre hjul från Järfälla sn i Uppland. Vagnen är ca 10 cm lång. Inv.nr. 34047:8 
(© Inga Ullén/'Statens historiska museum).

Figure vi. Miniature wagon with three wheels from Järfälla sn in Uppland. The wagon is approx. 10 cmlong.Inv. 
nr. 34047:B (© Inga Ullén/Statens historiska museum).

sn) i Uppland (Coles 200ob:fig 48). Vagnen är två- 
hjulig och avbildad från sidan, dvs. med endast ett 
hjul synligt och inte med ett tillplattat perspektiv 
uppifrån som på t.ex. Kiviksgraven, där både kusk 
och båda hjulen i tvåspannet är synliga. Vagnen är 
av samma typ som en tvåspannig vagn med kusk 
i Vitlycke (RAÄi, Tanums sn) i Bohuslän och bör 
dateras till äldre bronsålder (Kaul 2004:295). En 
eventuell vagnsristning finns på en häll i Litslena 
sn (RAÄ 194). Ristningen liknar mycket de skån
ska vagnsristningarna vid Frännarp i Skåne där 
hällen är täckt av främst vagnar och hjulkors.

I Västmanland finns endast en känd vagnsristning. 
Den ligger i Björksta sn (RAÄ 19) och omgärdas av 
en stor mängd andra hällristningar, skålgropar och 
skärvstenshögar. Enligt Broströms dokumentation 
verkar det röra sig om en stiliserad tvåhjulig vagn 
som är ca. 43 x 38 cm stor, där dragdjuren saknas.
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Ristningen innefattar också ett par båtar samt flera 
skålgropar. Hällen är riktad mot söder och ligger 
ca. 250 meter nordost om en senare broläggning 
i en miljö där skålgropsblock, minnesstenar från 
senare tid samt en runsten ligger längs vägsträck- 
ningen ned till bron. Broläggningen har förmod
ligen föregåtts av ett vadställe, men tyvärr kan det 
inte beläggas ända tillbaka till bronsåldern. Detta 
beror främst på att den dåtida strandlinjen låg så, 
att lokalen ligger invid kanten mitt på en långsmal 
havsvik mitt i en mycket rik bronsåldersbygd. Det 
är dock möjligt att en pråmled eller dylikt gått för
bi. På andra sidan Lillån kan man ana att vägen har 
gått förbi mindre gravfält, flertalet skålgropsblock 
samt hällristningar och hela tiden följt den dåtida 
stranden. Detta skulle kunna vara en indikation på 
att det faktiskt gått en väg där även under brons
åldern. Den förmodade förhistoriska vägen finns
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Figur 13. Örsta- 
ristningen (RAA 
62) i Angarn sn, 
Uppland med enfyr- 
hjulig vagn dragen 
av två hästar (från 
Broström 1997: 21).

Figure 13. The 
Örsta carving (RAÅ 
62) in Ångarn sn, 
Uppland with a 
four wheeled wagon 
pulled by two horses 
(from Broström 
1997: 21).

och brukas ännu idag, och utifrån placerandet av 
minnesmärken och vägstolpar kan man förstå att 
vägen, liksom vägen vid Vaxmyra (Eklund 2005), 
har en mycket lång kontinuitet.

Förutom faktiska vagnsristningar finns det 
också ett stort antal s.k. hjulkors som är en av de 
vanligaste cirkelristningarna. Det är samma typ av 
hjul som Trundholmsvagnen och det stora flerta
let av vagnsristningar har. Ett tydligt exempel på 
hjulkors i Enköpingsområdet är Boglösa 58 där två 
par cirkelkors, eller snarare hjul, i naturlig storlek 
”ligger lutade mot hällen”. Storleken och den sto
ra likheten med faktiska hjul gör det rimligt att 
faktiskt uppfatta ristningarna som avbildningar av 
ekerhjul. Det större hjulparet har en diameter på 
ca. 60-70 cm och de mindre ca. 40 cm. Ett hjul 
är enkelt med inre ekrar, och de övriga består av 
ringkors från vilka ekrar strålar ut till en yttre cir
kel. Coles anser dessa vara exempel på större hjul 
med flera ekrar. Som argument använder han det 
faktum att figurerna är ristade på en låg klippa i 
två par, som om de stod lutade mot den i väntan 
på att sättas fast på vagnen (Coles 2000:42).

Det finns funktionella skillnader mellan två- och 
fyrhjuliga vagnar. Tvåhjuliga vagnar kan färdas 
på de flesta underlag utan att gå sönder, men 
fyrhjuliga vagnar kräver jämnare lagda vägar för 
att kunna färdas några längre sträckor. Malmer 
menar att det inte finns belägg för att det fun
nits riktiga tvåhjuliga vagnar i Sverige under 
bronsåldern, men att det däremot funnits fyr
hjuliga (Malmer 1981:44^). Det är inte rimligt 
att endast den ena typen skulle ha förekommit, 
när båda typerna, särskilt den tvåhjuliga, avbil
das på många hällristningar och vagnshjul finns 
belagda från neolitikum. Det finns också hällrist
ningar där tvåhjuliga och fyrhjuliga vagnar av
bildats bredvid varandra och det är inte rimligt 
att den tvåhjuliga vagnen endast är en avbildning 
av en avlägsen idé medan den fyrhj ulig avbildar 
en faktisk vagn (Kaul 2004: 2p8f.). Det verkar 
också som det kan finnas en kronologisk skillnad 
i bruket av två- och fyrhjuliga vagnar. Utifrån stil 
och utformning på draghästarna menar Kaul att 
tvåhjuliga vagnar funnits under både äldre och 
yngre bronsålder (Kaul 2004:299), men att de
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förefaller vara vanligare under äldre bronsålder. 
Han menar också att de tvåhjuliga vagnarna för
modligen inte använts till strid eller jakt utan 
snarare till rituellt bruk eller som prestigeföre
mål vilka körts fram och tillbaka vid speciella 
tillfällen (Kaul 2004:300).

Det finns en tendens till att vagnarnas betydelse 
förändras, från att vara kultföremål och i vissa fall 
stridsvagnar, till att bli mer individuella prestige
föremål som läggs ned i gravar under senare delen 
av bronsåldern (fig. 14). Det verkar även som om 
den tvåhjuliga vagnen inte haft lika stor symbolisk 
betydelse under slutet av bronsåldern. Halstatts- 
kulturens fyrhjuliga vagnar var inte ämnade för 
höga hastigheter eller stridigheter utan var snara
re kopplade till individers höga status (Norlander 
& Wikborg 2005 och där anförd litteratur). De 
vagnar som påträffas under förromersk järnålder 
är fyrhjuliga, som t.ex. Dejbjergvagnen från Dan
mark (Petersen 1888) eller i de germanska vagns- 
gravarna. I en förromersk urnebrandgrav från 
Holmsmalma finns ett vagnsbeslag i järn. Beslaget 
har suttit på en tistelstång på en vagn i full skala. 
Beslagen är den enda delen av vagnen och utgör 
förmodligen ett symboliskt pars pro toto av en fyr- 
hjulig vagn (Norlander & Wikborg 2005). Dessa 
fyrhjuliga vagnar bör uppfattas som mer kultiska, 
avsedda för rituella färder för specifika individer 
såsom t.ex. Herodotos beskrivning av hur sky
terna körde avlidna hövdingar i trakten innan de 
begravdes (Herodotos Historia 2000:269). Mon- 
telius menade att det är föga sannolikt..”att man
under en så avlägsen tid__begagnar en efter den
tidens förhållanden så pass dyrbart utrustad vagn 
till fortskaffningsmedel på samma sätt som de vag
nar, i vilka man nu färdas. Sannolikt är inte hel
ler, att den ifrågavarande vagnen varit en strids
vagn...” (Montelius i993[i88y]:39).

I Nordlander och Wikborgs artikel om vagns- 
beslaget finns också en genomgång av vagnar i 
kultiska sammanhang under förromersk järnålder 
samt sägner om vagnar i vattendrag eller gravar 
(2005:i9yf.). Genomgången kan ge en fingervis
ning om vid vilka aktiviteter vagnar använts, dvs. 
vid begravningar och våtmarksoffer, under perio
den direkt efter bronsålder och det är inte orimligt 
att dessa aktiviteter kan hänföras bakåt i tiden.

Figur 14. En ungefärlig rekonstruktion avfyrhjulig 
vagn från bronsålder (från Jensen 1979:52).

Figure 14 .An approximative reconstruction of a four 
wheeled wagon from the Bronze Age (from Jensen 1979:52).

Sammanfattningsvis kan konstateras att bruket av 
vagnar, både två- och fyrhjuliga typer, har varit 
känt i Mälardalen under bronsåldern. Förekom
ster av vagnar och hjulsymbolik på hällristningar 
tillsammans med ett fåtal bronsfynd visar att de 
varit existentiella, figurativa fenomen och en del 
av rituellt bruk i Mälardalen. Det finns i övrigt 
också en tendens till att fyrhjuliga vagnar i större 
grad förekommer under yngre bronsålder och att 
de då också förekommer i rituella sammanhang.

Hur kan vi betrakta den 
förhistoriska vägen?
Efter att ha diskuterat hur, eller snarare vilka 
transportmedel som kan ha använts, är det dags 
att utreda vägens betydelse för dem som brukade 
och skapade dem. Därmed kan också frågan om 
varför en rituellt betonad arkitektonisk enhet ef
tersträvats på kultplatserna och vem som har ett 
behov av denna, dvs. vilket som varit incitamen
tet till vägen och platsens uppbyggnad. Vägarna 
kan som sagt uppfattas på många olika sätt och 
därför diskuteras några olika uppfattningar och 
egenskaper hos förhistoriska vägar och hur vi kan 
uppfatta den förhistoriska vägen på kultplatser 
utifrån ett mer metafysiskt perspektiv.
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Till att börja med kan man uppfatta vägen som fy
sisk gränsmarkör med en praktisk funktion som 
markering av bygde- eller eventuellt ägogränser, 
eller territorier som man ibland kallar det inom 
bronsåldersforskningen. Dessa gränser markeras 
exempelvis i form av vägar mellan olika topogra
fiska element eller genom naturliga formationer 
som vattendrag, åar eller dylikt. Gränszonerna 
mellan bronsåldersbygderna var ur ett bygdemäs- 
sigt hänseende neutrala och kan på så sätt ha ut
gjort naturliga områden att upprätta vägsträck- 
ningar på, liksom de utgjorde lämpliga platser 
att ha gemensamma mötesplatser på (Rudebeck 
2002:183). För att diskutera frågan om vägar kan 
ha legat på ägogränser måste först frågan om ägo
förhållande, markreglering och arvssystem under 
bronsålder adresseras, vilket är ett alltför omfat
tande ämne för denna artikel. Det bör också på
pekas att möjligheten att diskutera detta i nuläget 
är relativt små, men förhoppningsvis kan denna 
fråga aktualiseras i framtiden.

Man kan också uppfatta vägen som ett limi- 
nalområde (Rudebeck 2002) på två olika nivåer. 
På en nivå kan den betraktas som en liminalzon 
mellan olika landskapssfärer, exempelvis mel
lan boplats och gravplats, mellan bebyggelse och 
neutrala markområden, mellan bygder eller på 
höjder och åsryggar mellan bygder. Där utgör vä
gen en symbolisk gräns mellan de olika zonerna. 
Vägen i norra delen av Sommaränge skog mellan 
boplatsen och svärdsdepån utgör just en sådan 
symbolisk gräns. Denna typ av avgränsning kan 
också jämföras med markeringar eller portaler 
i vägsträckningen med skålgropsblock som vid 
Räppe (Lindman 2004), Sommaränge skog, och 
Forsa där de bör uppfattas som markerande av- 
gränsningen av den rituella ytan.

På en annan nivå kan vägen uppfattas som ett 
liminalområde även för den resande. Helms och 
Rudebeck beskriver hur den resande befinner sig 
i ett liminalt tillstånd under resan, i ett tillstånd 
då man varken är här eller där, varken hemma el
ler borta. Därmed kan man uppfatta vägen som 
en transformator där det främst är den resande, 
men även de föremål som fraktas som transfor
meras (Helms 1993, 1998; Rudebeck 2002:172). 
Herschend (2001) har diskuterat vikten av att gör

transformationsresor under yngre järnålder för 
att bli en fullvärdig man. Själva resandet föränd
rar uppfattningen av den resande på flera sätt; inte 
enbart beroende på de föremål och den kunskap 
som förs hem, utan också genom själva handlingen 
i sig. Vägen kan också uppfattas som en kommuni
kationsled där vägen bör betraktas som en rörelse 
snarare än som en statisk plats, samtidigt som vä
gen ibland måste ses som monument (Rudebeck
2002). Vägen bör också uppfattas som samman
knytande och den utgör därmed en handfast mani
festation av kontakter med de främmande, med de 
långt borta. Den har fungerat som en pil mot det/ 
dem bortanför, främlingarna och deras exotiska fö
remål och kunskaper. Vägen utgör en ständigt när
varande och påtaglig manifestering av kontakter, 
resandet och möjligheten till rörelse i landskapet.

Rörelsen manifesteras genom vägar, och beho
vet av att framställa figurativa fenomen relaterade 
till rörelse är en ny företeelse som uppkommer un
der bronsåldern. Själva rörelsen är accentuerad i 
det rituella avbildandet av båtar, vagnar, hjul, pro
cessioner och fotsulor i rader på hällristningar, i 
gravformer samt i miniatyrer av vagnar och skepp. 
Rudebeck (2002) visar att vägarna ingått i ett ritu
ellt landskap och att fokus genom t.ex. gravar allt 
mer kommit att ligga på vägarna och rörelsen på 
dem. Det kan ha inneburit en övergång från fokus 
på specifika platser i landskapet till en fokusering 
på rörelsen genom landskapet. Genom att man vid 
begravningar och andra ritualer förflyttat sig vissa 
sträckor, där själva rörelsen varit central, kan det 
tolkas som att ritualerna blivit mer publika och 
berört fler människor inom ett större område. Det 
kan uppfattas som ett led i en politisk och ideo
logisk konsolidering (Rudebeck 2002:187). Denna 
konsolidering är tydlig i andra typer av material 
som bebyggelse och gravskick under senneoliti- 
kum och äldre bronsålder.

Anledningen till detta kan ha att göra att göra 
med att bebyggelsen blivit alltmer sedentär och att 
levnadsrummet blir allt mer fast för bronsålders- 
människan. Denna förändring ledde förmodligen 
till att rörligheten för gemene man minskade då 
man i allt större grad höll sig inom mindre, defi
nierade bygder. Därmed blev resandet och symbo
liken kring resandet allt mer ritualiserat och om
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gavs med mytiska föreställningar. Den stratifiering 
av samhället som är tydlig redan under senneoliti- 
kum men som blir än tydligare under bronsålder, 
ledde också till ett behov av att hemföra exotiska 
föremål, eventuellt hästar och förborgad kunskap 
från andra platser (jfr Helms lpSSmSff.). Resan
det var också viktigt för att förklara och upprätt
hålla kosmologiska föreställningar om förfäder 
och ursprunget (jfr Helms 1988, 1998; Victor 
2002, Kristiansen & Larsson 2005).

Ericsson menar att de resta stenarna som står 
vid vägar, varav många utgörs av en stiliserad fal
los, inte bör betraktas som fruktbarhetssymboler 
utan snarare ska uppfattas som ett figurativt feno
men kopplat till den olympiske guden Hermes som 
bl.a. var gränsernas, gränsöverskridandets och de 
resandes gud (2005:207). Stenarnas placering vid 
färdvägar och vid gravar gör att de bör uppfattas 
på samma sätt som skeppsristningarna vid vatten
lederna, nämligen som beskyddande och lycko- 
bringande vid resande (Ericsson 2005; Rudebeck 
2002:179; jfr också Ling 2005). Guden Hermes 
var också den som ledsagade de dödas själar till 
dödsriket och kunde överskrida gränsen mellan 
levande och döda och resta stenar är också vanliga 
i gravmiljöer från både brons- och järnålder (Er
icsson 2005:207). Även om vi inte hade just guden 
Hermes, eller den snarlika romerska guden Mer
kurius (jfr Rudebeck 2002), i Skandinavien under 
bronsålder, fanns ett samband mellan vägar, resta 
stenar och gravar som tyder på föreställningar om 
symboliska gränsöverskridanden med transport
medel som skepp och vagnar som metaforer för 
resan till den andra sidan. Genom beskrivningen i 
Havamal (http://runeberg.org/eddan/se-02.html, 
070210) hur ”...sällan bautastenar man ser vid 
vägen, om ej frände över frände dem rest” (Den 
Höges sång v 72) får man en inblick i hur resta 
stenar fyllt viktiga symboliska funktioner vid vä
gar också under yngre järnålder.

Vägar på kultplatser, särskilt den variant jag ti
digare kallade upplevelsemanipulerande, har ett 
mycket starkt symbolvärde, inte bara som gräns 
och transformator, utan också just för att man 
kan styra den färdandes upplevelse och intryck. 
På samma sätt som i en del vallanläggningar med 
koncentriska kretsar och öppningar år olika håll
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som Odensala (Olausson 1995), eller som sten- 
kretsar under gotländska rosen, har den vägfa- 
rande styrts och uppmärksamheten riktas åt olika 
håll. Det har varit tydligt för betraktare att upp
levelsen, åtminstone ibland, handlar om resan till 
den andra sidan och om förändringar. På det sättet 
kan kultplatsen med vägen tolkas som ett medel 
att kontrollera platsens historia, och framför allt 
skeenden i samband med begravningar och ritual. 
De ger därmed möjlighet att manipulera en själv
bild inför de andra. Rudebeck uppfattar det som 
att vägen utgör en rituell arena, men jag menar att 
vägen utgör en del av en scenografi där vägen, gra
var och andra konstruktioner samspelar i syfte att 
skapa ett budskap om kontinuitet, sakralitet och 
egenart där vägen varit scenen för ett kultdrama 
vid ritualens utövande.

Gravarna vid vägen på de platser som nämnts, 
fyller en viktigt symboliskt funktion i och med att 
de utgör en tydlig exponering och manifestering av 
avlidna släktingar och förfäder. Ett landskap med 
gravmonument kan definiera förfädernas land och 
släktskapsbanden med dem. Därigenom symboli
serar monumenten släktskap och kontinuitet med 
förfäderna. Men monumenten definierar en idea
liserad och huvudsakligen fiktiv social struktur, 
eftersom de människor som begravts tillsammans 
aldrig levt samtidigt (Parker Pearson 1999:138). 
Det förutsätter en stark medvetenhet hos de levan
de om vem eller vilka som ligger i gravarna samt 
att de levandes relation till den gravlagde kan defi
nieras. Gravfält och gravar utgör liminala platser. 
På samma gång är placeringen av de döda ett sätt 
att socialt och politiskt försäkra sig om tillgång till 
och användande av markområden och en av de mest 
tydliga strategierna med vilket människan kan vi
sualisera relationen till förfäderna, marken och 
omvärlden (Parker Pearson 1999:141). Man kan 
tänka sig att de döda lades vid vägen för att också 
ha tillgång till en ”uppkoppling” till vägnätet och 
därmed också till platser långt borta både geogra
fiskt men också symboliskt. Både levande och döda 
befinner sig då i samma metafysiska nätverk (jfr 
Rudebeck 2002:189) och kanske kan dessa vägar då 
uppfattas som metafysiska vägar eller en ”kosmisk 
väg att utnyttjas av nyligen avlidna, mytomskrivna 
personer och gudaliknande gestalter” (Larsson,
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L. 2001). På det sättet kan vägen liksom gravplat
serna uppfattas som en länk till förfäderna, dels 
genom vägens eget symbolvärde och dels som den 
plats där förfädernas existens manifesteras.

Genom att först skapa ett rituellt landskap och 
sedan omskapa eller förstärka det, laddar män
niskan sin omgivning med mening. Därmed blir 
människan och hennes omgivning oseparabla. 
Bradley menar att ett nytt monument gör platsen 
till något helt annorlunda och genom konstruk
tionen kan uppfattningen av en rituell plats styras 
och regleras. Uppfattningen av en plats kan också 
vara beroende av monumentets storlek; exempel
vis kan stora gravar på en höjd göras mer synliga. 
Konstruktionerna förstärker också symboliken 
hos en plats (Bradley 2000:i04ff.). På de platser 
där vägsegment genom kult- och gravplatser på
träffats har de olika konstruktionselementen som 
gravar, resta stenar och vägen i sig samspelat till 
att förstärka symboliken. Genom att nya gravar 
och andra konstruktioner kontinuerligt anlagts 
vid vägen har platsens betydelse hela tiden aktua
liserats och anpassats till rådande förhållanden.

Vägen till andra sidan
Efter ovanstående diskussion är det tydligt att 
det finns en koppling mellan vägar, vagnar, re
sande, gränsöverskridande, gravar och därmed 
död. Den sista teorin om betydelsen av vägen på 
kultplatser behandlar vägen mellan världar (Ru- 
debeck 2002), dvs. resan till den andra sidan och 
det kultdrama som då utspelas.

De processioner vi ser på många hällristningar av
bildar förmodligen delar av ett rituellt bruk (jfr Kaul 
2004:353) t.ex. i samband med begravningar, över- 
gångsriter och årstidsväxlingar. Gravskicket under 
bronsålder uppvisar stor variation, omsorg och en 
grad av komplexitet som indikerar omfattande ri
tuella aktiviteter i samband med begravningar. Sär
skilt i samband med begravningar av specifika indi
vider i särpräglade gravar, som centralgraven under 
skärvstenshögen på Sommaränge skog (Forsman 
& Victor 2006), Kiviksgraven eller i Hågahögen 
(Victor 2002), har det troligen också varit proces
sioner inblandade. Att så är fallet indikeras också av 
bilderna på hällarna i Kiviksgraven (fig. 10). Dessa

processioner måste rimligtvis ha vandrat på något 
och man måste också fråga sig vad vagnarna har 
åkt på. Det är svårt att föreställa sig dessa pampiga, 
överdådigt utstyrda processioner snubblandes fram 
i en blockrik terräng, genom en oröjd skog eller på 
en kostig. Naturligtvis har de gått på en väg och det 
är inte svårt att föreställa sig hur dessa vägar gått 
genom, mellan och fram till kult- och gravplatser.

Jag har redan visat hur vagnar påträffats i ritu
ella sammanhang och att de borde ha använts som 
transportmedel i någon typ av kultdramer under 
bronsålder, förmodligen i samband med gränsö
verskridande och transformationer. Även trans
portmedlet skeppet och de resta stenarna bör på 
samma sätt som vagnen uppfattas som symboler 
för överskridandet av esoteriska gränser i samband 
med dödsresan (Ericsson 2005:210). Detta gällde 
inte enbart de levandes resa utan i minst lika hög 
grad föreställningen om döden och begravningsri
tualen. Skeppet och vagnen är tydliga symboler i 
begravningsritualen och uppfattas som en metafor 
för resan till den andra sidan. Antagligen har just 
vägens inneboende resesymbolik använts för att ut
föra och förstärka den transformation som resan till 
andra sidan utgör. Med vagnens och hjulens sym
boliska avbildning av livets eviga kretslopp skapas 
en mångdimensionell symbolisk funktion. Vagnen 
som rör sig linjärt men ända förs fram med hjälp av 
ett cykliskt element (hjulet), kan i det här samman
hanget uppfattas som en symbol för det linjära jor
delivet där vi föds unga och dör gamla för att sedan 
återbördas till den cykliska metafysiska tillvaron.

Vid begravningsritualen kan man tänka sig den 
fyrhjuliga dödsvagnen, som både symboliskt och 
rent praktiskt har dragit den döde till begrav
ningsplatsen och kremeringsbålet under yngre 
bronsålder. Kanske färdades de vida omkring inn
an den kom till slutmålet, precis som Herodotos 
beskriver (Herodotos historia). Tvåhjuliga vagnar 
dras normalt av hästar, medan fyrhjuliga kan dras 
av både hästar och oxar på hällristningarna (Kaul 
2004:297). Ett inte ovanligt fynd i större gravkon
struktioner och i andra rituella sammanhang är 
just obrända (när i princip alla andra djurben är 
brända) tänder av häst och framför allt nöt. Det 
är möjligt att tänderna är ett pars pro toto offer av 
dragdjuren för den sista resan med den döde i vag
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nen. Vagnen med den döda på väg till den andra 
sidan har färdats till och igenom kultplatsen. En 
illustration av detta förfarande kan ses på en häll
ristning från Fossum i Bohuslän (Milstreu & Prohl 
1999:93. Där visas en liggande (avliden?) person 
som dras av en maskklädd figur på en stiliserad 
vagn åtföljd av en kvinna (fig. 15). Även om denna 
vagn inte dras av djur kan den maskförklädde upp
fattas som djurisk genom masken som kan repre
sentera en fågel eller eventuellt ett hästhuvud. I 
begravningssammang kanske inte själva dragdju
ret var det primära utan själva vagnen som sådan.

De tre faser som den döde och de efterlevande 
ska genomgå i den rites de passage som döden och 
begravningen innebär består av en separationsfas, 
en övergångsfas (liminalfasen) och en fas för åter
ställande av ordning. Under den andra fasen mås
te en åtskillnad mellan den döde, jordelivet och de 
efterlevande ske. Det är i denna fas som den döde 
ska transformeras till ett nytt tillstånd (jfr Gen- 
nep i960 och Victor i denna volym). Det är i detta 
sammanhang som vagnsfärden med den döde pas
sar bäst i ett kultdrama. Den döde dras på vagnen 
som är ett transformerande element, på en väg 
som utgör en symbolisk gräns mellan olika sfärer 
och syftar till världar långt borta, både för levande 
och döda. Längs vägen ligger gravarna med förfä
derna i vars kollektiv den döde nu ska ingå.

Vagnen har förmodligen åtföljts av processioner 
med både ritualutövarna och familj. Olika typer 
av rassel och hängen på seldonen till hästarna vid 
vagnarna bidrog tillsammans med människornas 
sång och klagan till att skapa en ljudmatta som 
ackompanjerade processionen. Platsen med vägen 
blir då en scen, uppbyggd som kuliss och förstär
kare av symboliken och transformationen som den 
döde genomgår. På samma sätt som man har an
vänt små modeller i kultdramer med rekvisita, har 
man genom att anlägga en manipulerad plats med 
styrda synintryck, rekvisita och upplevelser skapat 
ett rituellt kultdrama i full skala. Det uppbyggda 
rituella landskapet blir då en del av den scenografi 
som skapats i syfte att genomföra transformatio
ner i begravningssammanhanget. De många sym
boliska bottnarna i formspråk och ritual är nöd
vändiga för att skapa de rätta förutsättningarna för 
den döde att nå den andra sidan. ■

Figur 15 .Hällristning i Fossum (RAA 266) i Tanum 
sn, Bohuslän (bearbetad efter Milstreu &Pröhl 1999:93).

Figure 15. Rock carving in Fossum (RAA 266) in Tanum 
sn, Bohuslän (modified after Milstreu &Pröhl 1999:93).
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Summary
The Road To The Other Side
-A Chariot Ride Through Bronze Age Central Sweden

T
his article discusses Bronze Age roads con
nected to places of a ritual character. Tra
velling, both actual and symbolic, was an 
important component of Bronze Age cosmology, 

manifested by the road as a central part of the ar
chitecture and design of burial and ritual sites. 
Graves and major cultic sites situated along roads 
often form connective points in the landscape. Th
ree main types of road can be identified, those that 
spontaneously arise, the ones that are functional, 
and those that manipulate the senses. The last type 
of road has been deliberately constructed to control 
the perception and experience of the visitors, in or
der to create a ritualised landscape. Some roads can 
have a very long continuity, such as the holloway at 
Sommaränge skog, which has been used from the 
Late Neolithic up until the Modern Age.
The article presents examples of the ritual use of 
roads in conjunction to large burial and cultic sites

in Skåne, Småland and Västmanland, but mainly 
from Dragby, Broby, Forsa and Sommaränge skog 
in Uppland. The sites clearly show how graves and 
other ritual constructions are distinctly connected 
to the road, and how the sites have been boun
ded by, for example, boulders with cup marks. The 
road can be perceived as a symbolic delimitation 
of ritual places, and as a liminal zone for the trans
formation, through travelling, of both objects 
and people. Rock carvings and a limited number 
of bronze artefacts show that chariots and wheel 
symbolism have been important parts of ritual in 
the Mälaren Basin. Both miniature and full-scale 
chariots have been used. During burials, the mul
tifaceted symbolism of the road has enhanced the 
ritual of the cult drama, with chariots being used 
to transport the deceased, both physically and 
symbolically, to the other side. ■
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De levande och de döda

Gravfältens kontinuitet och relation till bebyggelsen

Jonas Wikborg, Societas Archaeologica Upsaliensis.

U
pplands registrerade fornlämningar, vil
ka framför allt utgörs av gravar, återfinns 
idag på den icke odlade marken. Gravar
na ligger företrädesvis på åsar och åkerholmar. 

De uppodlade lerslätterna skulle ur arkeologisk 
synpunkt kunna liknas vid ”svarta hål” belägna 
däremellan. De arkeologiska undersökningarna 
inför omläggningen av E4:an mellan Danmarks 
kyrka och Mehedeby kan då närmast liknas vid 
en loo meter bred ficklampsstråle som lyst upp 
lite grand i detta mörker. I ljuskäglan har åtskil
liga boplatser, men även några gravar upptäckts 
och undersökts.

I föreliggande volym kommer gravarna att be
lysas framför allt utifrån gravskick, riter, ritua
ler och livsåskådning. I denna artikel skall dock 
andra aspekter tas upp; nämligen gravfältens 
kontinuitet och relation till bebyggelsen. Hur har 
gravar använts, och hur kan gravar användas för 
studier av den förhistoriska bebyggelsen? Ton
vikten kommer att ligga på järnåldern. I artikeln 
görs endast en mycket kortfattad presentation 
av de gravlokaler som undersökts inom ramen 
för E4-projektet. För detaljer kring de enskilda 
lokalerna hänvisas till respektive rapport. Grav
fältens kontinuitet och relation till bebyggelsen 
kommer att diskuteras översiktligt. Avslutnings
vis förs en fördjupad diskussion utifrån exemplet 
Kyrsta i Ärentuna socken. Där genomfördes om
fattande undersökningar av såväl gravar som bo
platslämningar år 2002.

Gravar inom ramen 
för E4-projektet
De gravar som undersökts inom ramarna för E4- 
projektet återfanns mestadels på mindre gravfält 
eller som enstaka gravar (fig. 1, tabell över under
sökta gravar). Endast i några fall undersöktes stör
re gravfält. Detta avspeglar delvis de antikvariska 
ambitionerna att undvika exploatering av större 
gravfält vilka anses ha ett större bevarandevärde. 
Ibland kan detta få överraskande resultat som till 
exempel vid Kättsta i Ärentuna socken. Där drogs 
vägens nya sträckning omedelbart utanför grav
fältet RAÄ 57 med 11 runda stensättningar vilka 
förskonades från exploateringen. Istället fick det 
intilliggande gravfältet RAA 56 stryka på foten. 
Antalet registrerade gravar på detta gravfält upp
gick till det modesta antalet av sju runda stensätt
ningar. Utifrån erfarenheter av tidigare gravfälts - 
undersökningar i Uppland uppskattades antalet 
gravar som kunde komma att beröras att uppgå till 
upp till fyra gånger så många. Ganska snart stod 
det dock klart att den berörda delen av gravfältet 
var betydligt större än så. Vid slutundersökningen 
undersöktes mer än 100 gravöverbyggnader och 
inte mindre än 198 brandgravar!

Av de drygt 20 gravlokaler som har under
sökts längs sträckan för den nya E4:an har en
dast tre varit registrerade i fornminnesregistret 
före de arkeologiska insatserna inför vägbygget. 
Det rör sig om det nyss nämnda Kättsta, Som-
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Lokal RAÄnr Socken Antal under- Datering Referens
sökta gravar

Bredåker 134 G:a Uppsala 1 ÄBRÅ Frölund & Schütz 2007

Brillinge 305 Vaksala 1 Förromersk JÅ Fagerlund 2003

Bålmyren 294 Vendel 1? tidigneolitikum Darmark & Sundström 2005

Enbacken 89 Vaksala 2 (+21) FVT-medeltid Sjöling 2006b

Forsa 434 Tensta 3(4) Övergången ÄBR/YBR samt 
övergången YBRÅ/förrom JÅ

Aspeborg & Appelgren 2005

Forsa 442 Tensta 6 Förrom JÅ Fagerlund & Scheutz 2006

Forsa 443 Tensta 1 Äldre JÅ? Aspeborg & Appelgren 2005

Fullerö 598 G:a Uppsala 26 YBRÅ Björck & Appelgren 2006

Högmossen 85 Tierp 4 Neolitikum Björck i denna volym

Kumla 38 Danmark 4 YBRÅ Persson et al 2002.

Kumla 167 Danmark 1 ÄBRÅ- förrom JÅ Eklund, S. 2004.

Kyrsta 327 Ärentuna 1 Förrom JÅ Engström & Wikborg 2006

Kyrsta 328 Ärentuna 15 Förrom JÅ Engström & Wikborg 2006

Kyrsta 329 Ärentuna 39 YRJÅ-medeltid Engström & Wikborg 2006

Kättsta 56 Ärentuna 198 YBR-vendeltid Gustafsson et al 2006

Katista 335 Ärentuna 2 (a) +3 (b) Mellersta BRÅ(a) för
romersk JÅ (b)

Gustafsson et al 2006

Ryssgärdet 435 Tensta 2-127(a) 
?(b)

SN (a), BRÅ, förrom JÅ (b) Ericsson i manus

Skärna 608 G:a Uppsala 1 Vendel/vikingatid Aspeborg & Östling 2005

Snåret 291 Vendel 28 Yngre bronsålder Björck & Larsson 2006

Sommaränge skog 211 Viksta 13 (a) +5 (b) SN-BRÅ (a) FVT (b) Forsman & Victor i manus

Tibble 318 Björklinge 1+1 FVT + vikingatid Åberg & Svensson 2006

Vallby norra 231 Tierp 1 Sen vendeltid-tidig vikingatid Seiler 2005

Vallby södra 232 Tierp 13 YBRÅ/äldsta JÅ Seiler 2006

Vax myra 325 Ärentuna 1 + 1? Förromersk JÅ Eklund 2005

Älby 290 Vendel 7 YBRÅ/äldsta JÅ Seiler 2004

Figur i. Tabell över gravundersökningar inom ramen för EĄ-projektet. 

Figure i. Excavated graves within the E 4-project.

maränge skog i Viks ta socken där det fanns sex 
runda stensättningar, tre skärvstenshögar samt 
en rest sten. Den tredje lokalen är det sedan ti
digare delundersökta gravfältet vid Enbacken i 
Vaksala socken. Minst 23 gravar har hittills un
dersökts på den sistnämnda platsen. Vid en kar
tering i början av 1900-talet registrerades här 35 
synliga gravar. De undersökta gravarna har da
terats till folkvandringstid-medeltid. Dessutom 
finns en tidningsnotis från 1876 angående fynd 
av skelett i samband med anläggandet av en pas
serande järnväg.

De båda gravfälten Kyrsta RAÄ 329 i Ärentuna 
socken och Forsa RAÄ 442 i Tensta socken hitta
des vid förundersökningar av intilliggande över
plöjda boplatslämningar. Ytterligare ett överplöjt 
gravfält, RAÄ 608 i Gamla Uppsala socken, lo
kaliserades i samband med förundersökningarna 
av boplatslämningar. Förekomsten av ett grav
fält på sistnämnda plats hade uppmärksammats 
utifrån äldre kartmaterial. Inte långt från den 
ovan nämnda lokalen RAÄ 442 i Tensta socken 
uppmärksammades ytterligare en sedan tidigare 
okänd gravlokal, Forsa RAÄ 434, i samband med
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en förundersökning av en intilliggande lokal. Vid 
en efterföljande besiktning hittades ytterligare en 
intilliggande stensättning, Forsa RAÄ 443. På flera 
platser har det hittats gravar inne bland de under
sökta boplatslämningarna. Dessa gravförekomster 
konstaterades först i samband med de särskilda 
arkeologiska undersökningarna av boplatsytorna. 
Här återfinns lokaler såsom Vaxmyra RAÄ 325, 
Kyrsta RAÄ 327 och Kättsta RAÄ 335 i Ärentuna 
socken, Brillinge RAÄ 305 i Vaksala socken, Bredå
ker RAÄ 134 i Gamla Uppsala socken, Vallby RAÄ 
231 i Tierps socken, Tibble RAÄ 318 i Björklinge 
socken samt Ryssgärdet RAÄ 435 i Tensta socken. 
På sistnämnda lokal undersöktes bl.a. flera senneo- 
litiska skelettgravar. Fyra tidigneolitiska skelett
gravar har påträffats på den samtida kustboplatsen 
vid Högmossen RAÄ 85 i Tierps socken och på den 
tidigneolitiska kustboplatsen Bålmyren RAÄ 294 
i Vendels socken påträffades brända människoben 
vilka tolkas som rester efter en grav. På några av de 
undersökta boplatslokalerna har också påträffats 
skelettdelar, framför allt i form av skallfragment, 
i boplatskontexter. Till den senare kategorin kan 
nämnas lokaler som Kyrsta RAÄ 327, Skärna RAÄ 
608 och Ryssgärdet RAÄ 435.

En sedan tidigare okänd typ av gravfält i om
rådet har uppmärksammats på flera platser inom 
ramen för E4-projektet. Det rör sig om otydligt 
markerade stenpackningar i anslutning till mark
fasta block vilka har undersökts på moränhöjder 
i anslutning till förhistoriska boplatslämningar. I 
anläggningarna, vilka har tolkats som gravar, på
träffades keramik samt få eller inga brända män
niskoben. Gravarna har daterats till bronsålder, 
framförallt dess yngre del, och äldre förromersk 
järnålder. Till denna grupp räknas RAA 328 vid 
Kyrsta i Ärentuna socken, RAÄ 598 vid Fullerö 
i Gamla Uppsala socken, RAÄ 232 vid Vallby S i 
Tierps socken samt RAÄ 290 vid Älby och RAÄ 
291 vid Snåret, båda i Vendels socken. Dessa lo
kaler har påträffats i relativt sena skeden av de 
antikvariska processerna i samband med besikt
ningar och kompletterande förundersökningar 
under pågående fältsäsonger. Förekomsten av den 
tidigare föga outforskade typen av lämning har nu 
uppmärksammats i Tiundaland. Genom grävan
de insatser i impedimentsmark utan registrerade
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gravöverbyggnader redan i utrednings- och förun- 
dersökningsskedena kan vår kännedom om dessa 
öka ytterligare i framtiden.

Gravfältskontinuitet

De uppländska
järnåldersgravfältens kontinuitet
De förhistoriska gravarnas dateringar är naturligt
vis av största vikt då gravfältens användningspe- 
riod skall bedömas och relateras till den förhisto
riska bebyggelsen. Redan i början av 1900-talet 
fanns en väl utvecklad typologi och kronologi 
för de redskap, verktyg, vapen och smycken som 
påträffades i gravarna. Tyvärr är deras förekomst 
dock av varierande art. Det är bara under vissa 
perioder som sedvänjan att placera föremål i gra
varna har varit utbredd. Under efterkrigstiden 
utvecklades dock metoden att datera träkol och 
annat organiskt material såsom obränt ben med 
hjälp av 14C-metoden. Detta innebar att man nu 
även kunde datera gravar utan daterbara föremål. 
Metoden har förfinats och idag behövs jämförelse
vis små provmängder för att kunna genomföra en 
14C-analys. Det är inte alla brandgravar som inne
håller träkol, under framför allt yngre bronsålder 
förefaller de brända benen ha sorterats ut från de 
övriga bålresterna innan de deponerades i gravar
na. Sedan några år tillbaka kan man dock 14C-da- 
tera brända ben. Härigenom har antalet daterade 
gravar från framförallt bronsålder och förromersk 
järnålder ökat väsentligt.

Fram till 1900-talets början var det oftast större 
gravhögar, gärna kopplade till sägner om forntida 
kungar, som var föremål för arkeologiska gravun
dersökningar. Under 1900-talets första hälft genom
fördes mer omfattande gravundersökningar också av 
mindre iögonenfallande gravformer. För Upplands 
del kan framför allt Gunnar Ekholms undersökning
ar av den äldre järnålderns gravfält och gravskick i 
Uppsalatrakten nämnas (Ekholm 1938, 1939, 1944, 
1946). Genom en intensifierad markexploatering i 
Stockholmstrakten under slutet av 1950-talet och 
början av 1960-talet kom ett stort och varierat grav
material att bli föremål för arkeologiska undersök
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ningar. Utifrån kunskapen om de undersökta gra
varnas dateringar ansåg Ambrosiani att gravfälten 
i regionen kunde grupperas typologiskt utifrån de 
yttre gravformerna (Ambrosiani 1964:77). Han il
lustrerade de inventerade gravfältens dateringar i di
agram för de olika enheternas områden. Dessa visar 
på en utveckling från få större gravfält under brons
ålder och äldre järnålder till många mindre gravfält 
under den yngre järnåldern. Gravfälten gruppera sig 
i tydliga kronologiska sekvenser som sågs som bevis 
för förändringar av bebyggelsens struktur och loka
lisering i landskapet (fig. 2,).

Den äldsta gruppen utgjordes av högt liggande 
enstaka rösen vilka huvudsakligen kunde dateras 
till bronsålder, även om några var från äldre och 
något enstaka till och med från yngre järnålder.

Nästa grupp var gravfält med små, flata stensätt- 
ningar av grovt stenmaterial, ibland med mitt
block. Till samma skede räknades även grupper 
av spridda större, ofta oregelbundna stensätt- 
ningar vilka ibland påträffades i anslutning till 
gravfält från äldre järnålder. Till bronsålder räk
nades även rösegrupperna med inblandning av 
skärvstenshögar. Den äldre järnålderns gravfält 
karaktäriserades som sammansatta av ett rikt 
varierat utbud av gravöverbyggnader och grav
markeringar. Mot slutet av den äldre järnåldern, 
till vilken Ambrosiani även räknade folkvand- 
ringstiden, utgjordes gravarna av små och flacka, 
runda stensättningar. Under den yngre järnål
dern bestod gravfälten av relativt jämnstora run
da anläggningar. Den stereotypa runda anlägg-

Antal registrerade fornlämningar

Namn och fornl. nr Gravfältsläge Bronsålder Äldre järnålder Yngre järnålder
t s t s

Div. enstakaa ca 100
»Bergaholm»
233-234-248-249 60
224-236-230 300
224S25 p 106

Åby
227-229 P ----------80-
Ersdala
244-245 A? 25
Skårby
44-45 P ----------18-
Häggelunda
4O-4I A 30
Hallinge
252-253-254-255-259 A 58

Ö. Hallinge
47 A

Uttringe
306-310^ C+G 73

Figur 2. Diagram över gravfältens kontinuitet kring Bergaholm i Salems socken, Södermanland 
(från Ambrosiani 1964:16]).
Figure 2. Diagram showing the time of use for grave fields in the area of Bergaholm in Salem parish, 
Södermanland (from Ambrosiani 1964:16]).
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ningsformen bibehölls fram till den förhistoriska 
tidens slut. Först genom kristendomens infö
rande luckrades regelmässigheten upp. I utkan
ten av de vikingatida gravfälten anlades då fyrsi- 
diga och runda, ofta ofyllda stensättningar. Till 
de vikingatida gravformerna räknade han också 
skeppssättningar och treuddar med insvängda si
dor. Hyenstrand (1974) anslöt sig till Ambrosia- 
nis uppfattningar av de olika gravtypernas date
ringar och vidareutvecklade detta. Han har också 
föreslagit dateringar av järnålderns gravfält uti
från kombinationer av deras gravtyper.

Antalet undersökta gravar från yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid var få i Mälarom- 
rådet fram till slutet av 1950-talet och början av 
1960-talet. Detta berodde på att de dåtida gravö
verbyggnaderna var förhållandevis flacka och 
därför svåra att upptäcka vid inventering. Som 
ett led av effektiviseringen av undersöknings
metoderna införde man på 1960-talet maskinell 
avtorvning av gravfälten vilket ledde till att även 
mindre iögonenfallande gravar upptäcktes. Ma
terialet kom att öka ytterligare under de följande 
årtiondena och sammanställdes inom ramen för 
ett projekt kring Mälardalens folkvandringstid 
(Ambrosiani, Bennet & Brynja 1981). Ett urval 
av detta material kom sedan att ligga till grund 
för en fördjupad bearbetning och analys av Ag
neta Bennet (1987a). Vid tiden för Bennets bear
betning hade det undersökta gravmaterialet i re
gionen ökat avsevärt. Av de undersökta gravarna 
från romersk järnålder var det endast 9 % som 
varit synliga vid inventeringar. Motsvarande siff
ra folkvandringstid var 63 % och för vendel- och 
vikingatid 77 % (Bennet 19873:17). Härav kunde 
man sluta sig till att den äldre järnålderns gra
var generellt sett var underrepresenterade i det 
inventerade gravmaterialet.

Den bild av gravformernas och gravskickets 
utveckling som beskrevs i Ambrosianis avhand
ling (1964) är i stora drag fortfarande relevant. 
Detaljkunskaperna har dock ökat genom ytter
ligare undersökningar samt flera senare studier 
kring gravformer och gravskick på specifika 
platser (t.ex. Gräslund 1980) eller mindre delar 
av Mellansverige (t.ex. Andersson 2004, Ben
net 1987a,). Helt nyligen har Björn Feldt (2005)
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gjort en regional studie av gravformer och grav
skick i Södermanland under bronsålder och äldre 
järnålder. I sammanhanget kan nämnas några 
intressanta avvikelser från de gängse föreställ
ningarna kring de yttre gravskickens dateringar. 
På gravfältet RAÄ 56 vid Kättsta har några högar 
daterats till romersk järnålder (Gustafsson m.fl. 
2006:252). Gravformen dateras annars generellt 
till yngre järnålder. En rest sten i Sommaränge 
skog har daterats till bronsålder (Forsman & 
Victor 2006), en betydligt äldre datering än vad 
som tidigare har antagits i regionen där den har 
setts som en typisk gravmarkering under äldre 
romersk järnålder.

Det finns ingen regional sammanställning av 
det uppländska undersökta gravmaterialet från 
järnåldern, men det förefaller som om det oftast 
är mindre gravfält eller mindre delar av större 
gravfält som berörts av olika typer av exploate
ring. Häri ligger ett viktigt källkritiskt problem 
då gravfältens kontinuitet skall behandlas. Få 
riktigt stora gravfält har undersökts. Flera av de 
större gravfältsundersökningar som genomförts 
i området är dessutom inte publicerade. Det är 
således svårt att studera gravfältskontinuiteten 
utifrån det undersökta materialet i regionen. 
En dylik studie ryms inte heller inom ramen för 
innevarande artikel. Helt klart är dock att det 
finns gravfält av olika storlek och med olika lång 
kontinuitet. De nedan refererade exemplen får 
således ses som enstaka exempel och utgör inga 
anspråk på att vara ”typiska” eller allmängiltiga 
för regionens gravmaterial. De visar dock vilken 
variation som föreligger. I exemplen finns grav
fält med såväl kort som lång kontinuitet. Det 
finns också exempel på kontinuitetsbrott.

Dragby
Ett av de större gravfälten i regionen är Dragby- 
gravfältet i Skuttunge socken med mer än 300 
synliga gravar. Gravfältet har vid flera tillfällen 
undersökts i forskningssyfte av arkeologiska in
stitutionen vid Uppsala universitet. Gravfältet 
förefaller ha en mycket lång kontinuitet. Den 
äldsta undersökta graven är en hällkista från 
senneolitikum-äldre bronsålder vilken täcktes 
av ett rose. I hällkistan fanns skelettrester efter
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ca 25 personer. Ytterligare en skelettgrav under 
ett röse har antagits vara från senneolitikum- 
äldre bronsålder. Föremålsdateringar och 14C-da- 
teringar från de övriga undersökta gravarna har 
en tyngdpunkt i yngre bronsålder och förromersk 
järnålder (Stenberger i960,1961; Gräslund 1961; 
Rydh 1961, 1962; Jaanusson & Siiven 1962; Sjö
gran & Damell 1962; Lindborg & Schönbeck 
1992). Dragbygravfältet är således ett exempel 
på att uppländska ”järnåldersgravfält” kan ha en 
kontinuitet ända tillbaka till neolitikum.

Valsgärde
Gravfältet vid Valsgärde är ett av de mest välkän
da i landet. Några av de vendeltida båtgravarna 
och deras rika utstyrsel har publicerats ingående 
(Arwidsson 1942, 1954, 1977) men någon över
gripande studie av hela gravfältet har ännu inte 
publicerats. Vad som kanske är mindre känt är 
att de utöver båtgravarna också har undersökts 
ett 60-tal brandgravar samt några kammargravar 
och skelettgravar på platsen. Det har också påträf
fats vendeltida boplatslämningar intill gravfäl
tet. Gravfältet anses vara totalundersökt, men är 
delvis stört av sentida grustäkt. Gravarna dateras 
huvudsakligen till yngre romersk järnålder-tidig 
medeltid, men på gravfältets högst belägna del 
fanns några överlagrade skelettgravar från äldre 
förromersk järnålder. Dessutom finns förmodade 
rester av en förromersk brandgrav i en av de ven
deltida gravarna. Från den mellanliggande yngre 
romersk och äldre romersk järnåldern finns inga 
gravar på gravfältet (Ljungkvist, J. manuskript).

Gränby
Också på ett delundersökt gravfält från Gränby 
i Arentuna socken (RAÄ 105) finns exempel på 
överlagrade förromerska gravar. I två omgångar, 
först på 1930-talet och sedan på 1960-talet har 
15 brandgravar från yngre järnålder undersökts 
på platsen i samband med vägbygge och grus
täkt. Under brandlagret i en av de vikingatida 
högarna, vilken var belägen på gravfältets högsta 
punkt, framkom två äldre skelettgravar. I den ena 
skelettgraven påträffades en bygelnål med rull- 
huvud vilket daterar graven till äldre förromersk 
järnålder (SHM 28402).

Korsvreta
Vid Korsvreta i V Ryds socken finns ytterligare 
ett exempel på överlagrade förromerska gravar. I 
detta fall var de överlagrade av folkvandringstida 
gravar (Johnsen-Welinder 1973).

Bland de ovan slumpmässigt utvalda exem
plen finns exempel på varierande användningstid. 
Dragbygravfältet är ett exempel på den äldre grav- 
fältstyp från bronsålder och äldre järnålder som 
sedan tidigare karaktäriserats av Ambrosiani. På 
Dragbygravfältet går kontinuiteten till och med 
tillbaka till senneolitikum. Det finns också exem
pel på gravfält med kontinuitet från äldre till yng
re järnålder. Järnåldergravfält har i vissa fall också 
använts en bit in i medeltid. På flera av gravfälten 
finns förmodade kontinuitetsbrott. Dessa består 
av relativt kortvariga förromerska gravplatser vil
ka kommit att återanvändas senare under järnål
dern. Att den äldre järnålderns gravar i flera fall 
har överlagrats av gravar från yngre järnålder kan 
vara en orsak till att perioden är underrepresente- 
rad i det inventerade gravmaterialet.

Gravfältskontinuitet inom ramen 
för E4-undersökningarna
Bilden av gravfältskontinuiteten inom E4-projek- 
tet har visat sig vara mångfacetterad (fig. 3). De 
undersökta gravarna har huvudsakligen daterats 
till förhistorisk tid, men medeltida gravar har på
träffats på två av de undersökta gravfälten, näm
ligen vid Kyrsta RAÄ329 (Engström & Wikborg
2006) och vid Enbacken (Sjöling 2006b, Emanu- 
elsson & Sjöling i denna volym). Det finns således 
inget generellt kontinuitetsbrott mellan järnål
derns gravfält och de kristna kyrkogårdarna. Det 
finns heller inte något skarpt kontinuitetsbrott 
mellan den äldre och den yngre järnålderns gravar 
i materialet såsom ibland antagits i äldre forskning 
(jfr fig. 2). I några fall har relativt långa använd
ningstider kunnat konstateras. Det gäller framför 
allt större gravundersökningar såsom vid Kyrsta 
RAA 329 och Kättsta RAÄ 56, båda i Ärentuna 
socken. Där har kontinuitet från yngre romersk 
järnålder till medeltid respektive yngre bronsålder 
till vendeltid kunnat påvisas. Gravfältet vid En
backen RAÄ 89 uppvisar en kontinuitet från folk-
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f.Kr f.Kr f.Kr f.Kr o e.Kr e.Kr

Bredåker, RAÄ 134 

Brillinge, RAÄ 305 

Bålmyren, RAÄ 294 

Enbacken, RAÄ 89 

Forsa, RAÄ 434 

Forsa, RAÄ 442 

Forsa, RAÄ 443 

Fullerö, RAÄ 598

Högmossen, RAÄ 85 

Kumla, RAÄ 38

Kumla, RAÄ 167

Kyrsta, RAÄ 327 

Kyrsta, RAÄ 328 

Kyrsta, RAÄ 329 

Kättsta, RAÄ 56 

Kättsta, RAÄ 335 

Ryssgärdet, RAÄ 435 

Skärna, RAÄ 608 

Snåret, RAÄ 291 

Sommaränge skog, RAÄ 211 

Tibble, RAÄ 318:1 

Vallby södra, RAÄ 232 

Vallby norra, RAÄ 231 

Vaxmyra, RAÄ 325 

Älby, RAÄ 290

Figur 3. Diagram över kontinuiteten på gravfält (grått) och intilliggande boplats (svart) från de olika Eklokalerna 
(diagram av Kristina Martinelle, SA U).
Figur e 3. Diagram showing the dating of graves (black) and the time ofuse (grey) for gravefields within theEĄ 
project (diagram Kristina Martinelle, SA U).
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vandringstid till tidig medeltid. De berörda grav
fältens storlekar förefaller således vara avhängiga 
användningstiden, något som uppmärksammades 
redan av Ambrosiani (1964). Ett problem i sam
manhanget är dock att de undersökta gravfälten 
i många fall inte har kunnat avgränsas inom det 
berörda vägområdet och således inte har kunnat 
undersökas i sin helhet.

Även vid Sommaränge skog RAA 2 noch Ryss
gärdet RAA 435 fanns gravar från ett långt tids- 
spann. På båda platserna ligger de dateringsmäs- 
siga tyngdpunkterna dock före järnåldern som är 
den tidsperiod som här huvudsakligen skall be
handlas. Båda platserna är också mycket komplexa 
och skulle kunna tolkas som någon slags rituella 
centra under senneolitikum och bronsålder.

Det finns flera exempel på gravplatser med 
relativt kort användningstid. Det rör sig mes
tadels om enstaka gravar eller mindre gravfält. 
Ett exempel är de fem stensättningar som an
lagts under någon eller några generationer un
der folkvandringstid vid Sommaränge RAÄ 211 
i Viksta socken. De låg i anslutning till de äldre, 
ovan nämnda, gravarna från senneolitikum och 
bronsålder. Inom det aktuella undersöknings
området fanns dock en tydlig kronologisk lucka 
under förromersk och romersk järnålder.

En tydlig grupp utgör de mindre gravfält med 
ringa mängder brända ben vilka har daterats till 
yngre bronsålder och äldre förromersk järnålder. 
Till denna grupp räknas RAÄ 328 vid Kyrsta i 
Ärentuna socken, RAÄ 598 vid Fullerö i Gamla 
Uppsala socken, RAA 232 vid Vallby S i Tierps 
socken samt RAÄ 290 vid Älby och RAA 291 vid 
Snåret, båda i Vendels socken.

Ensamliggande gravar eller gravgrupper från 
bronsålder och förromersk järnålder har under
sökts vid Kumla RAÄ 38 och RAÄ 167 i Dan
marks socken, Bredåker RAA 134 i Gamla Upp
sala socken, Forsa RAÄ 434 i Tensta socken, 
Brillinge RAÄ 305 i Vaksala socken samt vid 
Vaxmyra RAÄ 325, Kyrsta RAÄ 327 och Kättsta 
RAÄ 335, alla tre i Ärentuna socken. Ett under
sökt mindre gravfält med gravar från yngre för
romersk järnålder har undersökts vid Forsa RAÄ 
442 i Tensta socken. Ensamliggande gravar från 
yngre järnålder har undersökts vid Skärna RAÄ

608 i Gamla Uppsala socken och på två platser 
vid Tibble RAÄ 318 i Björklinge socken.

På gravfälten kan också finnas spår efter ritu
ella aktiviteter. Som exempel kan nämnas att det 
undersöktes fyra, med gravarna samtida, härdar 
på järnåldersgravfältet RAÄ 329 vid Kyrsta. Ri
tuella aktiviteter kan också ha förekommit efter 
det att av begravningarna har upphört på ett 
gravfält. Vid Kumla RAÄ 38 i Danmarks socken 
samt vid Kyrsta RAÄ 328 i Ärentuna socken har 
vendeltida föremål tillvaratagits som rensfynd 
bland äldre gravar från yngre bronsålder och äld
re förromersk järnålder. Detta skulle kunna vara 
ett tecken på att rituella aktiviteter har förlagts 
till gravfälten efter att man har upphört med 
begravningar. Spår efter rituella aktiviteter från 
sen vikingatid och medeltiden har påträffats på 
Kättstagravfältet där gravläggningarna förefaller 
ha upphört under vendeltiden. Åtskilliga århund
raden efter vendeltiden har kremerade djurben 
deponerats i små stenkonstruktioner på gravfäl
tet (Gustafsson m.fl. 2006:245). Det sistnämnda 
exemplet kan relateras till en passage i Upplands
lagen vilken nedtecknades i slutet av 1200-talet. 
Där konstateras att ”Avgudablot är förbjudet 
liksom tro på lundar eller stenar”. Uppenbarli
gen var den hedniska kulten inte övergiven vid 
denna tidpunkt (Nilsson lppa^yf.). Arkeologiska 
belägg för dylik kultplatskontinuitet har tidigare 
uppmärksammats av bl.a. Stefan Brink (1992) 
och Ann-Sofie Gräslund (1992).

Förhållandet mellan 
gravar och bebyggelse

Almgrens och Ekholms 
boplatsindikerande gravfält
Redan i början av 1900-talet ledde Oscar Almgren 
en bebyggelsestudie av ett mindre, avgränsat om
råde; Alunda socken i Uppland (Almgren 1912). 
Han konstaterade då att det fanns gravfält av yng
re järnålderskaraktär i anslutning till så gott som 
alla de från historisk tid belagda byarna i sock-
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nen. Härav drog han slutsatsen att byarna hade en 
kontinuitet tillbaka till den yngre järnåldern. Den 
äldre järnålderns gravfält låg mer avsides belägna i 
förhållande till den historiskt belagda bygden. Den 
äldre järnålderns gravfält, vilka var betydligt färre, 
tolkades som gemensamma begravningsplatser för 
hela bygder. Härmed var begreppen ”bygravfält” 
och ”bygdegravfält” myntade och har sedan dess 
använts inom arkeologin.

Under 1920- och 1930-talen inventerades och 
undersöktes ett antal gravfält från yngre förro
mersk och äldre romersk järnålder i Uppland un
der ledning av Gunnar Ekholm (1938,1939,1944, 
1946). Från att ha varit en relativt okänd period i 
det uppländska gravmaterialet kom detta att växa 
rejält. I vissa socknar inventerades uppemot 20 
gravfält av denna typ. Ekholm satte gravfälten i 
samband med de av romaren Tacitus omnämnda 
svionerna och antog att man i området också skul
le söka deras boplatser. ”Här öppnar sig ett per
spektiv, där både arkeologiska och historiska land
vinningar skymta” (Ekholm 1939:32). De senaste 
20 årens undersökningar i regionen har infriat 
Ekholms förhoppningar. Ett stort antal boplat
ser från den äldre järnåldern har nu undersökts i 
Uppland. Till skillnad mot vad man tidigare hade 
antagit låg framför allt den äldre järnålderns bo
platser i åkermark (Andersson i998:i3ff.). Om 
förhållandet på Ekholms tid var att man saknade 
kända boplatser till de gravlagda kan förhållandet 
idag sägas vara det omvända. Det vill säga vi und
rar var gravarna efter invånarna i alla husen från 
den äldre järnåldern finns.

Ambrosianis och Hyenstrands 
bebyggelsearkeologiska översikter
Under i960-, 1970- och 1980-talen utvecklades 
bebyggelsearkeologiska översikter och modeller 
av bland andra Björn Ambrosiani (1964) och Åke 
Hyenstrand (1974, 1984). Viktiga frågeställningar 
inom den ”bebyggelsearkeologiska skolan” var den 
förhistoriska bebyggelsens organisation och struk
tur samt populationsberäkningar. Eftersom antalet 
kända boplatser i Mellansverige ännu var relativt 
begränsat vid denna tid kom gravarna att utgöra ett 
viktigt material. Man försökte också spåra förhisto-
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riska förhållanden i det historiska kartmaterialet.
Björn Ambrosiani presenterade 1964 en större 

studie av den förhistoriska bebyggelsens utveckling 
i östra Mellansverige baserad på gravmaterial från 
Attundaland och Södertörn. Han påpekade själv att 
studien speglade förhållandena i de aktuella områ
dena och att de därför inte kunde användas förbe
hållslöst på andra områden. Resultaten har dock till 
stor del kommit att ses som allmängiltiga för hela 
Mälarområdet (Hyenstrand 1974). Antalet kända 
boplatslämningar i området var vid denna tid ännu 
tämligen blygsamt och utgjordes av ett antal hus- 
grundsterasser på impedimentsmark. Istället base
rade Ambrosiani sin studie på gravar som registre
rats i samband med fornminnesinventeringen. Han 
ansåg att inventeringens tillförlitlighet var mycket 
stor vad gällde antalet gravfält i Mälarlandskapen. 
Antalet gravar på varje enskilt gravfält ansåg han 
dock som för lågt (Ambrosiani 1964:89). Hans sta
tistik över undersökta gravfält i regionen visade 
att antalet gravar på dessa i snitt hade fördubblats 
jämfört med det antal som varit registrerade innan 
undersökningarna (Ambrosiani 1964:58).

Genom att gruppera materialet kronologisk i 
gravfält av äldre respektive yngre järnålderskarak- 
tär erhöll Ambrosiani en tydlig struktur av bebyg
gelsen. De knivskarpa kronologiska gränser som 
återfinns i hans materialpresentation (se fig. 2) 
återfinns inte i det undersökta gravmaterialet inom 
E4-projektet (jfr fig. 3). Bronsåldersgravarna låg 
oftast i anslutning till gravfält från äldre järnålder 
varför Ambrosiani antog att man här hade tecken 
på en kontinuerlig bebyggelseutveckling (Ambro
siani 1964:63). I likhet med Almgren konstaterade 
han att den äldre järnålderns gravfält endast i un
dantagsfall låg i anslutning till bytomterna medan 
gravfälten av yngre järnålderskaraktär oftast låg i 
direkt anslutning till desamma. Med hänvisning 
till flera agrarhistoriska och kulturgeografiska ar
beten höll han det för troligt att 1600- och 1700- 
talens källmaterial var relevanta för medeltida för
hållanden och ansåg sig därigenom kunna belägga 
en bebyggelsekontinuitet mellan yngre järnålder 
och medeltid (Ambrosiani i964:86ff.). Möjlighe
terna att påträffa den yngre järnålderns boplatser 
i Mälarområdet ansåg Ambrosiani vara liten efter
som han antog att de hade legat på samma plats
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som under medeltid och historisk tid. Han ansåg 
att dessa förhållanden antydde en generell om
flyttning av bebyggelsen till de så kallade bytomt- 
slägena vid övergången mellan folkvandringstid 
och vendeltid. Han kunde dock konstatera att det 
fanns några enstaka exempel på gravfält med en 
kontinuitet som sträckte sig från äldre till yngre 
järnålder (Ambrosiani ip64:2o8ff.).

Ambrosiani varnade för att utan ingående un
dersökningar dra slutsatser om bebyggelseuppe
håll i de fall då övergångsperiodernas gravar fö
reföll saknas samtidigt som perioderna före och 
efter fanns företrädda. Han konstaterade att de 
sedan tidigare besvärliga luckorna beträffande 
gravformer under övergången mellan brons- och 
järnålder samt övergången mellan äldre och yng
re järnålder vid tidpunkten för hans studie hade 
börjat överbryggas genom undersökningar av låga 
och flata anläggningar. Dessa hade endast undan
tagsvis registrerats vid tidigare inventeringar. Han 
förutspådde i samband med detta att moderna 
undersökningsmetoder och avtorvning av större 
sammanhängande ytor skulle komma att öka kun
skapsläget i framtiden (Ambrosiani 1964:78).

Ambrosiani framhöll att fornlämningsbilden i 
hans undersökningsområde visade på en gårds
bebyggelse under förhistorisk tid (i904:205ff.). 
De större gravfälten av varierad sammansättning, 
vilka kunde dateras till den äldre järnåldern, låg i 
de mer tättbebyggda områdena med 2-3 kilome
ters avstånd. Detta antogs avspegla minimiav
stånden mellan de olika enheterna vilka behövt 
relativt stora ytor för sitt ekonomiska fortbe
stånd i ett geografiskt område av östra Upplands 
karaktär (Ambrosiani 1964:193).

Den yngre järnålderns gravfält låg betydligt 
tätare och ansågs inte kunna användas för att 
urskilja bebyggelseenheter med samma tillväga
gångssätt som med den äldre järnålderns.

På flera platser uppmärksammade han före
komsten av två eller flera gravfält inom en enhets 
område. Ambrosiani föreslog en rad förklaringar 
till detta fenomen. Det skulle kunna vara en ut- 
rymmesfråga. Då det ursprungliga gravfältsimpe- 
dimentet blivit fullt har man fortsatt på ett annat. 
Terrängen kring bytomten hade kanske inte med
givit ett samlat gravfält? I de fall övertaliga gravfält

låg på längre avstånd från bytomten antogs dessa 
vara äldre än från den yngre järnåldern. En annan 
möjlighet som utpekades var att det kunde före
ligga en social gruppering, framför allt inom en
heter med storhögar. Det vill säga en uppdelning 
mellan stormannaätt, hird, tjänstefolk, brytar och 
andra i beroendeställning på stormannagården. 
Att förekomsten av flera gravfält inom en enhet 
skulle kopplas till en förhistorisk bybildning höll 
han inte för troligt (i904:205ff.).

Efter Ambrosiani 
och Hyenstrand
Den bild av bebyggelseutvecklingen som utmålats 
av Ambrosiani och Hyenstrand har kommit att 
ifrågasättas, framför allt bristen på källkritik vid 
användandet av gravmaterialet, vilket togs upp till 
förnyad diskussion och bearbetning på 1980-talet 
(Bennet i987b:i43ff.). Vid denna tidpunkt hade 
dessutom det undersökta gravmaterialet i Mälar- 
regionen ökar avsevärt.

Ambrosianis arbete har fortfarande stort in
flytande på bebyggelsearkeologiska studier. Som 
exempel kan en sentida studie av Vendels socken 
i norra Uppland nämnas (Seiler 2001). I denna 
används till stor del ”Ambrosianska” metoder. 
Studiens viktigaste material är de registrerade 
gravfälten. Seiler anser att huvuddelen av bebyg
gelsen i Vendelbygden är av relativt ung ålder, 
med rötter som sällan sträcker sig längre tillbaka 
än till yngre järnålder (Seiler 20or:i2). Fornläm
ningsbilden i socknen domineras av gravfält av 
yngre järnålderskaraktär. Källkritiska aspekter 
till obalansen lyfts fram i studien men anses inte 
kunna vara den enda förklaringen. Tyngdpunkten 
i framställningen ligger istället på en förklaring 
av detta förhållande som en följd av en kraftig ko
lonisation som inletts under folkvandringstiden 
(2ooi:i3tff.). Denna kolonisation antogs ha varit 
en snabb och massiv process där representanter 
ur samhällets övre skikt i spetsen för sina privata 
följen samt en skara såväl fria som ofria varit in
volverade. Bebyggelsestrukturen ansågs dessutom 
indikera att kolonisationen hade genomförts efter 
ett genomtänkt mönster och således måste ha va
rit noggrant planerad (2001:143). Det framhölls
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dessutom att det i gravmaterialet fanns ett starkt 
stöd för att kolonisatörerna skulle ha kommit från 
Mälarområdet (2001:140). Denna bild står i bjärt 
kontrast till den bild som Ekholm målade upp i 
början av 1900-talet. Han hade visserligen note
rat att Vendeltrakten saknade sta- namn, men såg 
detta endast som ett tecken på att det inte hade 
skett någon nybebyggelse i området under den 
äldre järnåldern. Utifrån de talrika lösfynd av 
stenredskap från yngre stenålder som var kända 
i området drog han slutsatsen att området i stort 
sett varit fullt koloniserat redan vid denna tid (Ek
holm 1921:122). Vid tillkomsten av Seilers studie 
hade inte så många arkeologiska undersökningar 
genomförts i den aktuella socknen vars fornläm- 
ningar hamnat i skymundan av det välkända båt- 
gravfältet invid sockenkyrkan. Kort efter publi
ceringen av studien har en nyupptäckt gravlokal 
och intilliggande boplatslämningar från bronsål
der och äldsta järnålder undersökts av Seiler själv 
(2004) i den sydligaste delen av socknen inför om
dragningen av E4:an. Resultaten visar återigen på 
det registrerade gravmaterialets otillräcklighet vid 
studier av den förhistoriska bebyggelsen.

En mycket viktig studie av bebyggelsen i Upp
land har genomförts av Hans Göthberg (2000). I 
sin studie över den uppländska bebyggelsen un
der yngre bronsålder-tidig medeltid har Göthberg 
funnit att de arkeologiskt undersökta boplatsläm
ningarna från yngre bronsålder och förromersk 
järnålder visar på ett rörligt bebyggelsemönster. I 
slutet av den förromerska järnåldern förefaller be
byggelsemönstret att ha börjat stabiliserats. Det är 
nu man kan konstatera flera bebyggelseskeden på 
en och samma plats. Vid övergången mellan äldre 
och yngre järnålder har många äldre bebyggelselä
gen övergivits. Förändringarna har inletts under 
slutet av den yngre romerska järnåldern och har 
fortgått in i vendeltid (Göthberg 2000:165^). Han 
har också kunnat påvisa ett tydligt rumsligt sam
band mellan den äldre järnålderns boplatser och 
de historiska bytomterna. Antalet undersökta bo
platser från yngre järnålder var vid tiden för stu
dien relativt begränsat. Det rumsliga sambandet 
mellan den äldre järnålderns boplatser och regist
rerade gravfält av yngre järnålders-karaktär ledde 
till antagandet att en stor del av bebyggelsen i de

medeltida byarna har föregåtts av en kontinuerlig 
bebyggelse från äldre järnålder och framåt. Sam
bandet mellan bebyggelsen, bylägena och gravfäl
ten talar för att de ägoområden som finns belagda 
från historisk tid i viss omfattning kan ha sina 
rötter tillbaka till äldre järnålder. På flera platser 
korsas dock boplatser och gravfält från yngre järn
ålder av gränsdragningar från historisk tid varför 
dess gränser inte alltid kan ses som spår efter för
historiska förhållanden. I Göthbergs analys ingick 
49 byar med undersökta boplatslämningar från 
romersk järnålder. Endast i 1/3 av dessa byar finns 
registrerade gravfält som utifrån yttre gravskick 
kan antas vara från äldre järnålder. Han kunde 
således konstatera att registrerade gravar inte kan 
användas för att tidfästa bosättningarnas tillkomst 
(Göthberg 2000:205). Vid en jämförelse mellan 
bosättningar och gravar kunde han också konsta
terade att antalet registrerade gravar var alltför få 
för att kunna representera hela den dåtida befolk
ningen (Göthberg 2000:234).

Källkritiska aspekter
De finns en lång rad källkritiska aspekter att ta i 
beaktande om gravar, inte minst icke undersökta 
sådana, skall användas för att studera den förhisto
riska bebyggelsen.

Antalet gravar från olika perioder varierar starkt 
i antal. Vad beror det på? Ett enkelt svar skulle 
kunna vara att det har förekommit stora variatio
ner i populationernas storlekar.

En förutsättning för bebyggelsestudier och po- 
pulationsberäkningar utifrån gravmaterialet måste 
vara att varje avliden individ under förhistorisk tid 
har resulterat i en arkeologiskt iakttagbar grav. Vet 
vi att det verkligen är så? Det kan med fog ifråga
sättas om alla individer har omfattats av likartade 
gravskick. Till exempel kan nämnas att andelen 
gravlagda barn på de förhistoriska gravfälten varie
rar kraftigt. Gravskicket varierar under olika perio
der under förhistorien. De senaste årtiondenas bo
platsundersökningar har också påvisat omfattande 
bebyggelselämningar från perioder vars kända gra
var är förhållandevis få. Det finns också exempel på 
stora variationer i gravskicket under en och samma 
period. Som exempel kan nämnas de samtida RAÄ
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328 vid Kyrsta i Ärentuna socken och RAÄ 442 vid 
Forsa i grannsocknen Tensta. På den förstnämnda 
hade brända människoben spritts i ett större skärv- 
stenslager på en liten åkerholme. På den sistnämn
da återfanns de brända människobenen i tydliga 
nedgrävningar i lermark. De olika gravskicken och 
lokaliseringarna av gravplatserna påverkar möjlig
heterna för oss att upptäcka gravarna idag.

Ovanstående förhållanden är fullt tillräckli
ga för att i princip omöjliggöra användandet av 
gravmaterialet vid kvantitativa bebyggelsestudier 
och populationsberäkningar. Som om detta inte 
var nog har dessutom senare tiders aktiviteter, 
framför allt odling, men även grustäkt decimerat 
det förhistoriska gravbeståndet (se t.ex. Duczko 
lppgngff.), i vilken utsträckning är dock svårbe
dömt. Som exempel kan nämnas att Bo Petré vid 
en genomgång av gravmaterialet på Lovö utanför 
Stockholm kunde konstatera att endast tre av öns 
36 gravfält var oskadda (Petré 1984:158). Också 
kring städer och tätorter har förmodligen åtskil
liga gravfält försvunnit utan att dokumenteras 
i samband med bebyggelsens expansion under 
1900-talet (Ljungkvist 2006:18). Ulf Sporrong 
(1985) har genom studier av äldre kartmaterial 
kunnat påvisa omfattande bortodlingar av grav
fält i bl.a. Östa i Ärentuna och Skärna i Gamla 
Uppsala socken. På sistnämnda lokal, RAÄ 608 i 
Gamla Uppsala socken, påträffades en vendeltida 
brandgrav i samband med en arkeologisk förun
dersökning av platsen. Då antalet registrerade 
gravfält är relativt få i de stora lerområdena i sock
nar som Bälinge, Ärentuna, Vaksala och Danmark 
är det sannolikt att bortodlinsgraden av gravfält 
där är mycket stor. Vid flera tillfällen har också 
överplöjda järnåldersgravar påträffats i leran på 
Uppsalaslätten (Ljungkvist 20o6:i8ff.).

Trots att överplöjda gravar från äldre järnålder 
i lera var kända från flera olika platser i Mellan
sverige vid tiden för Ambrosianis (1964) studie, 
förbisågs fenomenet vilket har stor betydelse 
för de källkritiska aspekterna på bebyggelsear
keologiska studier baserade på gravmaterial. De 
romartida gravarna som undersökts vid Gödå
ker på 1910- och 1920-talen var delvis belägna 
i åkermark. År 1925 undersöktes 16 överplöjda 
järnåldersgravar vid Prästgården, Tierp socken

under ledning av Sune Lindqvist. De flesta kan 
dateras till yngre järnålder, men en av dem inne
höll vapen från yngre romersk järnålder (Cla- 
réus 1980). Strax därefter undersöktes romartida 
gravar i åkermark på 1930-talet vid Barkarby i 
Järfälla socken (Holmqvist, W. 1956). Det fanns 
också publicerade artiklar om överplöjda gra
var från romersk järnålder vid Brillinge, Vaksala 
socken (Arwidsson 1941; Ekholm 1957). Dessa 
”undantag” togs inte upp till diskussion av Am
brosiani. Han framhöll istället att fornminnesin
venteringen i Mälarlandskapen var en god grund 
för bebyggelsehistoriska analyser. Det var enligt 
honom endast i undantagsfall som tidigare ore
gistrerade gravfält upptäcktes i regionen. Häri
genom ansåg han att källäget var ett helt annat 
än i t.ex. Skåne där bevaringsförhållanden var 
betydligt sämre på grund av uppodlingen (Am
brosiani 1964:82, 88f.). Detta påstående måste 
ses som starkt generaliserande. Fornlämningar, 
inklusive gravar och gravfält, i åkermark är över
plöjda i såväl Skåne som i Mellansverige. Skill
naden är att andelen åkermark är högre i delar 
av Skåne än vad som generellt kan sägas för 
Mellansverige. Dock finns i delar av Mälardalen 
områden med uppodlingsfrekvens av skånska 
förhållanden, till exempel den sydöstra delen av 
Ärentuna sn. Uppodlingsgraden varierar kraftigt 
också i Skåne. En stor del av landskapets meller
sta och norra delar består av ris- och skogsbygder 
med bevarade gravar och gravfält. Ambrosianis 
synsätt verkar grunda sig på en föreställning om 
att morän- och impedimentsmark skulle vara att 
föredra vid anläggandet av ett förhistoriskt grav
fält. Således var det bara vid avsaknad av dylika 
som man tvangs att använda sig av lerslätten som 
begravningsplats. De senaste årens arkeologiska 
undersökningar, inte minst i samband med om
dragningen av E4:an, har dock påvisat förekom
sten av förhistoriska gravar också i den Mellan
svenska åkermarken. Undersökningar av flera 
större överplöjda gravfält från äldre järnålder 
har på senare tid gjorts också gjorts bland annat 
vid Lundbacken i Tillinge socken i Uppland (Ar- 
tursson m.fl. 1994) samt vid Bastubacken i Tor
nina socken (Wikborg 1996) och Holmsmalma 
i Kolsva socken i Västmanland (Wikborg 2005).
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Tvärtemot vad Ambrosiani antog skall den äldre 
järnålderns bebyggelse och gravfält inte sökas 
främst i skogar och på åsar på byarnas utmarker 
(Ambrosiani 1964:64). Istället förefaller de ofta 
ligga jämsides med den yngre järnålderns gravar 
i närheten av bytomter och senare tiders bebyg
gelse. Registrerade gravfält kan fortfarande ses 
som boplatsindikerande. Däremot kan inte från
varon av registrerade gravfält tas som intäkt för 
avsaknad av förhistorisk bebyggelse. De senaste 
årtiondenas arkeologiska undersökningar har vi
sat att inventeringsbilden inte är så heltäckande 
som tidigare har antagits av bl.a. Ambrosiani. En 
konsekvens av bortodlingsproblematiken är att 
det är mycket vanskligt att göra populationsbe- 
räkningar och bebyggelsemodeller utifrån regist
rerade gravfält.

Populationsberäkningar 
baserade på gravmaterial
Ambrosiani har gjort en hypotetisk uppskattning 
av hur stor ett gravfälts befolkning kan ha varit. 
Genom att dividera antalet synliga gravar med ett 
gravfälts användningstid samt att tillämpa död
lighetstal hämtade från antropologiska under
sökningar fick han fram ett medeltal för en ”be- 
gravningsbar” befolkning per bebyggelseenhet. 
Denna siffra uppgick till 10-15 personer, en siffra 
som alltsedan dess frekvent har förekommit i dis
kussionen om järnålderns hushållsstorlek. Denna 
siffra ansåg han motsvara en, eller på sin höjd två, 
bebyggelseenheter. Som en jämförelse angav han 
själv att statistiska beräkningar för 1700-talets all
moge uppvisar en genomsnittlig hushållsstorlek på 
6-7 personer. Ambrosiani ansåg att hans statistik 
stödde teorin att bebyggelsen bestått av ensamgår
dar under järnåldern. Han anförde att bebyggelsen 
under historisk tid var jämförelsevis mer splittrad 
med ett högt antal små enheter såsom torp och lik
nande. De förhistoriska enheterna antog han hade 
varit betydligt större och mera oberoende av var
andra och skulle därigenom ha haft en betydligt 
större hushållsstorlek (Ambrosiani i964:204f.).

Hyenstrand har gjort två olika populationsbe
räkningar baserade på antalet registrerade järn
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åldergravar respektive antalet bebyggelseenheter 
vid järnålderns slut. Genom dessa har folkmäng
den i Mälarlandskapen (Uppland, Västmanland 
och Södermanland) beräknats till omkring 40 
000 under slutet av vikingatiden. Motsvarande 
siffra för folkvandringstiden var ca 9 000 perso
ner (Hyenstrand 1974:87!^). Studien indikerar 
således en mycket kraftig befolkningsexpansion 
under den yngre järnåldern. Särskilt vikingatiden 
framstår som oerhört expansiv i förhållande till 
den äldre järnåldern. Dessa slutsatser har senare 
kommit att ifrågasättas. Kontinuiteten mellan 
äldre och yngre järnålder på gravfälten har visat 
sig vara vanligare än vad som tidigare hade anta
gits. Det har också påpekats att gravar från äldre 
järnålder kan vara svårare att upptäcka vid inven
tering än den yngre järnålderns. Detta innebär att 
den tidigare bilden av den vikingatida expansio
nen har tonats ned. Också den tidigare bilden av 
ensamgårdarnas dominans under järnåldern har 
starkt ifrågasatts utifrån antalet samtida intillig
gande gravfält (Bennet I987b:i4sff.).

Inom den ca 100 meter breda vägkorridoren har 
ett mycket stort antal boplatser undersökts. Om 
resten av Tiundaland varit lika tätt bebyggt som 
det berörda vägområdet skulle inte de gravlagda i 
de registrerade gravarna räcka till att befolka bo
platserna. Den nya E4-sträckningen skär genom 
ett utsnitt av Tiundaland där de topografiska och 
geologiska förutsättningarna är jämförbara med 
området i stort. Det finns inga skäl att anta att E4- 
korridorens fornlämningar inte skulle vara repre
sentativa för regionen.

Det står således utom alla tvivel att de tidigare 
populationsberäkningar som gjorts utifrån registre
rade gravar måste ökas betydligt i vissa områden av 
Mälarregionen. I exemplet Ärentuna socken finns 
ett tiotal undersökta boplatser från den äldre järn
åldern bara inom vägkorridoren (se Lindkvist & 
Wikborg i Studier i E4-projektet, Volym 4, 2007).

Gravarnas relation 
till gränser i landskapet
De registrerade gravarna och gravfälten i Tiun
daland ligger huvudsakligen på moränmark på 
byarnas utmarker på gränsen mot inägomarken
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Figur 4. Karta över inägomark (gult) och utmark (grönt) i Årentuna socken, Uppland enligt 1860-talets härads- 
karta. Registrerade gravar och gravfält, markerade med rött, ligger huvudsakligen på moränmark på byarnas 
utmarker på gränsen till inägomarken på lerslätten. Längs den nyaE^-sträckningen har dock gravar påträffats i åker
marken vid Skärna, Kättsta och Kyrsta. I flera fall ligger gravar och gravfält i anslutning till bygränser från historisk 
tid. Några gravar och gravfält ligger uppe på åssträckningarna utmed Björklingeån och Fyrisån vilka sammanstrålar 
vid socknens sydspets (karta av Anna Onsten-Molander och Jonas Wikborg, SA U).

Figure 4. Map over infields (yellow) and out-laying land (green) in Årentuna parish, Uppland according to a map 
from the 1860's. Registered graves and grave-fields, in red, are mostly situated on out-laying land, just outside the 
infields. Along the new E4 graves and grave-fields have been discovered on the fields ofSkärna, Kättsta and Kyrsta. In 
several cases graves and grave-fields are situated on the historical known boundaries between the villages. Some graves 
are located to the ridges along the Björklinge and Fyris rivers converging at the southern point of the parish (map by 
Anna Onsten-Molander och Jonas Wikborg, SAU).
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på lerslätterna. Längs den nya E-rpsträckningen 
har dock gravar påträffats i åkermarken vid bl.a. 
Skärna, Kättsta och Kyrsta i Ärentuna socken. I 
flera fall ligger socknens registrerade gravar och 
gravfält i anslutning till bygränser från historisk 
tid. Några gravar och gravfält ligger exponerade 
uppe på åssträckningarna utmed Björklingeån 
och Fyrisån vilka sammanstrålar vid socknens 
sydspets (fig. 4).

Medan många tidigare studier har fäst stor 
vikt vid avstånden mellan boplatser och gravar 
har en nyligen publicerad studie av järnålderns 
bebyggelse på Öland också tagit fasta på gravar
nas relation till bevarade ägo- och markslags- 
gränser i det fossila järnålderslandskapet på ön 
(Fallgren 2006). Järnålderns gravar på Öland är 
oftast lokaliserade till området strax utanför inä- 
gomarken där det ohägnade betet och utmarken 
tog vid. Gravfälten är ofta exponerade mot de 
närmsta grannbyarna. Gravar och gravfält kan 
alltså också ses som gränsmarkeringar i land
skapet. Med dessa har man, liksom med hägna- 
derna, skapat utrymmen och markerat gränser 
gentemot annan bebyggelse. Ju större byarna är, 
desto längre från deras centrum ligger gravarna. 
Gravfälten är ofta också placerade i anslutning 
till vägar eller de områden där vägarna gick in 
till byarna. Så är t.ex. fallet vid Rosendal på norra 
Öland där gravarna ligger där fägatorna mynnar 
ut ur byns domäner (fig. 5). Fallgrens under
sökningar av gravfält kring den fossila järnål - 
dersbebyggelsen vid Rosendal i Böda socken på 
Öland har visat att flera intilliggande gravfält 
har använts samtidigt på platsen. Att det finns 
fyra järnåldersgravfält kring byn har tolkats som 
att det funnits fyra olika familj er/släkter förde
lade på byns 7-8 gårdar. På ön finns också stora, 
ibland kilometerlånga gravfält utmed de så kal
lade landborgarna där gravarna är arrangerade i 
olika grupper. Detta talar för att skilda grupper 
såsom familjer och släkter har nyttjat olika delar 
av samma gravfält (Fallgren 200<5:ii8ff.).
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Relationen mellan gravar och 
bebyggelse i ljuset av 
E4-undersökningarna

Boplatsernas kontinuitet 
och lokaliseringar

De talrika boplatsundersökningarna inom ramen 
för E4-projektet har bekräftat och i viss mån kom
pletterat Göthbergs bild av bebyggelsen. De allra 
flesta undersökta husen har kunnat dateras till för
romersk och romersk järnålder. Den äldre järnål
derns bebyggelse har kompletterats med boplats
lämningar från bronsålder på åtskilliga lokaler 
(Martinelle m.fl. i arkeologi E4 volym 3), i flera fall 
i direkt anslutning till den äldre järnålderns bebyg
gelse. En omfattande omläggning av bebyggelsen i 
området kan iakttagas under övergången från äldre 
till yngre järnålder. Den äldre järnålderns boplats
lägen i den nutida åkermarken, ibland med konti
nuitet tillbaka till senneolitikum-äldre bronsålder 
överges då på många platser. I de fall då bebyggelse
lämningar från yngre järnålder påträffas ligger dessa 
oftast bara något eller några hundratal meter från 
de äldre bebyggelselägena. Det finns således ofta en 
mycket lång bebyggelsekontinuitet inom många av 
de uppländska byarna, även om själva bebyggelsens 
lokalisering har flyttats inom relativt begränsade 
områden. Undersökta boplatslämningar från yngre 
järnålder är betydligt färre än den äldre järnålderns. 
Till skillnad mot de sistnämnda anses fortfarande 
den yngre järnålderns bosättningar ligga huvudsak
ligen på moränmark. Bilden bör nog dock nyanseras 
en aning. Åtskilliga hus från yngre järnålder har på
träffats i plöjd åkermark i samband med undersök
ningarna inför utbyggnaden av E4:an. Vid Kyrsta i 
Ärentuna socken hittades ett senvikingatida hus i 
lera i direkt anslutning till den medeltida bytom
ten. Vid Kättsta beläget endast 2 kilometer söder 
härom i samma socken har närmare 20 vikingatida 
byggnader av varierande storlek undersökts (Gus
tafsson m.fl. 2006). Vid Vallby i Tierp socken har 
ett stort antal huskonstruktioner från yngre järn
ålder och tidig medeltid undersökts i åkermarken 
intill det kända bytomtsläget. Antalet samtida hus 
visar att bebyggelsen där har bestått av flera gårdar 
(Seiler 2005:4if.). Bebyggelselämningar från yngre
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Figur 5. Karta över järnåldersbebyggelsen vid Rosendal i Böda socken på Öland. Den forntida byn är belägen helt 
utanför bebyggelsen och den odlade marken från historisk tid. Järnåldersbyn har som mest bestått av 7-8 gårdar. Byns 
inägomark omgärdas av gravar och grav fält. Några av husgrunderna och gravarna har undersökts och daterats till ro
mersk järnålder, folkvandrings- och vendeltid. Husgrunder (röda linjer), hägnader och fägator av sten (blå linjer) samt 
fossila åkrar (gulskrafferade) och gravar (svarta punkter) (från Fallgren 2006:35, karta av Ylva Bäckström, SAU).

Figure 5. Map showing the iron age village at Rosendal in Böda parish, Öland. It is situated outside the settlement 
and arable land of later times. During the iron age the village consisted of 7-8 farmsteads. The infields ofthe village 
were surrounded by graves and gravefields. Some of the house foundations have been excavated and dated to roman 
iron age, migration and Vendel period. Buildings (red lines), stone wall fences (blue lines), Iron age arable fields (hat
ched in yellow) and graves (black dots) (from Fallgren 2006:35, maP by Ylva Bäckström, SAU).

järnålder och medeltid i lermark har också påträf
fats vid en förundersökning vid Tibble, omedelbart 
söder om Björklinge (Åberg 2006).

Gravfältens lägen/lokaliseringar 
Enligt Ambrosiani (1964:68, 194) låg den äldre 
och den yngre järnålderns gravfält, och därige
nom även de båda periodernas boplatser i helt

olika lägen i terrängen. Han ansåg att de förra låg 
på högre belägna marker, framför allt koncentre
rade till grusåsarna samt gränszonen mellan od
lingsbar mark och genomlöpande bergs- och mo
ränstråk medan de senare låg på moränbackar och 
impediment, inom den odlingsbara marken i an
slutning till jordbruksbebyggelsen. De registrera
de gravfälten i Uppsalatrakten ligger generellt på
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Figur 6. Rester efter överplöjda gravar på gr av fält et RAA 329. Gr avfalte t var beläget i åkermarken söder om den 
nuvarande bebyggelsen vidKyrsta (foto Jonas Wikborg, SAU).

Figure 6. Remains of graves on the grave-field RAA 
the village ofKyrsta (photoJonas Wikborg, SAU).

åsar, moränbackar och på impediment som ofta är 
relativt små och många gånger helt omgärdade av 
plöjd åkermark. Någon tydlig kronologisk skill
nad kan dock inte skönjas i materialet. Till exem
pel visar undersökningen av RAÄ 328 vid Kyrsta 
att också den äldre järnålderns gravar kan återfin
nas på mindre impediment i åkermarken. De nyli
gen genomförda undersökningarna av gravfälten 
vid Kyrsta RAÄ 329 (Engström & Wikborg 2006)

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM

The grave-field was found in the ploughed fields south of

och Forsa RAÄ 442 visar att gravar från såväl äldre 
som yngre järnålder kan påträffas i den nuvarande 
åkermarken. Andra exempel på lokaler med över
plöjda gravar inom E4-projektet är Vallby i Tierps 
socken. Där påträffades överplöjda rester efter en 
brandgrav från sen vendeltid eller tidig vikinga
tid i anslutning till bebyggelselämningar från vi
kingatid och tidig medeltid. På en storskifteskarta 
finns en förmodat bortplöjd storhög markerad på
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byns ängsmark. Då det inte finns några registre
rade gravfält på Vallbys ägor skulle den påträffade 
gravresten och gravhögsindikationen på den äldre 
kartan kunna vara spår efter ett nästan helt och 
hållet bortodlat gravfält (Seiler 2005:41). I sam
ma socken har en överplöjd grav undersökts vid 
Fäcklinge (Frölund 1990).

Det kan således konstateras att det numera är 
ett välkänt faktum att Tiundalands järnåldersgrav- 
fält kan ligga på impediment, åsar och liknande, 
men också helt eller delvis i plöjd åkermark i lera. 
Det kan också konstateras att det inte finns några 
tydliga kronologiska skillnader vad gäller lokali
seringen av den äldre respektive den yngre järn
ålderns gravar i landskapet. I flera fal har också 
gravar från äldre järnålder påträffats överlagrade 
av gravfält från yngre järnålder.

Gravarnas relation till boplatserna
Ett stort antal förhistoriska boplatser från fram
förallt den äldre järnåldern har undersökts inom 
ramen för E4-projektet. I stort sett bekräftar de 
Göthbergs bild av en kontinuerlig bosättning i 
bytomternas närhet tillbaka till den äldre järnål
dern och ibland ännu längre tillbaka. Inom de his
toriskt belagda byarnas mark finns det oftast ett 
eller flera gravfält, gärna i närheten av bytomterna 
(Fig. 6) Endast i en del av fallen har dessa gravar 
varit föremål för undersökningar i anslutning till 
boplatserna. Dock finns oftast registrerade gravar 
på bara ett stenkasts avstånd från de undersökta 
boplatserna. I de fall boplatslämningar och gravar 
har undersökts på samma lokal är det långt ifrån 
regel att dessa har varit samtida (se fig. 3).

De enstaka gravar som påträffades i direkt an
slutning till boplatslämningar var ibland sam
tida med dessa. Exempel på detta förhållande 
är en folkvandringstida skelettgrav som påträf
fades i samband med undersökningarna av bo
platslämningar vid Tibble, omedelbart söder 
om Björklinge. Boplatslämningarna daterades 
till yngre bronsålder-folkvandringstid. En för
undersökning omedelbart norr om detta under
sökningsområde resulterade i boplatslämningar 
från vendeltid-medeltid samt en vikingatida 
grav (Svensson & Åberg 2006). Ett annat ex
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empel är de neolitiska skelettgravar som påträf
fades på den samtida boplatsen vid Högmossen 
(Björck i denna volym). Det finns också exempel 
på motsatsen, det vill säga att gravar som påträf
fats i anslutning till boplatslämningar ej har visat 
sig vara samtida med dessa. I anslutning till ett 
delområde vid Kyrsta med bebyggelse från ro
mersk järnålder påträffades en överplöjd brand- 
grav från äldre förromersk järnålder. I detta fall 
var graven således betydligt äldre än de närmaste 
bebyggelselämningarna. Förromersk bebyggelse 
finns dock inom ett stenkasts avstånd liksom ett 
impediment med samtida bendeponeringar. Vid 
Kättsta undersöktes två överplöjda brandgravar 
från bronsåldern i anslutning till en byggnad 
från övergången förromersk/romersk järnålder. 
Ett liknande förhållande återfinns vid Bredåker 
där en brandgrav från äldre bronsålder påträf
fades i anslutning till bebyggelselämningar från 
yngre bronsålder och äldre järnålder. Vid Bril- 
linge har en ensamliggande brandgrav från för
romersk järnålder undersökts i anslutning till 
bebyggelselämningar från romersk järnålder. En 
14C-datering av en härd till förromersk järnålder 
skulle dock kunna antyda att bebyggelsen har nå
got äldre anor. Bland de ovan nämnda E4-loka- 
lerna finns flera exempel på boplatsgravar som är 
äldre än den dokumenterade bebyggelsen. Kan
ske utgör de enstaka gravarna rester av större, 
numera helt bortplöjda gravfält? Både vid Kyrsta 
RAÄ 327 och vid Kättsta RAÄ 335 finns gravar 
på intilliggande impediment som skulle kunna 
ha ingått i dessa. Vid Brillinge har ytterligare 
överplöjda gravar från äldre järnålder undersökts 
i närområdet. Avståndet är heller inte långt till 
ett intilliggande impediment med registrerade 
gravar. En möjlighet är att gravarna och grav
fälten har anlagts för att visa att marken tagits i 
anspråk för något annat ändamål, t ex bete eller 
slatter, av en intilliggande bosättning. Studier av 
förhållandet mellan gravar och bebyggelse under 
järnåldern på Öland har visat att gravarnas lägen 
ofta sammanfaller med gränszonen mellan den 
dåtida inägo- och utmarken. Avslutningsvis skall 
ett försök göras att applicera denna modell på 
den uppländska byn Kyrsta.
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Figur 7. Karta överfornlämningar kringKyrsta, Vaxmyra och Kättsta. De undersökta lokalerna längs den nya 
vägsträckningen liggersom ett pärlband genom Ärentuna socken från RAÅ 335 i söder till RAÄ 327 i norr. UrFastig- 
hetskartan. ©Lantmäteriet Gävle 2006. MedgivandeM2006/1059. Skala 1:20 000 
(digital bearbetning Kristina Martinelle, SA U).

F i g u re 7. Map showing ancient monuments around Kyrsta, Vaxmyra and Kättsta. The excavated sites along the new 
motorway are situated like a string of beads from RAÅ 333 in south to RAÅ 327 in north. Scale 3:20000. From Fastig- 
hetskartan. ©Lantmäteriet Gävle 200 6. MedgivandeM2006/1059 (digital editing Kristina Martinelle, SAU).
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Exemplet Kyrsta 
- före och efter E4:an
Fornlämningsmiljön vid Kyrsta
Kyrsta är en by i Ärentuna socken strax norr om 
Uppsala. Socknen ligger i den norra delen av Upp
salaslätten och gränsar i söder till Gamla Uppsala 
socken. Byns åkrar ligger 25-30 meter över havet 
i en flack, uppodlad sidodalgång utmed Fyrisån 
vilken rinner några kilometer öster om byn. Den 
nutida bebyggelsen är huvudsakligen belägen i an
slutning till bytomtsläget i skogsbrynet norr om 
den uppodlade dalgången. Stora delar av den nuva
rande åkermarken har enligt äldre kartmaterial ti
digare utnyttjats som ängsmark. Det är först under 
senare århundraden som den fuktiga ängsmarken 
dikats ut och odlats. I den nuvarande åkermarken 
kom omfattande boplats- och gravlämningar att 
undersökas år 2002 (Engström & Wikborg 2006; 
Onsten-Molander & Wikborg 2006).

Lösfunna stenyxor och flintdolkar indikerar 
mänsklig närvaro i Kyrstatrakten redan under 
senneolitikum och äldre bronsålder (Hallgren & 
Wikborg 2003; Lindkvist & Wikborg i arkeologi 
E4, volym 4). I skogsbrynet omedelbart norr om 
dagens åkermark Anns två ensamliggande sten- 
sättningar (RAÄ 140 & RAÄ 260) samt några 
skärvstenshögar och skärvstensliknande bildning
ar (RAÄ 141,143, 144,149, 265 & 266). Strax ös
ter om bytomtsläget Anns tre gravfält (RAÄ 136, 
137 och 138). Två runstenar (RAA 109 och RAÄ 
166) står på ömse sidor om byn (Ag. 7). De antas 
ha stått invid ett forntida vägstråk vars sträckning 
delvis sammanfallit med dagens väg 699. Kanske 
utgjorde de en slags gränsmarkeringar för det vi
kingatida Kyrstas gränser?

Den förhistoriska bebyggelsen vid 
Kyrsta speglad i det registrerade 
gravmaterialet
I anslutning till bytomtsläget Anns tre sedan tidi
gare kända gravfält. De ligger på gränsen mellan 
Kyrsta och den öster härom försvunna enheten 
Kysslinge. Dessa gravfält har aldrig varit föremål

för arkeologiska undersökningar. På alla tre grav
fälten Anns runda övertorvade stensättningar vil
ka kan ha en mycket vid datering. Två av dem, en 
på vardera gravfältet RAA 136 och RAÄ 138 har 
en större mittsten, ett drag som antyder en äldre 
datering till bronsålder eller äldre järnålder (Hy- 
enstrand 1974:20). På både RAÄ 136 och RAÄ 137 
Anns skärvstenshögar. Dessa kan generellt dateras 
till bronsåldern, framför allt dess senare del (Hy- 
enstrand 1974:18). Skärvstenshögarnas funktion 
är omdiskuterad och förmodligen mångfacetterad. 
Att de kan utgöra gravar visar undersökningen av 
två skärvstenshögar vid det närbelägna Fjuckby 
i samma socken (dåvarande RAÄ 157, sedermera 
överförd till RAÄ 155). I anläggningarna, vilka 
undersöktes på 1960-talet, hittades bland annat 
ben och keramik (Walukievics 1969). På RAA 138 
Anns dessutom tio rektangulära stensättningar på 
gravfältets västra del. Två av dem har ena långsi
dan gemensam. Dessa rektangulära stensättningar 
kan dateras till vikingatidens senare del.

Då RAA 136 och 137 uppvisar samma typer av 
gravskick skulle detta kunna innebära att de är 
samtida, förslagsvis från yngre bronsålder/äldre 
järnålder. Kanske representerar de två olika in
tilliggande bebyggelseenheter. RAÄ 138 saknar 
skärvstenshögar vilka förekom på de båda andra 
gravfälten. Dessutom har detta ett stort inslag av 
rektangulära stensättningar vilka helt och hållet 
saknas på de andra två gravfälten. Den avvikande 
sammansättningen av gravöverbyggnader på RAA 
138 visar att detta sannolikt är yngre än de båda 
andra. Utifrån detta kunskapsläge som rådde före 
E4-undersökningarna skulle förhållandena kunna 
tolkas som att en av de två äldre enheterna försvun
nit från området under övergången mellan äldre 
och yngre järnålder. Totalt Anns 46 anläggningar 
på de tre gravfälten. Utifrån det registrerade grav
materialet skulle man således inte kunna ha påvisat 
det sedermera undersökta boplatsmaterialets om
fattning, kontinuitet och struktur (se nedan).

E4-undersökningarna vid Kyrsta
I direkt anslutning till by tomten och byns nuvaran
de bebyggelse undersöktes boplatslämningar från 
vikingatid, strax väster därom fanns boplatsläm-
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De undersökta boplatslämningarna

Figur 8. Registrerade gravar och gravfält inom grän
serna för byn Låta iÄrentuna socken, Uppland. Högar 
vilka generellt dateras till yngre järnålder förekommer 
på 5 gravfält (RAA 6], 64, 75, 7p och 80) vilket skulle 
kunna ses som en indikation på flera samtida gårdar. 
Inägomark (gult) och utmark (grönt) enligt 1860-talets 
häradskarta (karta av Anna Onsten-Molander & Jonas 
Wikborg, SAU).

Figure 8. Recorded graves and gravefields within the 
boundaries of the village Låta in Arentuna parish, Upp
land. Mounds, generally dated to late Iron age, are re
presented on 5 gravefields (RAA 64, 64, 75, 7p and 80). 
This might indicate several contemporary farmsteads. 
Infields (yellow) and out-laying land (green) according 
to a map from the 1860's (map by Anna Onsten-Molan
der & Jonas Wikborg, SAU).

boplats med datering till förromersk och romersk 
järnålder vid Valhammar (RAÄ 330).

Samtidigt med Kyrstaundersökningen pågick 
en undersökning bara något hundratal meter sö
derut. Där undersöktes boplatslämningar från 
yngsta bronsålder och äldre järnålder (RAA 326) 
samt strax söder därom ytterligare boplatsläm
ningar från äldre järnålder vid Vaxmyra (RAÄ 325) 
(Eklund 2005). Ytterligare några hundra meter sö
derut undersöktes förhistoriska boplatslämningar 
och gravar vid Kättsta och Buddbo (RAÄ 56 och 
RAÄ 335) av Upplandsmuseet år 2002-2003 (Gus
tafsson m.fL 1006). De ovan uppräknade under
sökningarna genomfördes alla i Ärentuna socken 
och visar på en mycket förtätad bebyggelse i områ
det under den äldre järnåldern (se hg. 7).

På boplatsen RAÄ 327 undersöktes bland annat 
ett 40-tal huslämningar, samt ett antal brunnar, 
härdar, ugnar och hägnader m.m. Dateringarna 
sträcker sig från övergången senneolitikum/äldre 
bronsålder till vikingatid med tyngdpunkten i 
äldre järnålder då det funnits minst två samtida 
bebyggelseenheter på platsen. Den folkvand
rings- och vendeltida bebyggelsen represente
rades endast av två mindre ekonomibyggnader, 
eventuellt rör det sig om två ängslador. Den 
egentliga bebyggelsen från denna tid antas ligga 
utanför undersökningsområdet. Den vikingatida 
bebyggelsen tangerade bytomten och låg tyd
ligt åtskiljd från den övriga förhistoriska bebyg
gelsen. Således kunde en bebyggelsekontinuitet 
anas under bronsåldern och den äldre järnåldern. 
I slutet av den romerska järnåldern förefaller be
byggelsen att ha flyttats ett stycke. Att platsen 
skulle ha varit övergiven och obebodd under 
folkvandringstid och vendeltid kan inte hållas 
för troligt. Dels finns de två ovan nämnda min
dre byggnaderna. Dels har pollenanalyser från 
den närbelägna Lilla Hjortronmossen påvisat en 
odlingskontinuitet under hela järnåldern. Aktivi- 
tetsytan RAÄ 330 antas representera utkanten av 
ytterligare ett bebyggelseläge. Här identifierades 
inga huslämningar, men 14C-analyserna från flera 
härdar och ugnar visar på dateringar till yngre 
förromersk och äldre romersk järnålder (Onsten- 
Molander & Wikborg 2006). På boplatsen RAÄ 
326 identifierades 8 hus. Dateringarna spänner 
från övergången bron sålder/för romersk järnålder 
till yngre romersk järnålder med tyngdpunkten 
i yngre förromersk och äldre romersk järnålder 
då bebyggelsen har tolkats som bestående av två 
enheter (Eklund 2005). Då även RAA 326 var 
belägen inom den historiskt belagda byn Kyrstas 
gränser har det där funnits minst fyra samtida 
gårdar under äldre järnålder. Denna omfattande 
bebyggelse skulle inte kunna ha identifierats uti
från områdets registrerade gravar. Ett exempel på 
motsatsen skulle kunna vara grannbyn Låta. Där 
har inga boplatslämningar undersökts, men det 
finns flera registrerade gravar och gravfält inom 
den relativt begränsade byns yta. På inte mindre
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enheter (Eklund 2005). Då även RAÄ 326 var 
belägen inom den historiskt belagda byn Kyrstas 
gränser har det där funnits minst fyra samtida 
gårdar under äldre järnålder. Denna omfattande 
bebyggelse skulle inte kunna ha identifierats uti
från områdets registrerade gravar. Ett exempel på 
motsatsen skulle kunna vara grannbyn Låta. Där 
har inga boplatslämningar undersökts, men det 
finns flera registrerade gravar och gravfält inom 
den relativt begränsade byns yta. På inte mindre 
än fem av de registrerade gravfälten återfinns hö
gar vilket skulle kunna tala för att gravfälten är 
samtida (fig. 8). Detta skulle kunna antyda att 
det funnits flera samtida gårdar i byn under yngre 
järnålder. Om denna bebyggelsen legat tätt sam
lad eller utspridd inom ägofiguren kan dock bara 
en arkeologisk undersökning besvara. Exempel 
på en relativt samlad bybebyggelse kring en öp
pen plats redan under mellersta järnålder finns 
dock från Vallby i Tierps socken (Seiler 2005).

Gravundersökningarna
Före de arkeologiska insatserna inför E/pans om
dragning fanns endast ett registrerat gravfält på det 
egentliga Kyrstas marker och ytterligare två dito på 
den angränsande Kysslinges utjord (se ovan). Alla 
tre ligger ett stycke öster om Kyrsta bytomt. Dess
utom fanns några ensamliggande skärvstenshögar 
och en stensättning norr och nordväst om bytom
ten. Förundersökningarna och undersökningarna 
vid Kyrsta har dock påvisat ytterligare två grav
fält, belägna söder (RAÄ 329) respektive sydväst 
(RAÄ 328) om bytomten. Gravfältet RAÄ 329 
var beläget ute i plöjd åkermark medan RAÄ 328 
var beläget på ett mindre impediment. Dessutom 
har en ensamliggande grav undersökts inne bland 
boplatslämningarna (RAÄ 327). De undersökta 
gravarna har daterats med 14C-analys samt utifrån 
daterbara gravgåvor. Gravarna på RAÄ 328 samt 
den ensamliggande graven på den intilliggande 
boplatsytan har daterats till äldre förromersk järn
ålder. Gravarna på RAÄ 329 har dateringar från 
övergången mellan äldre och yngre romersk järn
ålder till medeltid (Engström & Wikborg 2006). 
Det finns således en kronologisk lucka under yng
re förromersk och äldre romersk järnålder mellan 
de båda gravfälten RAÄ 328 och 329. Dock skall

tilläggas att RAÄ 329 inte är undersökt i sin helhet 
och alltså kan inrymma ännu icke undersökta gra
var med andra dateringar än de ovan nämnda.

Förhållandet mellan gravar och 
boplatslämningar vid Kyrsta
Vad gäller det kronologiska förhållandet mellan 
gravar och boplatslämningar i Kyrsta kan det kon
stateras att det fanns bebyggelse vid RAÄ 326 och 
RAA 327 redan innan gravläggningsaktiviteterna 
på RAÄ 328 under förromersk järnålder och senare 
på RAÄ 329 under romersk järnålder-medeltid. 
När gravläggningen upphör på RAÄ 328 upphör 
inte bosättningarna på RAÄ 326 och RAÄ 327. 
De romerska boplatslämningarna ligger kvar sida 
vid sida med de förromerska. På gravfältet RAÄ 
329 finns gravar från romersk järnålder-medeltid. 
Motsvarande kontinuitet står inte att finns bland 
boplatslämningarna. Under slutet av yngre ro
mersk järnålder verkar bebyggelsen på RAÄ 326 
och RAÄ 327 ha flyttats ut utanför de aktuella un
dersökningsområdena. Vikingatida bebyggelse på 
RAÄ 327 påträffades tydligt avskiljd från bebyggel
sen från bronsålder och äldre järnålder. Det förelig
ger således ingen tydlig överrensstämmelse mellan 
bebyggelsens och begravningarnas omflyttningar 
på platsen. Utifrån exemplet Kyrsta kan man alltså 
inte automatiskt sluta sig till att en förflyttning 
av gravplatsen varit orsakad av en förflyttning av 
bebyggelsen. Från Kysslinge finns inga kända för
historiska boplatslämningar. Ett hypotetiskt bo
platsläge skulle vara det område i den nuvarande 
åkermarken vilket inramas av gravfälten RAÄ 136, 
137 och 138 omedelbart öster om Kyrsta bytomt.

Ett ”öländskt” Kyrsta?
Då de undersökta boplatslämningarna oftast lig
ger i plöjd åkermark finns sällan spår efter häg- 
nader eller dylikt som kan visa hur marken kring 
boplatserna har disponerats. Inom vissa delar av 
boplatserna RAÄ 326 och RAÄ 327 vid Kyrsta var 
förhållandena dock relativt gynnsamma. Spår ef
ter hägnader kunde identifieras, framför allt i an
slutning till några hus från romersk järnålder. De 
bevarade hägnaderna var dock aldrig av den om-
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Figur 9. Utsnitt ur kartöverlägg baserat på 1700-talets storskifteskarta över Kyrsta, Kysslinge och Plogen iÅrentuna 
socken, Uppland, applicerat på det ekonomiska kartbladet. Gravar och gravfält markerade i rött, skärvstenshögar i 
gult, EĄ-projektets undersökningsområden skrafferade i vitt, inägomarkens hypotetiska utbredning under järnåldern i 
ljusgrönt (karta av Karin Hallgren, SLU & Anna Onsten-Molander, SAU).

Figure 9. Detail of 18th century map of Kyrsta, Kysslinge and Plogen in Ärentuna parish, Uppland, applied to the 
economical map. Graves and grave fields in red, heaps of fire-cracked stones in yellow, excavated areas within the E4 
project hatched in white and the suggested expansion ofthe Iron Age infields in light green (map by Karin Hallgren, 
SLU if Anna Onsten-Molander, SAU).
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fattning att den förhistoriska markanvändningen 
kunde belysas. De påträffade hägnadsspåren ut
gjorde rester efter hägnader kring själva gårdstu- 
nen kring husen.

Läget är ett helt annat på exempelvis Öland och 
Gotland där såväl husgrunder som hägnader har 
byggts av sten och i många områden ligger kvar 
som ett fossilt odlingslandskap. Förutom det fossi
la landskapet med hägnader och husgrunder finns 
våtmarker och alvarmarker som utgör naturliga 
avgränsningar mellan byarna. Där det inte finns 
några naturliga gränser finns i regel gravar och 
gravfält som ett slags gränsmarkeringar vilka bi
drar till att avgränsa byarnas marker. De öländska 
gravfälten ligger så gott som alltid i utkanten av 
den hägnade marken där inägorna slutar och ut
marken tar vid, gärna i anslutning till fägatornas 
mynningar. Vanligen ligger gravfälten på höjdryg- 
gar i terrängen, ofta i anslutning till vägar och är 
oftast placerade i olika vädersträck kring byarna 
(Fallgren 2006:72, tipff.).

De registrerade gravarna i den uppländska 
jordbruksbygden grupperar sig i klungor på mo
ränmarken i direkt anslutning till den uppodlade 
marken. Denna spridningsbild kan delvis vara 
orsakad av senare tiders uppodling vilken be
visligen har utraderat hela gravfält såsom RAA 
329 vid Kyrsta. De gravar som inte ligger i plöjd 
mark ligger i anslutning till den plöjda marken. 
Gravfält återfinns aldrig långt in i större morän
områden. Detta har sedan länge antagits bero på 
att boplatserna legat i anslutning till lermarker- 
na. Det skulle också kunna vara en indikation på 
att gravarna har placerats i gränsområdet mellan 
de dåtida inägorna och utmarken på så sätt som 
Fallgren har konstaterat på Öland. På samma sätt 
kan vissa gravfält ses som gränsmarkörer mellan 
de olika gårdarnas inägor då bebyggelsen före
faller ha legat tätt i den aktuella dalgången. Den 
förhistoriska bebyggelsen med sina inägor, det 
vill säga åkrar och ängar, har legat i den trånga 
dalgången medan urmarkerna har legat norr och 
söder härom på den högre belägna moränen. Om 
man istället för att bara mäta avstånden mellan 
gravar, boplatslägen och bytomter istället relate
rar gravarna till markslagsgränser och ägogrän
ser från historisk tid vilka i vissa fall kan ha av

sevärd ålder skulle man kunna göra ett försök att 
rekonstruera järnålderns inägo- och bygränser 
efter öländskt mönster (fig. 9).

Den äldsta existerande kartan över Kyrsta är en 
storskifteskarta från 1760-talet. Kartan är således 
upprättad före de stora utdikningarnas tid som 
kom att öka åkerarealen under 1800- och 1900- 
talen. Under historisk tid var Kyrstas inägomark 
delad i två gärden av en så kallad tvåsädesgräns. 
Denna avgränsar den äldre järnålderns bebyggelse 
vid RAÄ 327 i två huvudgrupperingar. Visserligen 
finns detaljer som talar för att vissa gränser kan ha 
en mycket lång kontinuitet bakåt, men mycket kan 
ha hänt med ägogränserna innan de första gången 
karterades på 1760-talet. Att per automatik överfö
ra de kända gränserna från det historiska kartma
terialet till förhistoriska förhållanden är förknip
pat med flera källkritiska aspekter. Det faktum att 
järnåldersgravfält många gånger ligger på gränser 
som är kända från historisk tid väcker en svårbe- 
svarad fråga. Har gravarna lagts på befintliga grän
ser, är gränserna jämngamla med gravarna eller 
har sentida gränsdragningar anpassats efter äldre 
gravar vilka har kunnat utnyttjas som riktmärken 
i landskapet? I de medeltida landskapslagarna till
mättes gravhögar på den egna byns marker en viss 
betydelse för bedömning av byars ålder och före
trädesrättigheter (Ambrosiani 1964:198, 208).

Ett intressant exempel på en gräns med gamla 
anor är en hägnad kring ett gårdsläge från romersk 
järnålder vid RAÄ 326. Hägnadsspåren bestod av 
en rad med tätt ställda pinnhål. På gårdstunets 
västra sida följde hägnaden en väg som återfinns 
i det historiska kartmaterialet (Eklund 2005). 
Gårdsläget återfinns inom ett område som i det 
äldre kartmaterialet benämns ”Plogen” och som 
sedermera kom att splittras upp mellan flera an
gränsande byar (Lindkvist & Wikborg i arkeologi 
E4, volym 4). Strax söder om RAÄ 326 ligger yt
terligare en samtida boplats (RAA 325). En mindre 
bäck mellan de båda har utgjort gränsen mellan 
Kyrsta och grannbyn Vaxmyra under historisk tid. 
Bäcken skulle kunna antas ha utgjort en naturlig 
gräns redan under äldre järnålder.

Gravfältet RAÄ 329 ligger på en knapp skönj
bar förhöjning, helt ute i lermarken. Värt att no
tera är att det ligger i direkt anslutning till en liten
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bäck som återfinns på 1700-talets storskifteskarta. 
Dessutom är den undersökta delen av gravfältet 
belägen på 1700-talets gräns mellan åker- och 
ängsmark. Gravfältet skulle således kunna ses som 
en förstärkare av två befintliga gränser. Den ovan 
nämnda bäcken rinner i nord-sydlig riktning och 
skulle kunna ha utgjort en äldre avgränsning av 
Kyrsta mot öster. I väster avgränsas den historiska 
byn av en liten bäck som kan ses som en gräns 
mot Valhammar i väster. På ett mindre impedi
ment endast något tiotal meter från denna bäck 
upptäcktes och undersöktes gravfältet RAÄ 328. 
Strax väster om denna bäck undersöktes vad som 
tolkats som utkanten av ännu en boplats (RAÄ 
330) vilken daterats till äldre järnålder.

I östra delen av Kyrsta by ligger de tre ovan 
nämnda icke undersökta gravfälten; RAÄ136, 137 
och 138. Två av dem, RAÄ 136 och RAÄ 137, upp
visar ett likartat yttre gravskick (se ovan) varför de 
antas representera två samtida bosättningar. En 
hypotetisk gräns mellan dessa båda gravfält skulle 
då kunna antas ha legat mellan de båda gravfälten. 
Denna hypotetiska gräns hamnar i förlängningen 
av den nord-sydliga väg som något längre söde
rut passerar den ovan nämnda järnåldersboplat- 
sen RAÄ 326 vid den så kallade ”Plogen”. Denna 
väg ansluter till den utstickande moräntunga som 
gravfälten är belägna på. Den utstickande morän
formationen kan ses som ett användbar naturlig 
gränsmarkering som förstärkts genom anläggan
det av gravar. En intressant detalj i sammanhanget 
är att marken i östra delen av Kyrsta by benämns 
Kysslinge utjord i det historiska kartmaterialet. 
Kysslinge finns omnämnt som en by i historiska 
dokument från 1224 och 1347. I 1500-talets skat
telängder har dock Kysslinge upphört att existera 
som en egen by (Lindkvist & Wikborg i arkeologi 
E4, volym 4). Gravfälten RAÄ 136 och 138 vilka 
ligger på Kysslinge utjord skulle kunna tolkas som 
ett äldre och ett yngre gravfält kopplat till den se
dermera försvunna bebyggelsen vid Kysslinge.

De omfattande undersökningarna vid Kyrsta vi
sar att det inte behöver finns några tydliga sam
band mellan bebyggelselägenas och gravfältens 
kontinuitet. Att ett gravfält är litet och har en 
begränsad användningstid behöver alltså inte be
tyda att en tillhörande boplats har varit kortvarig.

Gravfältens lägen kan således inte enbart ses i för
hållande till enskilda huslämningar från olika ti
der. Inget av de båda de undersökta gravfälten vid 
Kyrsta var registrerat sedan tidigare. Detta visar på 
det inventerade gravmaterialets otillräcklighet vid 
kvantitativa analyser. Om gravfält skall användas i 
bebyggelsehistoriska studier bör de ses som en in
tegrerad del av den förhistoriska gårdens eller byns 
kulturlandskap. I exemplet Kyrsta förefaller gravar
na vara lokaliserade till naturgeografiska gränser 
och jordartsgränser, vilka delvis överensstämmer 
med historiska bygränser och gränser mellan inä- 
gomark och utmark. Detta visar att de uppländska 
gravfälten kan ha fyllt samma avgränsande funk
tion som i de öländska järnålders byarna. ■
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Summary
Burial investigations within theE4-project

G
raves investigated during the E4-project 
were generally found on smaller burial 
grounds or as solitary graves (fig X, ta
ble of investigated graves). Only a few more sub

stantial burial grounds were investigated. In part, 
this was in line with the antiquarian ambitions to 
avoid development by larger burial grounds, which 
were thought to have a higher preservation value. 
This can sometimes have surprising results, which 
the example Kättsta shows. At this site, the course 
of the new highway passed just outside the burial 
ground RAÄ 57, which included 11 round stone 
settings, thus saving them from exploitation. Ho
wever, the nearby burial ground RAÄ 5 6 was exca
vated. The number of known graves on this burial 
ground amounted to a modest total of seven round 
stone settings. Experience from earlier excavations 
made the excavators calculate the total number 
of graves affected by the project to be up to four 
times as many as the number of known graves. It 
was soon evident, however, that the affected part 
of the burial ground was considerably larger than 
expected. At the final investigation more than too 
grave constructions, with no less than 198 burials, 
were excavated! Hence we can establish that there 
is much uncertainty in using this kind of statistical 
template to multiply the number of known graves, 
arriving at the total number of graves that will be 
affected by development. The Eq-excavations have 
shown the importance of conducting more com
prehensive site evaluations of burial grounds to fa
cilitate more realistic investigation plans.

The majority of excavated burial investigations 
within the Eq project have concerned previously 
unknown graves; of the burial sites investigated 
along the course of the new highway, only three have 
been in the national register of ancient remains pri
or to excavation. At one site, Enbacken, a previously 
partially excavated burial ground was investigated.

Two burial grounds, Kyrsta RAÄ 329 in Aren- 
tuna parish and Forsa RAÄ 442 in Tensta parish, 
were discovered during the site evaluations of 
adjacent ploughed-over settlement remains. A 
ploughed-over burial ground, RAÄ 608 in Gam- 
la Uppsala parish, was uncovered during the site 
evaluation of adjacent settlement remains. The 
presence of a burial ground at the latter site had 
been observed during the study of old map ma
terial. At several sites solitary graves were later 
found during the excavation of ploughed-over 
settlement remains in the clay ground. Evident
ly, these graves had not been found during the 
site evaluations. These sites include Vaxmyra 
RAÄ 325, Kyrsta RAÄ 327 and Kättsta RAÄ 335 
in Arentuna parish, Brillinge RAÄ 305 at Vak- 
sala parish, Bredåker in Gamla Uppsala parish, 
Vallby RAÄ 231 in Tierp parish, Tibble RAÄ 318 
in Björklinge parish and Ryssgärdet RAÄ 435 
in Tensta parish (Late Neolithic inhumations). 
Four Neolithic grave were also investigated at 
the contemporary coastal settlement at Högmos
sen (RAÄ 85, Tierp parish). Graves uncovered at 
settlements could in some instances be remains 
of originally larger burial grounds. Some of the
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excavated settlement sites also contained skeletal 
parts, mainly in the form of scull fragments, in 
settlement contexts. In the latter category sites 
such as Kyrsta, Skärna and Ryssgärdet deserve 
mention (see Hennius et al in this volume).

Several investigated burial sites were found 
during extended site evaluation during the on-go
ing fieldwork. Among these are Kyrsta RAA 328 in 
Ärentuna parish, Fullerö RAA 598 in Gamla Upp
sala parish, Vallby RAÄ 232 in Tierps parish, Älby 
RAA 290 in Vendel parish and Forsa RAÄ 434, 
RAÄ 443 and Ryssgärdet RAÄ 435 in Tensta pa
rish (Bronze Age). Among these a new previously 
unknown form of burial ground for the area was 
discovered. These consist of indistinctly marked 
stone settings around boulders, occurring on mo
raine heights adjoining prehistoric settlement re
mains. These features, interpreted as graves con
tain pottery and little or no human bones. The 
graves, which date from the Late Bronze Age and 
Pre-Roman Iron Age contained small, next to no
nexistent amounts of bone. These sites have been 
found at a fairly late stage of the antiquarian pro
cess. The existence of this previously little-known 
type of monument has now been observed in Ti- 
undaland. Through excavations in boulder terrain 
with no known grave constructions already during 
the site evaluation stage, our knowledge of them 
can be further promoted in the future.

A relatively new and important scientific da
ting method, radiocarbon analysis of burnt bone, 
has resulted in the dating of graves without char
coal and datable object. This has meant that pre
vious gaps of chronology, such as the transition 
between the Bronze Age and the Iron Age, have 
been better illuminated.

Few larger burial grounds have been completely 
investigated in the region, making their dating 
somewhat unclear. On the larger burial grounds 
along the E4, such as Kättsta (RAA 56) and Kyrsta 
(RAÄ 329) a relatively long continuity has been 
established. The affected part of the burial ground 
RAA 56 at Kättsta had burials spanning from the 
Late Bronze Age to the Vendel Period. The burial 
ground RAÄ 329 at Kyrsta spanned from the Ro
man Iron Age to the Middle Ages. Coexisting with 
the larger burial grounds there have been smaller
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contemporary burial grounds with a sometimes 
very limited continuity. There were also examples 
of cubic site continuity on burial grounds after the 
burials had ended. At several sites artefacts and 
features indicating considerably later ritual acti
vities were found. There is during the Late Iron 
Age a re-utilisation of Bronze and Early Iron Age 
burial grounds. There are also examples of med
ieval cult on a prehistoric burial ground. On se
veral settlements solitary graves have been found. 
I some cases, these have been interpreted as the 
remains of destroyed burial grounds. In cases were 
graves have been found adjacent to the settlement, 
the graves have usually not been contemporary.

We have to address the problems of source cri
ticism when using burial grounds to shed light 
upon prehistoric settlement. The graves consti
tute only one of many source materials for study. 
The presence of graves indicates an adjacent con
temporary settlement, but the absence of burial 
grounds can under no circumstances be seen as 
evidence for a lack of settlements. In quantitative 
settlement studies of burial grounds can only in
dicate the minimal number of settlement units. 
Aspects of source criticism cannot be stressed 
enough, particularly in areas of high cultivation. 
Graves in tilled land have been found on several 
of the investigated sites. This phenomenon is pre
viously known in the region, but its extent can 
now be presumed to be relatively large.

The number of graves from different periods 
varies. As previously mentioned, there is no clear 
correlation between the number of graves and 
contemporary settlements, rather the reverse. 
This is to say, that Late Iron Age graves are over 
represented in comparison to contemporary sett
lements. This relationship can in part be due to 
problems of source criticism, but there is also an 
effect of a differentiated burial customs. Known 
graves in the region do not mirror the size of the 
prehistoric population, and are therefore of no 
use for calculating populations. The numbers of 
graves do not represent the complete contempo
rary population during every period. Late Bron
ze Age and Early Pre-Roman Iron Age graves 
are relatively few and often not clearly marked. 
From the Late Pre-Roman Iron Age the graves
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increase in numbers and in visibility. This state 
of opposition has been noted on among other 
places Öland. The reason for the under repre
sentation of graves is presumed to be a change 
a burial custom during the 5th century AD, since 
there are no indications of upheaval or popula
tion decrease in settlement material (Tallgren 
2006:138). The same explanation might apply to 
this phenomenon in Tiundaland.

Much has happened since Ambrosiani and Hy- 
enstrand presented their models of settlement his
tory in the 1960s and 1970s, based on inventories 
of burial grounds. The major difference in terms of 
settlement history source material available today 
is the incredible increase in the number of investi
gated settlements. A substantial transformation of 
settlement in the area can be observed during the 
transition from Early to Late Iron Age. The sett
lement locations during the Early Iron Age, today 
tilled land, sometimes had a continuity spanning 
from the Late Neolithic - Early Bronze Age when 
they were abandoned in many places. In the cases 
where Late Iron Ages settlement remains are found, 
they are often only a couple of hundred metres 
from the older settlement locations. This is the case 
at Kyrsta, where vast settlement remains from the 
Bronze Age and Early Iron Ages have been investi
gated just southeast of the present village. During 
the Late Roman Iron Age the excavated area ceases 
to be populated. Viking Age settlement was found 
further east, just southwest of the present village, 
clearly separated from the older settlement by a 
small stream and a vast area with no finds or ar
chaeological features. In the immediate vicinity to 
the settlement a small burial ground from the Early 
Pre-Roman Iron Age, and a large burial ground 
spanning from the transition between the Early 
and Late Roman Iron Ages to the Early Middle 
Ages. The extensive excavations at Kyrsta clearly 
show that there are not necessarily any clear links 
between the continuity of the settlement location 
and that of the burial grounds. Thus, a small burial 
ground, used for only a short time, does not neces
sarily indicate a short span of life for an adjacent 
settlement. Possibly, the population has chosen to 
erect grave on several different places within the 
ground controlled by the farmstead.

If burial grounds are to be used in settlement 
history studies they should be viewed as an in
tegrated part of the prehistoric farmstead or the 
cultural landscape of the village. They could be 
used to try to reconstruct prehistoric boundaries 
between different units, and delimitations of the 
units’ infields. Using the conditions from Öland as 
a template the article suggests an interpretation of 
the Kyrsta graves. ■
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Genom eld och vatten

Rituella strukturer och gravarpä tidig- och 
mellanneolitiska boplatser i östra Mellansverige

Magnus Artursson,Riksantikvarieämbetet

U
nder senare år har det blivit allt vanligare 
att rituella strukturer och gravar identi
fieras på tidig- och mellanneolitiska bo
platser i östra Mellansverige. Materialet har vuxit 

betydligt och detta har aktualiserat en diskussion 
kring hur man egentligen har organiserat och 
strukturerat sitt rituella liv inom de olika arkeo
logiska kulturgrupper som man traditionellt har 
velat identifiera i området. Den här uppdelningen 
av materialet på olika kulturgrupper i södra och 
mellersta Skandinavien har styrt diskussionen 
kring neolitikum, och till stor del format den bild 
vi nu har skapat av perioden. En diskussion som 
koncentrerar sig på en övergripande jämförelse 
mellan de rituella lämningarna och gravarna från 
trattbägarkulturens, den gropkeramiska kulturens 
och stridsyxekulturens olika typer av boplatser 
och gravplatser skulle kunna ge oss nya möjlighe
ter att angripa olika kulturhistoriska problem un
der perioden ca 4000-2300 f.Kr. Den här artikelns 
huvudsyfte är därför att tränga djupare in i pro
blematiken kring rituella strukturer och gravar på 
de tidig- och mellanneolitiska lokalerna längs med 
E4:an i Uppland och i övriga östra Mellansverige. 
En jämförande diskussion kommer att föras kring 
den här typen av lämningar från olika slags bo
platser. Material från en lång rad platser kommer 
att användas för att diskutera hur man har valt att 
organisera sina rituella handlingar. En viktig as
pekt kommer att vara att belysa den mångfald som 
man har kunnat se i materialet från östra Mellan
sverige under de senaste årens undersökningar.

Prolog - den mesolitiska 
bakgrunden
Kunskapen om hur det mesolitiska samhället i 
östra Mellansverige såg ut har under lång tid varit 
relativt dålig. Materialet har bestått av boplatser 
av olika storlek och karaktär samt lösfynd, men 
den mer detaljerade kunskapen kring hur man har 
organiserat sin tillvaro i området har länge varit 
bristfällig (se bl.a. Welinder 1973, 1977; Hulthén 
& Welinder 1981; Åkerlund i990:35ff.; Kihlstedt 
m.fl. ip97:noff.; Larsson m.fl. 1997; Knuts
son, K. 1995; Knutsson, K. m.fl. 1999; Lindgren 
2004:42ff.). Till stor del har detta berott på att 
man endast har undersökt mycket små ytor på bo
platserna, vilket har lett till att man bara har fått 
fragment eller glimtar av hur man har levt. Detta 
har visserligen förändrats något under de senaste 
10-15 åren, men fortfarande finns det stora luckor 
i vår kunskap. Tyvärr saknas det ännu tydliga, ri
tuella strukturer och konstruktioner samt gravar 
på de platser som hittills har undersökts i östra 
Mellansverige (Lindgren 2004:57). Vad detta be
ror på är svårt att säga, men kanske handlar det 
om källkritiska faktorer som har påverkat resulta
ten. Eventuellt kan det också bero på att man inte 
har konstruerat mer permanenta rituella struktu
rer eller att man har gravlagt sina döda på ett sätt 
som inte lämnat några spår. Man kan emellertid 
samtidigt fråga sig om det verkligen har gjorts 
några riktade studier för att hitta den här typen av 
lämningar i området? Eftersom vi vet att de pro
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fana anläggningarna på de här boplatserna oftast 
är mycket dåligt bevarade, är det kanske inte så 
konstigt om de rituella också är svårfunna.

Östra Mellansverige har troligen kolonise
rats strax före ca 8000 f.Kr, och redan ca 7000 
f.Kr, har det förmodligen funnits en relativt stor 
stadigvarande befolkning i området (Lindgren 
2004:58^). Enligt flera forskare kan man urskilja 
två huvudsakliga naturgeografiska regioner i om
rådet under mesolitikum; ett fastlandslandskap i 
väster och ett utpräglat skärgårdslandskap i öster 
(Åkerlund 1996:120, fig. 5:33a). I fastlandsland- 
skapet har det funnits både inlandsboplatser och 
kustboplatser av olika storlek. Ekonomin har till 
stor del varit baserad på jakt av stor- och småvilt, 
men också marina resurser har utnyttjats. Olika 
lokala stenmaterial har använts för att tillverka 
verktyg och vapen, och olika typer av flinta har 
använts i tillverkningen av mikrospån samt se
nare också för att framställa tvärpilar (Åkerlund 
i99Ó:54f.). Flintan är av varierande typ och har 
utan undantag importerats till området, vilket 
visar att man har haft ett omfattande nätverk av 
långväga kontakter västerut och söderut.

Ekonomin och samhällsorganisationen i skär- 
gårdslandskapet i öster har under lång tid präglats 
av de uppbrutna små grupper av öar som succes
sivt höjt sig ur havet (Åkerlund lppó.-npff.). Den 
livsvärld som en gång existerade i området har 
därför främst haft sin ekonomiska bas i de resurser 
som havet kunde ge; huvudsakligen havsdäggdjur 
som t.ex. olika sälarter samt fisk. Jakten och fisket 
i skärgårdarna och ute till havs har till stor del fått 
styra hur man har organiserat sin närvaro i land
skapet. Under senmesolitikum har det emellertid 
funnits så stora öar i området att även jakt på land
däggdjur och insamling av vegetabilier med största 
sannolikhet har börjat spela en allt viktigare roll. I 
skärgårdslandskapet har det endast funnits strand
bundna boplatser av olika storlek, och kvarts har 
varit det dominerande råmaterialet vid redskaps- 
tillverkningen. Flinta tycks inte ha använts i nå
gon större utsträckning (Lindgren 2004:55; spff.).

Den här uppdelningen mellan de två naturgeo
grafiska områdena vad det gäller ekonomi, mate
riell kultur och bosättningsmönster skulle kanske 
kunna motsvara det fenomen som Stig Welinder

(1977) diskuterade under 1970-talet. Han ansåg 
sig kunna identifiera två åtskilda grupper i östra 
Mellansverige; kvartsgruppen och flintgruppen. 
Trots att Welinders försök att använda sig av 
denna förklaringsmodell aldrig riktigt fungerade, 
präglade den under lång tid forskningen i områ
det. Med de modifieringar som gjorts av modellen 
under senare tid kan emellertid delar av den kan
ske komma till användning i det fortsatta arbetet. 
Enligt Christina Lindgren (2oo4:55f.) skulle skill
naderna mellan jägare-samlaregrupperna i fast
lands- och skärgårdslandskapen kunna betyda att 
de har utgjort två etniskt och kulturellt åtskilda 
grupper, men hon vill inte gå så långt som att föra 
fram detta som den mest sannolika tolkningen.

Den bild vi kan rekonstruera utifrån boplat
sernas karaktär, deras storlek och placering samt 
med hjälp av lösfyndens spridning, visar således 
att dåtidens samhälle varit präglat av en opportu- 
nisk och pragmatisk inställning till det omgivande 
landskapet. De resurser som har funnits tillgäng
liga har utnyttjats på ett effektivt sätt och man har 
färdats långväga för att nå maximal utdelning när 
förutsättningarna har varit optimala i olika bio
toper. De mesolitiska jägare-samlaregrupperna i 
östra Mellansverige har således fört ett rörligt liv 
och under årets olika skeden flyttat långa sträckor 
mellan utspridda boplatser av olika storlek och 
med skilda funktioner. Samhällstrukturen har 
alltså karakteriserats av en stor rörlighet över året, 
och man har varit helt beroende av väl utvecklade 
sjö- och havstransporter över stora avstånd.

Under den senare delen av senmesolitikum, från 
ca 4500 f.Kr, och framåt, tycks det emellertid ske en 
förändring av boplatsernas utseende samt i stentek- 
nologin i området, framförallt i skärgårdslandska
pet (Larsson m.fl. 1997:30; Lindgren 2004:75ff.). 
Den tydliga uppdelning i större och mindre bo
platser som tidigare varit ett typiskt drag blir nu 
inte lika framträdande, och detta kan tolkas som 
att bosättningsmönstret förändrats på något sätt. 
Samtidigt sker det alltså en förändring i stentekno- 
login; den tidigare använda bipolära reduktions
metoden ersätts til! stor del med plattformsme- 
toden, och samtidigt kan man se att mikrospån i 
flinta försvinner parallellt med att tillverkningen 
av grönstensyxor blir en mer spridd verksamhet
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som fler människor än tidigare har sysslat med. 
Samtidigt börjar mängden tvärpilar i flinta att öka, 
något som skulle kunna återspegla utökade lång
väga kontaker som ökat inflödet av råvara utifrån 
(Lindgren 2oo4:8of.). Förändringen av bosätt- 
ningsmönstret skulle kunna bero på en successiv 
omläggning av ekonomin och införandet av en ny 
social praktik, där kontaktmönstret över den en
skilda familjens nivå har ändrats på något vis. Kan
ske har nätverken av långväga kontakter fått en 
större betydelse, vilket gradvis har förändrat sam
hällets sociala uppbyggnad mot en mer komplex 
och hierarkisk struktur (Lindgren 20o4:20off.)? 
De långväga kontakterna kan enligt flera forskare 
ha bestått av bl.a. exogama giftermålsnätverk, som 
snabbt kan ha spridit ett nytt levnadssätt över stora 
områden (Hallgren 1996:15 ff.).

Intressant nog finns det dessutom indikatio
ner på att det kan ha förekommit en mycket be
gränsad odling vid boplatserna vid Mogetorp på 
Södertörn redan under senmesolitikum (Florin 
1958:239, 242; Kihlstedt m.fl. 1997:112). Enligt 
Fredrik Hallgren (1996:14h) finns det två tidiga 
odlingshorisonter i en intilliggande mosse, vilka 
14C-daterats till tidsintervallet 4360-3970 f.Kr 
(kal. 2 sigma) respektive 4340-3980 f.Kr (kal. 2 
sigma). Detta skulle kunna innebära att det fun
nits ett småskaligt jordbruk i området redan innan 
det att den materiella kulturen i området föränd
rades och man började använda bl.a. keramikkärl 
samt slipade flintyxor. Introduktionen av ett små
skaligt jordbruk i östra Mellansverige skulle i så 
fall kunna ha sammanfallit i tid med framväxten 
av trattbägarkulturen i nuvarande norra Polen och 
Tyskland ca 4300-4000 f.Kr (Hallgren I990:i2ff.), 
vilket ytterligare understryker betydelsen av lång
väga kontakter och vidsträckta nätverk för neoliti- 
seringen i södra och mellersta Skandinavien.

Den här gradvisa förändringen av det senme- 
solitiska samhället är emellertid något som har 
ifrågasatts av bl.a. Lars Sundström (2003:461^.). 
Han hävdar att det inte finns något i materialet 
som stödjer en hypotes om en successiv föränd
ring av samhället under senmesolitium i södra och 
mellersta Skandinavien. Sundströms hypotes om 
en betydligt mer abrupt förändring av samhälls
strukturen vid neolitiseringens introduktion ca

4000 f.Kr, kan emellertid ifrågasättas, bl.a. utifrån 
källmaterialets utseende i området (se bl.a. Nord
quist 200i:2Ó6ff.; Lindgren 2004:8if.). Mycket 
talar för att en förändringsprocess har startat re
dan ca 5000-4500 f.Kr., och särskilt materialet 
från södra Skandinavien och kontinenten stödjer 
en sådan hypotes (se bl.a. Jennbert 1984; Hall
gren 1996:1302; Klassen 2000, 2004; Malmer 
2002:151!.).

Den materiella kulturen inom den s.k. ertebolle- 
kulturen i södra Skandinavien och på kontinenten 
förändrades under tidsperioden, bl.a. började man 
använda keramik och dessutom importerade man 
prestigeföremål som t.ex olika typer av yxor, vilka 
i vissa fall har varit tillverkade av exklusiva berg
arter, samt kopparföremål. Dessutom kan man se 
att det finns senmesolitiska jägare-samlaregrupper 
som använder keramik i hela östersjöområdet re
dan under tidsperioden ca 5500-4000 f.Kr., bl.a 
i norra Norrland, i hela det nuvarande Finland 
och på Åland (se bl.a. Hallgren 2004:12402; Ha
len 1994). Detta ger ett helt nytt perspektiv på de 
icke-keramikanvändande senmesolitiska grupper
na i t.ex. östra Mellansverige och södra Norrland. 
De har med största sannolikhet känt till de nya 
inslagen i den materiella kulturen genom de om
fattande nätverken av långväga kontakter som vi 
vet har existerat i östersjöområdet, men ända valt 
att inte ta till sig de flesta av dessa nymodigheter. 
Kanske har det funnits ideologiska skäl till detta 
val, och det kan möjligen tolkas som ett utslag av 
någon form av motstånd mot ett nytt och främ
mande inslag i den materiella kulturen.

Vad det gäller rituella inslag på de senmesoli
tiska boplatserna i östra Mellansverige så saknas 
de tyvärr i stort sett helt och hållet, men däre
mot finns det ett mindre antal förmodade ritu
ellt deponerade yxor i området, som anses höra 
till perioden (se bl.a. Amréus 1991:57h; Lindgren 
& Nordqvist 1997:62h). Om man ser på utveck
lingen av offerritualen i södra Skandinavien un
der mesolitikum, så kan man enligt Per Karsten 
notera en successiv utveckling från offer av hela 
djurkroppar till olika typer av redskap tillverkade 
i ben och horn, för att slutligen huvudsakligen be
stå av olika typer av yxor under senmesolitikum 
(Karsten 1994, s. i66ff; Malmer 2002, s. 39fh).
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Karsten vill se detta som tecken på en successiv 
förändring av offersederna, där det tycks finnas 
en tydlig kontinuitet mellan senmesolitikum och 
tidigneolitikum. Det är intressant att se att det 
verkar finnas vissa likheter mellan utvecklingen i 
södra Skandinavien och östra Mellansverige. De 
få kända offerfynden i området består ju också av 
yxor av olika slag. Vad det gäller gravar så lyser 
de, liksom tidigare, med sin frånvaro i östra Mel
lansverige, vilket tyvärr minskar möjligheterna att 
diskutera eventuella idelogiska förändringar i om
rådet under den här viktiga tidsperioden. Grav
materialet från södra Skandinavien är däremot 
mycket omfattande och komplext, vilket visar att 
det finns en stor vetenskaplig potential i den här 
typen av lämningar, bl.a. för att få en bra bild av 
de mesolitiska människornas rituella liv och deras 
föreställningar kring liv och död (se bl.a. Larsson 
1984,1988a, 1988b, 1988c; Kannegaard Nielsen & 
Brinch Petersen 1993; Nilsson Stutz 2003:iÓ2ff., 
355ff.; Karsten & Knarrström 2003:74ff., lpóff.).

T ra ttbägarkulturen i östra 
Mellansverige, ca 4000- 
3400 f.Kr
Den utveckling som man kan se under den andra 
hälften av senmesolitikum, ca 4500-4000 f.Kr., i 
östra Mellansverige visar således att de långväga 
kontakterna har ökat i omfattning och dessutom 
fått en större betydelse. Detta skulle kunna bety
da att samhällets öppenhet för innovationer och 
en ny ideologi successivt har blivit större, vilket 
skulle kunna ha underlättat införandet av ett nytt 
levnadssätt och en ny materiell kultur i området, 
den s.k. trattbägarkulturen. Den här tolkningen 
av utvecklingen har diskuterats av bl.a. Fredrik 
Hallgren (1996, 1998), som anser att omfattande 
nätverk av långväga kontakter med sina rötter i 
senmesolitikum har förändrat samhället under 
århundradena kring 4000 f.Kr. Hallgren (1996, 
s. isff.) anser att bl.a. exogama giftermålsallianser 
som har ingåtts över stora avstånd i norra Europa 
inneburit en omfattande överföring av ny materiell 
kultur och nya idéer, vilket under några få genera

tioner har fört ett neolitiskt teknik- och idékom
plex till området. Detta kan ställas i stark kontrast 
till tidigare idéer om att neolitiseringen har förts 
till östra Mellansverige genom en invandring av 
redan neolitiserade trattbägargrupper från södra 
Skandinavien, som tagit med sig en redan färdig 
materiell och ideologisk kulturidentitet (se bl.a. 
Hulthén & Welinder 1981).

Det är mycket intressant att se att när väl de 
senmesolitiska grupperna i östra Mellansverige 
väljer att i varje fall delvis anamma det neolitiska 
konceptet ca 4000 f.Kr,, så är det inte de betydligt 
mer närliggande kamkeramiska gruppernas ma
teriella kultur man tar till sig. Istället väljer man 
en typ av keramik och en uppsättning sten- samt 
flintföremål som har mycket stora likheter med 
trattbägarkulturen i södra Skandinavien. Varför 
man gör detta val är svårt att säga, men marke
ringen mot den kamkeramiska kulturen på t.ex. 
Åland och i Finland tycks vara tydlig (för diskus
sion se bl.a. Hallgren 2004:142). De mesolitiska 
grupperna i östra Mellansverige har alltså under 
tidsperioden ca 5500-4000 f.Kr. levt i nära anslut
ning till jägar-samlargrupper på Åland och finska 
fastlandet som använt keramik utan att ta till sig 
denna teknik (Hallgren 2004:125, fig. 1). Här kan 
man ana att man gjort ett medvetet val, och kan
ske handlar det om vilka grupper inom nätverken 
av långväga kontakter i norra Europa man har pri
oriterat? Förmodligen har man av någon för oss 
okänd anledning medvetet valt att ta till sig tratt- 
bägarkulturens materiella kultur istället för den 
kamkeramiska, trots att det geografiska avståndet 
är större till södra Skandinavien.

Om man utgår från att Fredrik Hallgrens tolk- 
ningsmodell för samhällsförändringen i området 
kring 4000 f.Kr, är riktig, så kan man fråga sig om 
den förmodade etniska och kulturella uppdelning
en i ett fastlandslandskap i väster och ett skärgårds- 
landskap i öster som vi kan se under mesolitikum 
har fortsatt att ha betydelse även under neolitise- 
ringsprocessen? Kan det vara så att neolitiseringen 
i fastlandslandskapet har varit mer omfattande och 
haft större likheter med utvecklingen i södra Skan
dinavien, medan befolkningen i skärgårdslandska- 
pet endast tagit till sig vissa delar av det neolitiska 
materialkomplexet och fortsatt att främst syssla
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med jakt, fiske och insamling (för diskussion se 
bl.a. Kihlstedt m.fl. 1997:11 af.)? Enligt resultat från 
analyser av pollendiagram tycks det finnas en lo
kal variation i ekonomin, där de tydligaste spåren 
efter odling finns i de västra delarna. Likaså ver
kar det finnas en variation i bebyggelsesstrukturen 
under tidigneolitikum i området (Kihlstedt m.fl. 
i997:i2of.). Fastlandslandskapet karakteriseras av 
basboplatser i inlandet, placerade längs med rull- 
stensåsarna och anslutande sandområden, där man 
huvudsakligen har bedrivit jordbruk och husdjurs
hållning. Basboplatserna har kombinerats med spe
cialboplatser som placerats dels vid kusten, dels i 
inlandet, beroende på vilken funktion de haft, samt 
med centrala samlingsplatser vid kusten (se bl.a. 
Apel m.fl. 1995). Skärgårdslandskapet i öster präglas 
istället av större, strandbundna basboplatser, vilka 
har kompletterats med mindre specialboplatser i 
inlandet och vid kusten. Detta är en struktur som 
man huvudsakligen anser sig kunna se i Uppland 
(se bl.a. Segerberg 1999:194!?), medan det på de 
större öarna i Södermanland finns likheter med 
hur det ser ut i fastlandslandskapet i väster (se bl.a. 
Hallgren 1996:14?; Malmer 2002:15??, 23; Sund
ström 2003:1491?.).

En fråga som diskuterats intensivt är om det till 
och med har funnits akeramiska grupper i skär
gårdslandskapet under TN (tidigneolitikum) I? 
Vissa forskare har hävdat att det funnits grupper i 
området som bara tagit till sig ett fåtal delar av den 
nya materiella kulturen, som t.ex. slipade bergarts- 
och flintyxor, men inte alls förändrat sin ekono
miska inriktning, utan huvudsakligen behållit ett 
mesolitiskt levnadssätt. Den här tolkningsmodel
len har diskuterats under en längre tid, men det 
troligaste är dock att de tidigneolitiska boplatser 
som inte innehåller keramik representerar speci
ella jakt- fiske- och insamlingsstationer tillhöriga 
trattbägarkulturen, där man sysslat med aktivite
ter som inte har krävt tillgång på keramikkärl (för 
diskussion se bl.a. Hallgren m.fl. 1995; Kihlstedt 
m.fl. 1997:111; Lindgren 2004:80).

Som vi har sett så finns det således vissa drag i 
materialet som gör en dualistisk tolkning av det 
mellansvenska trattbägarmaterialet sannolik. Des
sa skillnader i utveckling skulle eventuellt kunna 
bero på att de omfattande nätverken av långväga

kontakter har haft olika riktning i de två områ
dena; fastlandslandskapet i väster har främst haft 
kontakter åt sydväst mot Vättern- och Vänernom- 
rådet, medan skärgårdsområdet i öster främst haft 
nord-sydliga kontakter längs med kusterna och 
eventuellt också österut, över Östersjön. Den här 
tolkningsmodellen har en mer dynamisk uppbygg
nad och gör det lättare att placera in materialet i en 
tolkningsmodell som fungerar bra för skilda områ
den i östra Mellansverige. Det påverkar dessutom 
hur man ser på de rituella lämningarna i fastlands- 
och skärgårdslandskapet, och hur de fungerat på 
de olika typerna av boplatser inom respektive 
område. Kanske har det funnits ett större inslag 
av fruktbarhetsriter och förfädersdyrkan bland 
grupperna i det mer jordbruks- och husdjurspräg- 
lade fastlandslandskapet, medan en animistisk 
världsåskådning, som bl.a. har innefattat jaktmagi 
och totemliknande föreställningar, kan ha präglat 
grupperna i skärgårdslandskapet, där en jägare- 
samlareekonomi fortfarande har dominerat.

Utifrån det här sättet att resonera är det alltså 
fullt möjligt att det har funnits relativt stora skill
nader i ekonomisk inriktning och organisatorisk 
samt ideologisk struktur mellan de olika regionala 
trattbägargrupperna i området, trots att man haft 
i stort sett samma materiella kultur. Detta är ett 
fenomen som bl.a. Julian Thomas (1999:222) har 
diskuterat, och han betonar den variation som han 
anser kan ha funnits över tid och rum vad det gäl
ler den kulturella och ideologiska bakgrunden till 
användandet av samma materiella uttryck, bl.a. 
inom trattbägarkulturen. Han anser att en rela
tivt enhetlig materiell kultur har använts av en rad 
olika neolitiska samhällen i nordvästra och norra 
Europa, men att det har funnits en stor variation 
mellan dem vad det gäller graden av neolitisering 
och samhällsstrukturens komplexitet samt graden 
av social stratifiering. Bland annat kan man se att 
det finns relativt stora skillnader mellan södra och 
mellersta Skandinavien i hur man har valt att kon
struera rituella strukturer och byggnader, samt i 
hur man har tagit hand om sina döda anförvanter. 
Den materiella kulturen i området under TN I och 
inledningen av TN II har varit relativt homogen 
vad det gäller t.ex. keramik, stenverktyg och hus
konstruktioner, och likaså tycks boplatserna ha
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varit uppbyggda på i stort sett samma sätt. Det är 
emellertid intressant att se att det finns stora skill
nader mellan olika geografiska områden i hur man 
har valt att skapa olika typer av monument eller 
bygga andra rituella strukturer och gravar.

Boplats- och bebyggelsestruktur i 
södra och mellersta Skandinavien 
under TNI-II
Den gradvisa förändringen av samhället under sen- 
mesolitikum tycks ha avlösts av en relativt snabb 
etablering av ett nytt levnadssätt och en ny materi
ell kultur i södra och mellersta Skandinavien under 
inledningen av tidigneolitikum. Neolitiserings- 
processen och etablerandet av trattbägarkulturen 
i området har således skett relativt snabbt över 
stora områden när väl processen tagit fart (se bl.a. 
Hallgren lppónzff.; Malmer 2002:i8f.). Kanske 
har den mer intensiva förändringsfasen av samhäl
let ägt rum under bara två eller tre generationer, 
runt ca 4000 f.Kr. Frågan är dock hur omfattande 
neolitiseringen av ekonomin egentligen har varit? 
Mycket tyder på att inslaget av odling och hus
djurshållning har varit relativt begränsat under 
i varje fall TN I. Som vi har sett tidigare har det 
dessutom med största säkerhet funnits en regional 
variation i förändringens omfattning, vilket mins
kar möjligheterna att göra en mer övergripande, 
generell kulturhistorisk tolkning av tidsperioden.

I stora delar av området har det vuxit fram en 
relativt homogen byggnadskultur och bebyggel
sestruktur redan från början av tidigneolitikum. 
Byggnadskulturen på boplatserna tycks ha haft två 
parallella utvecklingslinjer; dels en husbyggnadstra
dition och dels en hyddbyggnadstradition (Arturs- 
son m.fl. 2003). De olika typerna av byggnader har 
använts parallellt på skilda typer av boplatser, vilka 
har varit placerade i olika topografiska lägen i land
skapet och haft varierande funktioner. Ett intres
sant drag är också att det finns rituella strukturer 
och byggnader samt gravar på flera av boplatserna. 
Detta är speciellt vanligt i östra Mellansverige, där 
materialet vuxit till sig snabbt under senare år.

Boplatsmaterialet från södra Skandinavien är 
emellertid fortfarande relativt svårt att använda 
sig av, speciellt om man vill skaffa sig en tyd

ligare bild av hur mer övergripande strukturer 
har sett ut, som t.ex. förhållandet mellan rituella 
konstruktioner och profana delar av boplatserna. 
Enligt Poul Otto Nielsen (1993) lämpar sig inte 
materialet från Danmark för några mera djuplo
dande analyser i det här hänseendet. Tyvärr är 
källäget i Skåne nästan lika besvärligt. Det finns 
ett relativt stort antal undersökta boplatser från 
TN I—II, men endast ett fåtal har undersökts i en 
sådan omfattning att de går att använda för mer 
övergripande analyser. Detta har också lett till att 
uppfattningen om de tidigneolitiska boplatserna 
som mycket små har fått en stor spridning inom 
sydskandinavisk arkeologi (se bl.a. Larsson, M. 
1992; jfr Artursson m.fl. 2003:42ff.). Det finns 
emellertid ett fåtal undantag, som t.ex. undersök
ningen vid Dagstorp i västra Skåne, där en relativt 
stor yta av en förmodad basboplats från bl.a. TN I 
har undersökts (Andersson 2003:70ff.). Här fram
kom bl.a. två långhus, en hydda, ett stort kultur
lager och s.k. boplatsgropar som kunde dateras till 
TN I. Boplatsgroparna innehöll stora mängder ke
ramik, flintredskap, bearbetad flinta och djurben. 
Med största sannolikhet kan de tolkas som offer
gropar med anknytning till rituella aktiviteter på 
boplatsen, kanske kopplat till rituellt festande.

Trots de stora källkritiska problemen med bo
platsmaterialet från södra Skandinavien, så kan 
man i varje fall ana att det har funnits anlägg
ningar på de förmodade basboplatserna som kan 
ges en rituell tolkning. Detta gäller i synnerhet de 
ovan nämnda boplatsgroparn a, som ofta innehål
ler relativt stora mängder välornerad keramik av 
hög kvalitet samt djurben (se bl.a. Larsson 1989; 
Karsten i994:i57ff.; Andersson 2003). Boplatser
nas placering i förhållande till långhögarna och 
megalitgravarna är mer osäker. I en del fall finns 
det emellertid indikationer på att långhögar har 
placerats på äldre boplatser, och i vissa fall kan 
man ana att ett boningshus har legat på platsen 
innan långhögen har anlagts direkt över det, som 
t.ex. vid Bygholm (Rønne 1979). Här finns det 
emellertid olika tolkningar av byggnaden, och det 
är tveksamt om den verkligen har använts som 
boning innan långhögen har anlagts. Det är mer 
sannolikt att det rör sig om ett dödshus som har 
byggts speciellt för ändamålet (se bl.a. Rudebeck
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2006). Oavsett vilket så är symboliken med ett 
verkligt eller rituellt boningshus för den döde i 
graven intressant som fenomen.

Om man jämför den här bilden med hur det ser 
ut i östra Mellansverige, så är kunskapläget faktiskt 
betydligt bättre här. Undersökningar av stora ytor 
på ett relativt stort antal tidigneolitiska boplatser 
i området under de senaste åren har givit en helt 
ny bild av trattbägarkulturens sociala och rituella 
struktur. Framförallt har bilden blivit alltmer va
rierad och komplex, med en rad nya boplatser och 
typer av hus, hyddor, rituella anläggningar som 
t.ex. brandgravar, pålanläggningar, kult-/dödshus, 
offermossar och andra typer av offernedläggelser 
(se bl.a. Apel m.fl. 1995, 1997; Kihlstedt 1996; 
Hallgren m.fl. 1995,1997; Artursson 1997).

Det finns flera olika tolkningsmodeller av hur 
den tidigneolitiska samhällsstrukturen har sett ut 
i östra Mellansverige. Gemensamt för de flesta av 
dem är emellertid att de laborerar med ett antal 
olika boplatstyper som placerats i skilda topo
grafiska lägen i landskapet allt efter funktion och 
behov; basboplatser där man tillbringat större de
len av året, specialiserade, mindre jakt-, fiske- och 
insamlingsboplatser som använts när de lokala 
resurserna har nått sitt maximum, samt centrala 
samlingsplatser där den regionala gruppen har 
träffats för att utföra olika sociala och rituella ak
tiviteter. Under årets gång har man rört sig mellan 
dessa olika boplatstyper, och utnyttjat de lokala 
naturresurserna när det varit som mest fördelak
tigt. Utifrån den här grundmodellen har Fredrik 
Hallgren (Apel m.fl. 1995; Hallgren 1998) gjort ett 
försök att konstruera en mer övergripande tolk
ning av hur de tidigneolitiska människorna i om
rådet har organiserat sin tillvaro.

Den grundläggande basen i trattbägarkulturens 
bebyggelsestruktur har enligt Hallgren bestått av 
små eller medelstora basboplatser som varit pla
cerade i inlandet längs med rullstensåsarna och 
anslutande sandmarker. På basboplatserna, där 
man troligen har uppehållit sig under större delen 
av året, har man bedrivit ett enklare jordbruk och 
hållit små flockar av får, getter, grisar och nötbo
skap. På varje boplats av det här slaget fanns det 
åtminstone ett långhus av s.k. Mossbytyp som 
fungerade som bostad, och inte så sällan ytterli

gare, mindre byggnader som förmodligen har haft 
ekonomifunktioner eller rituella funktioner. Bas
boplatsernas storlek, uppbyggnad och struktur vi
sar att en utvidgad kärnfamilj på ca 6-10 personer 
har bott här samtidigt, och att dessa små grupper 
av människor har varit själva grunden i det sociala 
systemet (Apel m.fl. 1995, 1997; Artursson 1997; 
Hallgren m.fl. 1997). Flera sådana familjegrupper 
har ingått i naturligt sammanknutna geografiska 
områden, som t.ex. legat längs ett vattendrag eller 
längs en rullstensås, och bildat lokala grupper som 
utgjort den minsta, övergripande sociala enheten 
(Apel m.fl. 1995:93, fig. 25). Varje basboplats har 
förmodligen flyttats runt inom ett mindre område 
med jämna mellanrum, för att man skulle undvika 
en total utarmning av marken och kunna utnyttja 
naturresurserna maximalt över en längre tid.

Som komplement till basboplatserna fanns det 
enligt Hallgren s.k. specialboplatser, vilka har an
vänts under kortare tider för t.ex. jakt, fiske och 
insamling (se bl.a. Hallgren m.fl. 1995). De har 
placerats på platser där det har funnits gott om re
surser av olika slag vid vissa tidpunkter under året, 
och de har använts då de givit maximal utdelning. 
På dessa specialboplatser hittar man ofta olika 
typer av hyddkonstruktioner, och ofta kan man 
utifrån boplatsstrukturen se att flera av dessa med 
stor sannolikhet har använts samtidigt. Mycket ty
der på att människor från flera basboplatser inom 
samma övergripande sociala grupp har utnyttjat 
specialboplatsen samtidigt.

För att ytterligare knyta samman de regionala 
grupperna inom trattbägarkulturen i området 
har det enligt Hallgren dessutom funnits centrala 
samlingsplatser vid kusten, där man vid ett eller 
flera tillfällen under året har samlats för att utföra 
en rad sociala och rituella aktiviteter, samtidigt 
som man troligen har jagat vissa däggdjursarter 
och fiskat. Det osteologiska materialet vid t.ex. 
Fågelbacken i Västmanland, som tolkats som just 
en sådan central samlingsplats, visar att man har 
samlats här under vintern för att jaga säl och päls
djur, fiska samt träffa de andra människorna från 
basboplatserna längs med Badelundaåsen (Apel 
m.fl. 1995). Dessutom har man begravt sina döda 
anförvanter här, vilket visar att centralplatserna 
haft mycket varierande användningsområden.
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Intressant nog kan man enligt flera forskare se en 
tydlig uppdelning av vilka typer av hyddor, hus, el
ler andra konstruktioner som använts på de olika 
typerna av boplatser. Långhusen av s.k. Mossby- 
typ finns endast på de förmodade basboplatserna 
i inlandet, som t.ex vid Skogsmossen (Hallgren 
m.fl. 1997), Skumparberget (Apel m.fl. 1997) och 
Tjugestatorp (Artursson 1997), medan hyddor av 
olika slag återfinns dels på de centrala samlings- 
boplatserna vid kusten som t.ex. Fågelbacken 
(Apel m.fl. 1995), dels på de små jakt-, fiske- och 
insamlingsboplatserna vid kusten och i inlandet, 
som t.ex. Pärlängsberget i Södermanland (Hall
gren m.fl. 1995). Det finns även skillnader i hur 
man har valt att strukturera de rituella inslagen 
på respektive boplatstyp; olika typer av rituella 
konstruktioner finns på i stort sett alla typer av 
boplatser, medan gravar än så länge endast före
kommer på centrala samlingsplatser, d.v.s. Fågel
backen i det här fallet.

Det här är en mycket intressant tolkningsmo- 
dell, men svagheten i den är att de olika kompo
nenter som ingår i den inte har undersökts inom 
ett och samma geografiska område, utan har plock
ats ihop från skilda undersökningar i olika delar 
av Västmanland och Närke. Resultaten från un
dersökningarna har visserligen kompletterats med 
sammanställningar av lösfyndsmaterial för att få 
en mer fullständig bild av samhällsstrukturen, 
men det finns fortfarande vissa svagheter i reso
nemanget. Utifrån lösfyndsspridningen kan man 
emellertid anta att den här samhällsmodellen kan 
ha existerat i t.ex. nuvarande Närke och Västman
land samt förmodligen också i vissa delar av Söder
manland (se bl.a. Sundström 2003:i49ff.), medan 
förhållandena i Uppland är mer osäkra (Segerberg 
i999:t97ff.). Här behövs det fler studier av boplat
sernas placering i landskapet, deras karaktär och 
lösfyndsmaterialets spridning i omgivningarna. 
Först då kan vi jämföra materialen från de olika 
områdena i östra Mellansverige utan att behöva ta 
hänsyn till problematiska källkritiska frågor.

För Upplands del har en alternativ tolknings- 
modell presenterats av bl.a. Ann Segerberg 
(i999:i97ff.), där hon utifrån resultaten från un
dersökningarna av den tidiga kustboplatsen vid 
Anneberg betonar basboplatsernas nära anknyt

ning till kusten och den huvudsakliga inriktningen 
på jakt, fiske och insamling inom den tidigneoli- 
tiska trattbägarkulturen i området. Boplatsen har 
14C-daterats till tidsintervallet 3960-3760 f.Kr (kal. 
2 sigma) med en kombinerad metod (Segerberg 
i999:it2). Jägare-samlareekonomin i området har 
enligt Segerberg kompletterats med husdjurshåll
ning, medan inslaget av jordbruk varit minimalt. I 
jämförelse med resultaten från de förmodade bas
boplatserna i inlandet vid Skogsmossen (Hallgren 
m.fl. 1997), Skumparberget (Apel m.fl. 1997), 
Tjugestatorp (Artursson 1997) och vid Frotorp i 
Närke (Malmer 2002:23), där man kan se ett tyd
ligare inslag av en neolitiserad ekonomi, framstår 
därför Anneberg som en annan typ av boplats 
(Segerberg lppp^yff.; 184E.; Malmer 2002:24fi). 
Boplatsen skulle möjligen kunna utgöra motsva
righeten till de centrala samlingsplatserna enligt 
Hallgrens tolkningsmodell, men eftersom endast 
mindre delar av den har undersökts är det svårt att 
jämföra den med t.ex. Fågelbacken, eftersom inga 
säkra anläggningar har kunnat identifieras vid An
neberg. Dessutom finns det ett ovanligt tjock kul
turlager med ett relativt välbevarat djurbensmate- 
rial vid Anneberg, något som kontrasterar mot de 
betydligt tunnare lämningarna vid Fågelbacken.

Enligt Segerberg (1999:197!^) har Anneberg 
istället utgjort en kustbunden basboplats för en 
mer eller mindre permanent boende grupp av 
människor. Man har visserligen haft komplet
terande, mindre specialboplatser också i detta 
område, men största tiden av året har man till
bringat vid kusten. Inlandsboplatser anses enligt 
den här tolkningsmodellen höra till undantagen 
och de har inte varit basboplatser. Segerbergs 
tolkningsmodell skulle kunna ses som en regio
nal variant på trattbägarkulturens sätt att organi
sera sin tillvaro i östra Mellansverige, enligt det 
tolkningsforslag som lades fram för skärgårds- 
landskapet i inledningen av artikeln. Tyvärr är 
kunskapsläget dåligt vad det gäller möjliga bas
boplatser från TN I i området, det inskränker sig 
i stort sett bara till Anneberg, och antalet mindre 
specialboplatser är också begränsat.

Under senare tid har emellertid en mindre kust
boplats vid Bålmyren, Vendel socken, Uppland un
dersökts (Sundström & Darmark 2005). Den har
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Figur i. Koncentrationerna av keramik på boplatsen 
vid Bålmyren, Vendel socken, Uppland 
(från Gro op 2 007: 47, fig. 17).
Figure 1. The concentrations of pottery at the settle
ment at Bålmyren, the county of Uppland 
(from Groop 2007:47, fig. 17).

tolkats som en specialboplats för en familjegrupp 
tillhörande trattbägarkulturen, som återkommit till 
platsen regelbundet under ett antal år. Boplatsen 
har 14C-daterats till tidsintervallet 3630-3370 f.Kr. 
(kal. 2 sigma) med en kombinerad metod, vilket 
innebär att den kan placeras i övergången mellan 
TN I-TN II. Keramikmaterialet är tyvärr mycket 
fragmenterat och därför svårbedömt, men enligt 
undersökarna finns det bl.a. ett fåtal fragment av 
kragflaskor som definitivt skulle föra boplatsen till 
trattbägarkulturen. Utifrån en analys av kärlform 
och dekor anser man att keramiken kan klassifice
ras som tillhörande Fagervik I-fasen, d.v.s.. vad som 
traditionellt brukar betecknas som en övergångsfas

mellan trattbägarkultur och gropkeramisk kultur, 
och detta överensstämmer väl med 14C-dateringen 
av platsen (Stenbäck & Graner 2005:111). Anlägg- 
ningsbilden är något oklar och några definitiva 
tolkningar görs inte av undersökarna, men utifrån 
den rumsliga spridningen av keramiken skulle man 
emellertid alternativt kunna tolka Bålmyren som 
en specialboplats, där fem familjegrupper har vis
tats samtidigt (Groop 2005:36ff.). De fem koncen
trationer av keramik som man kan urskilja, skulle 
mycket väl kunna vara lämningarna efter avfalls- 
högar som placerats i anslutning till fem hyddor 
(fig. 1). Detta är ett mönster som man har kunnat 
urskilja på flera andra kustboplatser inom Bypro
jekter, bl.a på den något senare boplatsen vid Hög
mossen (Björck m.fl. 2005:i7ff.). z

Rituella strukturer och gravar på 
boplatser i södra och mellersta 
Skandinavien under TN I—II
De rituellt tolkade strukturerna på basboplatserna 
i östra Mellansverige visar på en stor variation i de 
rituella aktiviterna på de här platserna. I fastlands
landskapet i nuvarande Närke och Västmanland 
har ett antal inlandsboplatser undersökts, som 
utifrån fyndsammansättning och struktur kan för
modas ha utgjort basboplatser i ett antal regionala 
grupper tillhörande trattbägarkulturen (Artursson 
1997:90, 91, fig. 48 och fig. 49). Tre av dessa, näm
ligen Tjugestatorp, Skogsmossen och Skumparber
get har undersökts till stora delar, och givit mycket 
intressanta resultat, inte minst vad det gäller ritu
ellt tolkade anläggningar och konstruktioner.

Vid Tjugestatorp i Närke undersöktes en för
modad basboplats med en kombinerad ‘Oda
tering till 3770-3640 f.Kr. (kal. 2 sigma), d.v.s.. 
TN I (Artursson 1997). Boplatsen var uppbyggd 
kring ett mindre långhus av Mossbytyp, och i an
slutning till detta fanns det två mindre byggnader 
som förmodligen haft olika ekonomifunktioner, 
samt kokgropar och härdar. Strax sydväst om 
långhuset fanns ytterligare en mindre hydd- el
ler huskonstruktion, där bl.a. depositioner av ett 
keramikkärl, obrända och brända ben från får el
ler rådjur samt hjortdjur och fisk, och dessutom 
stenföremål hittades i väggrännan (Artursson
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1997:39) fig- 28). I en anslutande grop hittades 
bl.a. en delvis fragmenterad, spetsnackig flint
yxa och en tvärpil som med största sannolikhet 
hade tillverkats av flintavslag från yxan. Strax 
intill gropen hittades dessutom ett stort stolphål, 
som tolkades som en fundamentsgrop för en grov 
stolpe som har markerat offernedläggningen.

Ytterligare en förmodad basboplats har under
sökts vid Skogsmossen i Västmanland, och här 
framkom ett stort antal anläggningar och konstruk
tioner som kunde ges en rituell tolkning (Hallgren 
m.fl. 1997; Hallgren 2000b; Graner 2004). I om
rådet kring ett långhus av Mossbytyp framkom det 
pålkonstruktioner med omkringliggande stenpack- 
ningar, vilka var placerade på ett sådant sätt att de 
bl.a. avskiljde det rituellt använda offerkärret på 
platsen från den övriga boplatsen (Hallgren m.fl. 
1997:86, fig. 11). I stenpackningarna runt pålkon- 
struktionerna framkom bl.a. keramik, bränd lerkli- 
ning och brända djurben. Offerkärret låg placerat 
endast ca 25 meter öster om den centrala boplatsy
tan. I den västra kanten av offerkärret hittades 
lämningarna efter någon form av träplattform. På 
denna har man förmodligen haft härdar placerade, 
då stora mängder bränd lera samt skärvsten hitta
des i anslutning till området med stolphål i kär
ret. Troligen har härdarna placerats på underlag av 
lera för att förhindra att elden skulle antända trä
konstruktionen. I offerkärret hittades också stora 
mängder sönderbrända och fragmenterade berg- 
artsyxor, bl.a. en stridsyxa, samt skifferföremål och 
välornerad keramik. Det fanns inga bevarade ben i 
offerkärret, vilket emellertid kan bero på den sura 
miljön, varför det är mycket möjligt att det även 
ingått djuroffer och kanske till och med människo
offer i ritualen. Om man ser på vad som har lagts 
ned i offermiljöer i södra Skandinavien, så är såda
na inslag relativt vanliga (se bl.a. Koch i998:i52f£; 
Nilsson & Nilsson 200graógff.).

Skogsmossen har tolkats som en boplatsmiljö, 
dit man återkommit regelbundet med ca 150-200 
års mellanrum. Detta baseras bl.a. på 14C-date- 
ringar av matskorpor på keramik från offerkärret 
(Hallgren m.fl. 1997; Hallgren & Possnert 1997; 
Hallgren 2000b:i8i). Hallgren & Possnert anser 
sig utifrån 14C-dateringarna kunna urskilja tre an
vändningsfaser mellan ca 3780-3340 f.Kr.. Enligt

en tolkningsmodell som konstruerats av Fredrik 
Hallgren har varje basboplats flyttats runt inom 
ett visst resursområde som utnyttjats kontinuer
ligt under hela tidigneolitikum. Med jämna mel
lanrum har man därför återkommit till ungefär 
samma platser i landskapet, och på så sätt har re
lativt omfattande boplatslämningar ackumulerats. 
Skogsmossen har utifrån de premisserna tolkats 
som en basboplats i inlandet dit man återvänt tre 
gånger under loppet av ca 400-500 år. Varje gång 
man återvänt till platsen har man återupptagit an
vändningen av offerkärret, vilket producerat de ri
tuella lämningar vi nu ser.

Vid Skumparberget i Närke har en tidigneolitisk 
basboplats undersökts som hade vissa strukturella 
likheter med Tjugestatorp och Skogsmossen. I an
slutning till ett långhus av Mossbytyp kunde man 
identifiera ett område där man bl.a. sysslat med 
hushållsaktiviteter som t.ex. matlagning och dess
utom två ytor där man tillverkat tunnackiga berg- 
artsyxor (Apel m.fl. 1997; Malmer 2002:41; Gill 
2003:5of.). Strax i närheten av yxtillverkningsplat- 
serna hittade man intressant nog koncentrationer 
av keramikskärvor från kragflaskor, vilka eventu
ellt indikerar att rituella aktiviteter ägt rum (Apel 
m.fl. 1997:13, fig. 5). Tolkningen av kragflaskorna 
och deras funktion är emellertid osäker, men de 
skulle kunna ha något att göra med eventuella 
dryckesritualer i samband med yxtillverkningen.

Också vid den klassiska boplatsundersökningen 
vid Mogetorp i Södermanland har man hittat an
läggningar och konstruktioner som kan ges en ri
tuell tolkning. (Florin 1958; Apel m.fl. i995:82ff.; 
Malmer 2002:23; Gili 2003:55f.). En omtolkning 
av den välkända byggnaden med en sylliknande 
stenkonstruktion har gjorts relativt nyligen (Apel 
m.fl. i995:84f.), och mycket tyder på att det skulle 
kunna röra sig om ett kult- eller dödshus.

Flera liknande basboplatser i inlandet har dess
utom undersökts vid bl.a. Hjulberga (Hulthén & 
Welinder 1981) och Frotorp i Närke (Blomqvist 
2006; Malmer 2002:23; Gill 2003:50^), Malma- 
hed i Södermanland (Olsson & Hulthén 1986) 
och Brunneby i Östergötland (Larsson 1994b). 
Här har det emellertid inte framkommit några 
anläggningar eller konstruktioner som man med 
säkerhet kan anta ha använts för rituella syften.
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Om vi nu tittar närmare på andra typer av tidig- 
neolitiska boplatser i östra Mellansverige, så kan vi 
se att det finns flera intressanta likheter, men också 
tydliga skillnader i jämförelse med basboplatserna. 
Boplatsen vid Fågelbacken i Västmanland har, som 
tidigare nämnts, tolkats som lämningarna efter en 
central samlingsplats vid den dåtida kusten (Apel 
m.fl. 1995; Hallgren 1998). Den har 14C-daterats 
till tidsintervallet 3800-3650 f:Kr. (kal. 2 sigma) 
med en kombinerad analys av matskorpor på ke
ramik, men dessutom finns det två 14C-dateringar 
som ligger betydligt senare i tiden och som skulle 
kunna peka på flera användningsfaser. Detta skul
le kunna tyda på en lång och kontinuerlig använd
ning av platsen, vilket skull kunna stämma bra 
överens med den förväntade karaktären hos en 
central samlingsplats. På boplatsytan hittade man 
lämningar efter åtminstone fyra D-formade hyd
dor och ett förmodat dödshus (Apel m.fl. 1995:80, 
fig. 18). I anslutning till byggnaderna framkom 
pålkonstruktioner med omkringliggande sten- 
packningar, i vilka man hittade brända djur- och 
människoben samt keramik. Dessutom framkom 
gropar, brandgropar, härdar och kulturlager med 
samma innehåll. Pålkonstruktionerna har tolkats 
som någon form av brandgravar, varför Fågel
backen kan ses som en multifunktionell boplats
typ för jakt, fiske och insamling, men också som 
en mötesplats för sociala aktiviteter samt rituell 
verksamhet och begravningar.

Det är intressant att se att pålkonstruktioner 
med omgivande stenpackningar finns både på 
basboplatser och centrala samlingsplatser. Det 
finns emellertid en viktig skillnad; pålkonstruk
tionerna på basboplatsen vid Skogsmossen sak
nar helt brända människoben, vilket skiljer dem 
från pålkonstruktionerna på den centrala sam
lingsplatsen vid Fågelbacken. Depositionerna av 
brända människoben vid Fågelbacken kan alltså 
tolkas som någon form av begravningar eller res
ter efter tillfälliga depositioner av förfädernas ben. 
Ett annat intressant exempel som visar att brand
gravskicket förmodligen har varit allmänt spritt i 
östra Mellansverige under tidigneolitikum är två 
stora brandgravar eller offergropar med obrända, 
svedda och brända ben av små barn vid Östra Vrå i 
Södermanland (Kihlstedt 1996:75; Kihlstedt m.fl.

1997:118). De har 14C-daterats till tidsintervallet 
ca 3500-3100 f.Kr. Anläggningarna bestod av två 
stycken ca 2x4 meter stora nedgrävningar som var 
stenfyllda i den övre delen och som hade täckts 
med stenpackningar. Stenmaterialet utgjordes till 
stor del av malstenar, löpare samt slipstenar, och 
dessutom fanns det förkolnade sädeskorn i en av 
groparna. Att det finns någon form av bakomlig
gande symbolik i konstruktionen av dessa anlägg
ningar framstår som självklart, men vad man har 
velat uttrycka med denna underliga blandning av 
döda små barn och olika föremål med en stark 
koppling till en neolitiserad ekonomi är omöjligt 
att säga. Tyvärr är den övergripande kontexten för 
de här två anläggningarna fortfarande dåligt känd, 
men förmodligen ligger de i anslutning till en in- 
landsboplats på en flack åssträckning.

Långhögar och flatmarksgravar 
eller pålgravar och dödshus
Som vi har sett så har rituellt tolkade anläggning
ar, konstruktioner samt hus eller hyddor av olika 
slag varit vanliga både på basboplatserna och på de 
stora kustbundna samlingsboplatserna i östra Mel
lansverige (Apel m.fl. 1995,1997; Artursson 1997; 
Hallgren m.fl. 1997). De rituella strukturerna tycks 
ha varit väl integrerade i den tidigneolitiska sam
hällsstrukturen, så att dessa aspekter på liv och död 
ständigt har varit närvarande på i stort sett alla 
typer av boplatser. De olika typerna av boplatser 
har med största sannolikhet utgjort skilda rituella 
sfärer, vilka har haft en inriktning och betoning 
på olika rituella aktiviteter beroende på vad som 
har ansetts som viktigast på just den platsen. Dessa 
skilda rituella sfärer har utgjort delar i ett förmod
ligen mycket komplext system av religiösa och ma
giska föreställningar, vilka bildat grunden för de 
här människornas syn på tillvaron och omvärlden.

Utifrån ett övergripande perspektiv kan man säga 
att placeringen av de undersökta boplatserna, gra
varna och översikter av lösfyndsmaterial visar att 
den tidigneolitiska bebyggelsen i södra och meller
sta Skandinavien har varit koncentrerad till kusten 
och till större eller mindre vattendrag, som floder, 
åar, bäckar och sjöar i området, samt till områden 
kring rullstensåsar (se bl.a. Madsen 1982; Jennbert
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1984; Larsson, M. 1992; Tesch 1993:19; Hallgren 
m.fl. 1995, 1997; Apel m.fl. 1995, 1997; Anders
son 2003; Artursson m.fl. 2003:i3off.). Med största 
sannolikhet har landskapet i hela området till stora 
delar varit täckt av relativt tät lövblandskog, vilket 
har inneburit att vattendragen och stigar i anslut
ning till dessa varit de enda framkomliga vägarna 
in i landet. Oftast har de förmodade basboplat
serna placerats på lättare, sandiga jordar i närheten 
av våtmarker och i anslutning till vattendrag. Man 
tycks ha uppskattat boplatslägen som har legat på 
gränsen mellan olika typer av biotoper, förmodli
gen för att enkelt få tillgång till olika naturresurser. 
Boplatserna tycks ligga utspridda längs med vat
tendrag och rullstensåsar med sådana avstånd, att 
varje bebyggelseenhet har haft tillgång till ett till
räckligt stort område för att kunna försörja sig med 
en blandad ekonomisk strategi, där såväl ett enkelt 
jordbruk, boskapsskötsel, jakt, fiske och insamling 
har varit viktiga beståndsdelar. P.g.a. att man har 
placerat boplatserna med någorlunda jämna mel
lanrum längs med vattendragen och rullstensåsar- 
na, har de enskilda bygderna fått en relativt utdra
gen, linjär struktur där förmodligen en segmentär 
social organisation baserad på ett varierande antal 
utökade kärnfamiljer har utgjort den grundläggan
de enheten (Apel m.fl. 1995).

Om man utgår från att den tidigneolitiska tratt- 
bägarkulturen under TN I och inledningen av 
TN II har varit baserad på en bebyggelsestruktur 
där ensamliggande gårdar med ett större bostads
hus har utgjort basen, och att dessa enheter har 
flyttat runt i landskapet med en viss periodicitet, 
har förmodligen centralt belägna samlingsplatser 
varit nödvändiga för att hålla samman de olika 
enheterna. Som vi har kunnat se tidigare, så har 
vi kunnat konstatera att det verkligen har fun
nits kustbundna, centrala samlingsplatser i östra 
Mellansverige (se bl.a. Apel m.fl. 1995,1997; Ar
tursson 1997; Hallgren m.fl. 1997). Kunskaps
läget i södra Skandinavien har emellertid länge 
varit dåligt när det gäller den här typen av läm
ningar. Man har kunnat identifiera basboplatser 
och speciella jakt-, fiske- och insamlingsboplatser 
från TN I—II i området (Skaarup 1973), men det 
har hittills inte varit möjligt att identifiera några 
säkra, centrala samlingsplatser.

Emellertid har man resonerat kring de första stora 
gravmonumenten, långhögarna, och deras funk
tion inom den äldre tidigneolitiska trattbägar- 
kulturen i området. Kanske har långhögarna inte 
bara fungerat som gravar, utan också tjänstgjort 
som fokuseringspunkter i landskapet, där man har 
samlats i större grupper för att ägna sig åt olika 
sociala och rituella aktiviteter? Det har emellertid 
inte hittills funnits någon undersökning som ta
git upp ett tillräckligt stort område kring en lång
hög för att det skall vara möjligt att avgöra om så 
verkligen har varit fallet. Vid i stort sett samtliga 
undersökningar har man endast undersökt själva 
gravanläggningen noggrant, och några spår efter 
tillfälligt använda byggnader med funktion som 
bostad har inte hittats i direkt anslutning till dem. 
Däremot finns det i vissa fall tydliga spår efter 
byggnader under långhögarna (Madsen 1993; Jen
sen 2001:3531?.), men de har som vi har sett tidi
gare oftast givits en rituell tolkning.

Jimmy Strassburg (2000:382) har diskuterat 
den här frågan, och han anser att det verkligen 
har funnits motsvarande centralplatser inom den 
tidigneolitiska trattbägarkulturen i södra Sverige 
och i Danmark, och att de i varje fall delvis har 
varit knutna till långhögarna. Också Lars Sund
ström (2003:132?) har diskuterat likheterna mel
lan långhögarna i södra Skandinavien och t.ex. 
den centrala samlingsplatsen vid Fågelbacken. 
Han har pekat på likheterna mellan pålgravarna 
i östra Mellansverige och de s.k. östfasaderna med 
liknande pålar i långhögarna.

Intressant nog så har man nu faktiskt under
sökt en plats i Skåne som med stor sannolik
het kan antas vara lämningarna efter en större, 
central samlingsplats. Vid Almhov strax söder 
om Malmö har man banat av ett större område, 
och där funnit lämningarna efter fyra stycken 
långhögar samt ett stort antal gropar som bl.a. 
innehöll stora mängder keramik och djurben 
(Gidlöf & Johansson 2003; Gidlöf 2006; Rude- 
beck 2006; Gidlöf m.fl. 2006). Lämningarna kan 
dateras till TN I—II, och här kan man för första 
gången se vad som har funnits i ett stort område 
runt de monumentala långhögarna. Mycket talar 
för att området kring långhögarna verkligen har 
fungerat som en lokal samlingsplats för ett antal

212 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



lokala trattbägargrupper i området. De kringlig
gande groparna skulle i det här sammanhanget 
kunna ses som lämningar efter upprepat, rituellt 
festande. Det skulle kunna vara så att man i en 
första fas har uppfört en långhög där man sam
lats för att hedra minnet av en förfader genom 
olika ritualer och festande. Successivt har man 
uppfört fler långhögar och antalet gropar har 
ökat i antal över åren. Något som gör platsen än 
mer intressant är att man någon gång under för
sta hälften av TN II uppför två långdösar i exakt 
samma område. Detta kan ses som ett tecken på 
en lång kontinuerlig användning av platsen, där 
de olika typerna av gravmonument har fungerat 
som ett rituellt nav i området. En spännande de
talj i sammanhanget är att en av långdösarna har 
placerats över en brunn, vilken fyllts igen med 
bl.a. boplats- och hantverksavfall!

Eftersom antalet säkra långhögar i Skåne och 
Danmark ännu så länge är relativt litet, är det 
emellertid osäkert hur stor roll den här typen av 
gravmonument egentligen har spelat i området (se 
bl.a. Madsen 1993; Larsson, L. 1992). Variationen 
vad det gäller konstruktionen av gravtypen är stor 
(Liversage tppziyóff.), och det finns dessutom en 
klar koncentration av långhögar till Jylland (Mad
sen 1993), något som innebär att man måste vara 
försiktig i sin bedömning av hur vanlig gravtypen 
egentligen har varit i östra Danmark och Skåne. 
De flesta skånska långhögar som har undersökts 
tycks dessutom ligga något senare i tiden än majo
riteten av de danska. Så har t.ex. långhögarna vid 
Jättegraven och Skogsdala dateras till TN II med 
hjälp av keramikkronologi (Larsson, L 1992:54). 
Det finns emellertid en trolig långhög vid Kris- 
tineberg utanför Malmö som har fått en 14C-da- 
tering till TN I, varför man kan förmoda att det 
finns en lång tradition att anlägga den här typen 
av monumentala gravar också i Skåne (Rudebeck 
& Ödman 2000:98). Upptäckten av långhögarna 
vid Almhov bekräftar enligt min mening detta på 
ett övertygande sätt. De har 14C-daterats till tids
perioden TN I—II, och den stora kontinuiteten i 
utnyttjandet av området visar på ett uppenbart 
sätt att man eftersträvat en tydlighet i marke
ringen av platsen i landskapet (Gidlöf 2006; Gid- 
löf m.fl. 2006). Det kan inte ha rått något tvivel
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om platsens betydelse för de dåtida människorna i 
området, något som ytterligare understryks av att 
man har anlagt de två långdösarna på samma plats 
under TN II-MNA.

Långhögarna skulle mycket väl kunna ha ut
gjort mytiska, ursprungliga ”hus” för de regio
nala trattbägargrupperna i södra Skandinavien, 
i vilka anfäderna ansågs bo och på olika sätt på
verkade de levandes värld. Långhögarna skulle 
enligt den här hypotesen ha utgjort de fasta nav 
i bebyggelsestrukturen som behövdes för att hålla 
ihop de periodiskt kringflyttande gårdarna (se 
bl.a. Strassburg 2000:395). Under TN II, d.v.s.. 
ca 3500-3300 f.Kr, ersattes de rituellt använda 
områdena vid långhögarna i Skåne och Danmark 
successivt av liknande områden vid megalitgravar 
och Sarupsliknande anläggningar. I vissa fall har 
det även funnits kulthus i anslutning till megali
terna (se bl.a. Fabricius & Becker 1996). En del av 
de tidiga megalitgravarna i Danmark har anlagts 
i långhögarna eller i nära anslutning till dem, ett 
faktum som visar att det förmodligen har funnits 
en kontinuitet i utnyttjandet av vissa rituella om
råden under lång tid (se bl.a. Tilley i99Ó:79ff.). 
Det tidigare diskuterade exemplet från Almhov 
söder om Malmö visar med all önskvärd tydlighet 
att så har varit fallet också i Skåne.

Eftersom trattbägarkulturen i östra Mellansve
rige försvinner under ungefär samma tidsperiod 
som megalitgravarna börjar byggas i södra Skan
dinavien, ca 3500-3300 f.Kr., och ersätts med den 
gropkeramiska kulturen, når inte den megalitiska 
ideologin området i norr. Den nordligaste kända 
megaliten i Sverige som undersökts hittills lig
ger i Alvastraområdet i närheten av den berömda 
pålboplatsen i Östergötland (Malmer 2002:103). 
Den markerar en viktig gränszon mellan den 
megalitiskt präglade trattbägarkulturen i södra 
Skandinavien och den gropkeramiska jägare-sam- 
larekulturen i östra Mellansverige. Megaliten vid 
Alvastra har daterats till MN (mellanneolitikum) 
AI utifrån keramikmaterielats utseende.
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Det rituella landskapet 
i södra och mellersta 
Skandinavien under TN I—II
Utifrån det material vi har idag kan man alltså se 
att trattbägarkulturen i södra och mellersta Skan
dinavien har haft två huvudsakliga sätt att ta hand 
om sina döda under TN I- II (se bl.a. Liversage 
1992; Ebbesen 1994; Apel m.fl. 1995). I vissa de
lar av Danmark och Skåne har man byggt långhö
gar, där man har begravt en del av sina döda. Det 
finns emellertid också parallellt en rad olika typer 
av flatmarksgravar och andra gravar med olika 
slags överbyggnad i området, varför långhögarna 
kan tolkas som en speciell form av gravmonument 
där kanske bara en viss kategori av människor har 
begravts. Det finns teorier om att de skulle utgöra 
medvetet skapade, symboliska hus för en mytisk 
urfader, som genom sin närvaro i långhögen har 
givit den lokala gruppen styrka och en historia 
som rättfärdigat deras närvaro i området (se bl.a. 
Larsson 1997; Strassburg 2000). Om denna teori 
stämmer, så skulle långhögarna ha varit exklusiva 
monument som endast har uppförts vid speciella 
tillfällen, då den lokala gruppen har velat mar
kera sin närvaro i landskapet.

Som vi har sett tidigare så har troligen en stor 
del av de döda i östra Mellansverige begravts på 
en speciell typ av kustbundna samlingsplatser eller 
centralplatser, vilka troligen endast har använts 
vid ett fåtal tillfällen varje år. Vid Fågelbacken i 
Västmanland har en sådan plats undersökts, och 
här framkom en rad olika typer av depositioner av 
brända människoben, vilka kan tolkas som begrav
ningar eller tillfälliga nedläggningar av ben (Apel 
m.fl. 1995). Depositionerna av brända människo
ben hittades oftast tillsammans med välornerad 
keramik i vad som tolkades som stora pålfunda- 
ment med omkringliggande stenpackningar, men 
också i gropar, härdar, brandgropar och kulturla
ger. I flera fall låg dessa anläggningar i anslutning 
till fyra D-formade hyddlämningar, samt inne i en 
annan typ av konstruktion som tolkades som ett 
dödshus eller en dödshydda.

Hus, boplatser, rituella strukturer och gravar 
kan enligt Hodder ses som pågående projekt som 
skapar sammanhållning i en grupp av människor.

De rituella strukturerna och gravarna kan ses som 
medel att skapa gemensamma minnen och his
torier, som kunde användas för att förstärka en 
grupps identitet och bl.a. motivera dess närvaro 
i ett visst område (Hodder lppSipsff.). Enligt de 
här teorierna skapade man sociala och rituella 
landskap som ständigt påminde människorna 
som rörde sig genom det om deras rötter och var 
man hörde hemma. Genom de synliga och ofta 
monumentala rituella konstruktionerna och gra
varna fick landskapet en mening och ett förstå
eligt innehåll, som förklarade och bevarade den 
sociala ordning som rådde. Monumenten hade 
på så sätt en konserverande funktion i samhäl
let, och med hjälp av dem kunde man styra män
niskors tänkande och handlande. Sättet att göra 
detta varierade mellan olika områden i södra och 
mellersta Skandinavien, men själva idén bakom 
tycks enligt många författare ha varit densamma; 
att visa att ett speciellt område sedan länge hade 
bebotts av den egna gruppen av människor och 
att förfädernas och ens eget sätt att leva var en 
naturlig del av landskapet, d.v.s. en naturgiven 
ordning som inte kunde ifrågasättas.

På så sätt skapades ett i grunden konservativt 
samhälle, där bevarandet av den rådande sociala, 
ekonomiska och politiska ordningen troligen var 
ett av de viktigaste målen (för diskussion se bl.a. 
Nordquist 2001). Detta mål att reproducera den 
rådande ordningen förenades med en strävan att 
reproducera människor, husdjur, växter etc. för att 
den lokala gruppen skulle överleva. Här spelade 
olika fruktbarhetsriter, förfadersdyrkan och of- 
fernedläggelser förmodligen en stor roll. Fynden 
av omfattande offernedläggelser i våtmarker från 
tidigneolitikum kan tolkas som att detta betrakta
des som en viktig angelägenhet.

De rituella strukturerna på boplatser och ritu
ellt använda områden från TN I—II i södra och 
mellersta Skandinavien visar på vissa likheter i 
hur man har valt att ritualisera och rationalisera 
sin tillvaro. Det finns emellertid skillnader, ib
land ganska stora sådana, vad det gäller graden av 
monumentalisering av landskapet och i hur man 
har valt att bygga sina gravar och andra rituella 
strukturer. Alla yttringar präglas emellertid av 
en nära anknytning till eld och vatten. Just brän
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ningen av föremål, människor och djur samt of
fer av föremål, djur och människor i mossar och 
vattendrag tycks vara ett något som genomsyrar 
trattbägarkulturen under TN I—II i hela området 
(Koch 1998:172!!.; Malmer 2002:39!!.; Graner 
2004:30!!.). Intressant nog finns det i flera av 
långhögarna i Danmark tydliga tecken på att man 
har bränt de avlidna på platsen, ibland i kammare 
av sten och trä, och att man dessutom har bränt 
delar av själva långhögen, som t.ex. de monu
mentala östfasaderna byggda av trästockar (Mad
sen 1993:98; Jensen 2001:353!!.). Likheterna med 
de brända individerna i de olika typerna av kon
struktioner och anläggningar som finns i östra 
Mellansverige är kanske inte helt tydlig, men det 
kan vara samma religiösa uppfattning som ligger 
bakom kremeringssederna i de olika områdena.

Likadant förhåller det sig med offer av yxor, 
andra stenföremål, keramik, säd, djur och män
niskor i våtmarker, kärr och källsprång. Före
teelserna tycks finnas över hela södra och mel
lersta Skandinavien (se bl.a. Koch lppSiiyaff.). 
Som vi har sett tidigare så finns det enligt flera 
forskare en mer eller mindre tydlig kontinuitet 
mellan offertraditionerna under senmesoliti- 
kum och under inledningen av tidigneolitikum 
(för diskussion se bl.a. Karsten i994:49ff.,i7iff.; 
Nordquist 2001:124!.; Malmer 2002:39!!.). En
ligt Per Karsten finns det så stora likheter i val av 
offermetod och offermiljö mellan tidsperioderna 
i södra Skandinavien, att man kan säga att det 
tidigneolitiska offerskicket med största sanno
likhet har sina rötter i senmesolitikum. Från in
ledningen av tidigneolitikum finns det endast ett 
fåtal s.k. ackumulerade offernedläggelser i mos
sar och våtmarker, vilket visar att man i de fiesta 
fall inte har gjort upprepade nedläggningar på ett 
och samma ställe (Karsten 1994:171!!.). Offrens 
karaktär och placering visar istället att man off
rat vid ett fåtal tillfällen i mossar och våtmarker 
i nära anslutning till bebyggelsen. Detta skulle 
kunna bero på att bebyggelsen till övervägande 
del bestått av ensamliggande gårdar som flyttat 
runt i landskapet med relativt korta intervall, och 
att offernedläggelserna endast gjorts vid speciella 
tillfällen. Man kan emellertid se att antalet acku
mulerade offerfynd i mossar och våtmarker tycks

öka successivt under tidigneolitikum, och detta 
skulle kunna förknippas med ökad befolknings
täthet och en minskad rörlighet i bebyggelsen.

Om man ser på hur offerskicket manifesterar 
sig i östra Mellansverige under tidigneolitikum, 
så finns det stora likheter med hur det ser ut i söd
ra Skandinavien (se bl.a. Gill 2003:95!!.; Nilsson 
& Nilsson 2003). Det finns dessutom ett mycket 
pedagogiskt exempel i form av offerkärret vid 
Skogsmossen i Närke, som diskuterats tidigare. 
Platsen är intressant på många sätt, men det som 
gör den speciell är att det rör sig om en totalun- 
dersökt offermiljö som är knuten till vatten och 
som ligger i direkt anslutning till en samtida bas
boplats i inlandet (Hallgren m.fl. 1997; Hallgren 
2000b; Graner 2004). Genom att hela offermil
jön har undersökts får vi en mycket god bild av 
vad man offrat och hur det gått till. En annan in
tressant aspekt med offerkärret vid Skogsmossen 
är att en stor del av de offrade yxorna har bränts 
innan de har lagts ned i vattnet. Antalet brända 
stenföremål i offermossar i Skåne och Danmark 
är i jämförelse mycket litet (Karsten 1994:157!!.; 
Larsson, L. 1989; Malmer 2002:41). Kombina
tion av bränning av föremål och deponering i vat
ten kanske har haft en speciell betydelse, en bety
delse som har varit viktig för människorna i östra 
Mellansverige under tidigneolitikum.

Slutsatsen utifrån den här diskussionen måste 
bli att trots att det har funnits skillnader i de yttre 
former man har valt för att manifestera olika ri
tuella aspekter av liv och död inom trattbägarkul
turen i södra och mellersta Skandinavien under 
tidigneolitikum, så finns det i varje fall under TN 
I och inledningen av TN II också vissa likheter 
i hur man har valt att behandla människor och 
djur efter döden och i hur man har behandlat fö
remål som har ingått i det rituella livet. De har 
bränts eller lagts ned i vattenpräglade miljöer, 
och i vissa fall har de utsatts för båda behandling
arna. Elden och vattnet har kanske på något sätt 
givit de här föremålen, djuren och människorna 
en annan betydelse än vad de hade innan. Genom 
att använda sig av någon form av rite de passage 
har föremålen fått önskade egenskaper, som har 
kunnat påverka liv och död i de levande männis
kornas värld (jfr Kihlstedt m.fl. 1997:123!!.).
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Gropkeramiska kulturen, 
ca 3600-2800 f.Kr
Många forskare har traditionellt betraktat den 
gropkeramiska kulturen som en direkt utveckling 
från trattbägarkulturen (för översikter se bl.a. Se
gerberg lppp.-aoiff; Larsson 2003:i33f.). Den här 
hypotesen har även nyligen diskuterats av bl.a. 
Lars Sundström (2003:209!!.), och hans åsikt är 
att den gropkeramiska kulturen i östra Mellansve
rige kan ses som någon form av motreaktion mot 
trattbägarkulturens neolitiska livsstil. Han anser 
att trattbägarkulturens grupper i östra Mellansve
rige har gjort ett medvetet val under slutet av TN 
II och inledningen av MN A att återgå till ett idea
liserat, förflutet liv som mobila jägare-samlare. 
Om man ser på det historiska och antropologiska 
materialet så är emellertid en sådan utvecklings- 
riktning mycket sällsynt. Det finns endast ett fåtal 
kända exempel på att en tidigare jordbrukande be
folkning har återgått till en renodlad jägare-samla- 
retillvaro. Den här typen av förändringar tycks en
dast ske i extrema stressituationer (se bl.a. Clastres 
1974; Diamond 1999:103), och frågan är om just 
den här tidsperioden kan karakteriseras som en 
sådan? Frågan om den gropkeramiska kulturen 
ursprung och bakgrund är viktig, eftersom det kan 
påverka våra tolkningar av de rituella lämningarna 
och gravarna på boplatser och gravplatser.

Flera forskare hävdar att omvandlingen av tratt
bägarkulturen till den gropkeramiska kulturen i 
östra Mellansverige har sin bakgrund i en försäm- 

j ring av klimatet i Skandinavien under inledningen 
j av MN A, ca 3300 f.Kr. De anser sig kunna se en 
tydlig nedgång i medeltemperaturen, och att för
utsättningarna för jordbruket därmed har försäm
rats i en sådan omfattning att det helt har upphört 
i området (för översikt se bl.a. Gräslund 1979:895, 
1981; Segerberg 1999:20111'.). Parallellt har havsni
vån stigit i området, och detta har förmodligen lett 
till att salthalten har ökat i Östersjön, vilket har 
förbättrat miljöförhållandena för havsdäggdjur 
och vissa fiskarter. På grund av detta har man valt 
att återgå till en jägare-samlarekonomi med starka 
inslag av havsjakt och fiske, eventuellt med vissa 
mindre inslag av husdjurshållning. Stig Welinder
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har även fört fram teorier om att en successiv ut
armning av jorden på grund av ett alltför intensivt 
svedjebruk har lett fram till en försörjningskris, 
när den tillgängliga skogsbevuxna marken inte 
längre kunde ge tillräcklig avkastning (Welinder 
1974; Hulthén & Welinder 1981). Överutnyttjan
det av de tillgängliga naturresurserna har på så 
sätt tvingat fram en ny livsstil, och efterhand har 
också en ny materiell kultur, den gropkeramiska, 
etablerats i området. De här olika hypoteserna 
har diskuterats av olika forskare (se bl.a. Görans
son i987:45ff., 1996; Kristiansen 1993) och för
sök har gjorts för att verifiera eller falsifiera dem. 
Hans Göransson har utifrån omtolkningar av pol
lendiagram från bl.a. Alvastra försökt att visa att 
man har fortsatt att odla i området under MN A, 
något som emellertid Kristiansen utifrån det ar
keologiska källmaterialets utseende starkt ifråga
sätter. Också andra forskare har presenterat olika 
teorier om att man har fortsatt med en begränsad 
odling i östra Mellansverige även under MN A, 
men det har visat sig svårt att verifiera detta (se 
bl.a. Edenmo m.fl. 1997:191!.).

En annan hypotes är att den gropkeramiska 
kulturen har sitt ursprung i norra Skandinavien, 
och att den successivt har rört sig söderut när för
utsättningarna för bl.a säljakt och fiske förbätt
rades i och med klimatförsämringen under TN 
II och MN A. Finns det då i något stöd i det ar
keologiska materialet för en sådan hypotes? Om 
man ser på det material som framkommit under 
senare tid, så finns det faktiskt en del som talar 
för att det verkligen kan förhålla sig på det här 
sättet. Bl.a. har Niclas Björck presenterat ett in
tressant nytt material från norra Sverige som kan 
ge oss en delvis ny syn på den här problematiken. 
Enligt Björck (1997, 1999, 2003) är det tydligt 
att de tidigaste gropkeramiska boplatserna har 
legat längs med norrlandskusten. Flera av dem 
kan utifrån sin nivå över havet med största san
nolikhet dateras till inledningen av tidigneoli- 
tikum, ca 3900-3800 f.Kr. Björck för fram en 
hypotes om att den gropkeramiska kulturen har 
uppstått genom påverkan från bl.a. den kamkera- 
miska kulturen på nuvarande finskt område (jfr 
Hallgren 2004:124!!.). Han hävdar att den kam- 
keramiska kulturen har påverkat ett antal senme-
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solitiska grupper som levt i norra Skandinavien 
och längs med den svenska norrlandskusten. Ett 
utvecklat nätverk av långväga kontakter i norra 
östersjöområdet har redan under inledningen av 
TN I resulterat i de lämningar som vi idag kal
lar gropkeramisk kultur. Efterhand har det sedan 
skett en spridning av den gropkeramiska kulturen 
från Norrland söderut längs med kusten, ned mot 
östra Mellansverige, där majoriteten av de tidiga 
dateringerna ligger någonstans i tidsintervallet 
3600-3400 f.Kr, (Edenmo m.fl. lppyriSaff.).

Expansionen av den gropkeramiska kulturen 
har sedan fortsatt söderut, längs med den svenska 
östersjökusten och vidare ut i Kattegatt- och Ska- 
geracksområdet, längs den svenska västkusten 
och över till de danska öarna samt till Jylland och 
södra Norge. Förmodligen har den också spridit 
sig åt sydväst, direkt från östra Mellansverige in 
i den dåvarande stora Mälar- och Hjälmarevi- 
ken och vidare in i Vättern- och Vänernområdet. 
Frågan är emellertid hur homogen den här ar
keologiska kulturgruppen egentligen har varit? 
Om man ser på variationen inom den materialla 
kulturen och även på skillnader i rituella kon
struktioner och gravläggningsseder inom detta 
stora geografiska område, så framstår det som 
tydligt att det funnits ett antal regionala grupper 
som kan antas representera verkliga, lokala grup
peringar inom den övergripande gropkeramiska 
kulturen. Hur stora skillnaderna har varit i ideo
logi, traditioner och religion är omöjligt att uttala 
sig om, men variationen i den materiella kulturen 
antyder i varje fall att det inte har rört sig om en 
helt enhetlig kulturell tradition.

Många forskare anser att den gropkeramis
ka kulturen av många skäl är svår att beskriva 
och definiera (för diskussion se bl.a. Löfstrand 
ip74:23ff.; Wyszomirska lj^^ff.; Edenmo 
m.fl. ip97:i35ff., i68ffi; Strinnholm 200i:ii3ff.; 
Sundström 2003:205^.). Eftersom man ska
pat en mycket vid kulturdefinition har man fått 
stora problem att konkret formulera vad de här 
lämningarna rent kulturhistoriskt kan tänkas re
presentera. Ett av de mer allvarliga problemen 
är att den gropkeramiska kulturen kopplas sam
man med olika ledartefakter i skilda geografiska 
områden, något som naturligtvis gör det ännu
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svårare att ge en samlad beskrivning av den (för 
diskussion se bl.a. Malmer 2002:97ff.). Bożena 
Wyszomirska (i984:4off.) har lagt fram en hy
potes om att den stora geografiska utbredningen 
och skillnader i naturmiljön har lett till lokala och 
regionala variationer inom kulturgruppen. Hon 
anser emellertid att endast de norrländska och 
östsvenska grupperna kan räknas till den gropke
ramiska kulturen, medan de västsvenska, danska 
och norska grupperna representerar fångstinrik- 
tade grupper inom trattbägarkulturen. Inom det 
norrländska och östsvenska området anser hon 
sig kunna urskilja fyra regionala grupper; den 
sydöstsvenska, gotländska, östmellansvenska och 
nordsvenska. Andra forskare vill istället se samt
liga grupper i Skandinavien som haft ett större 
eller mindre inslag av material som kan karakte
riseras som gropkeramiskt, som regionala varia
tioner inom en och samma övergripande kultur 
(se bl.a. Nielsen 1979).

Om vi återvänder till Niclas Björcks hypotes så 
kan man således enligt hans sätt att resonera anta 
att den gropkeramiska kulturens ursprung finns 
att söka i en nordlig, förmodligen arktisk eller sub
arktisk miljö. Denna hypotes får faktiskt ytterli
gare stöd av osteologiska studier av gropkeramiskt 
skelettmaterial från Gotland. Torbjörn Ahlström 
(1997a, 1997b) anser att vissa drag i skelettmate
rialet från gropkeramiska gravplatser på Gotland 
visar att det har rört sig om en tydligt köldanpas- 
sad grupp som etablerat sig i mellersta och södra 
östersjöområdet. Denna klimatanpassning har inte 
kunnat ske på Gotland, eftersom det handlar om en 
evolutionär process som tar tusentals år, utan den 
måste ha ägt rum under arktiska eller subarktiska 
klimatförhållanden någonstans i norra Skandina
vien, möjligen längs med kusten vid Norra Ishavet. 
Enligt Ahlström visar detta att den gropkeramiska 
kulturen verkligen har haft ett annat etniskt och 
geografiskt ursprung än trattbägarkulturen, och att 
förändringen av den materiella kulturen i bl.a. östra 
Mellansverige under andra hälften av tidigneoliti- 
kum har skett genom en invandring till området. 
Efter etableringen av den gropkeramiska kulturen i 
området har naturligtvis de olika grupperna påver
kat varandra på olika sätt när de levt i samma områ
den. Man måste förutsätta att det skett ett intensivt
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utbyte av materiell kultur under en inledningsfas, 
och att man har etablerat olika typer av sociala 
kontakter som t.ex. giftermålsallianser över de et
niska och kulturella gränserna. Detta har med tiden 
förändrat de olika materiella uttrycken och lett till 
en sammansmältning, en s.k. ackulturation.

Om man sammanfattar den här hypotesen, så 
innebär de mycket tidiga 14C-dateringarna från 
flera gropkeramiska boplatser längs med norr
landskusten och i vissa fall också i östra Mellan
sverige, att det är svårt att se den gropkeramiska 
kulturen som enbart en intern förändring av tratt- 
bägarkulturen i området. Om så hade varit fallet, 
så skulle man enligt min mening vara tvungen att 
förutsätta en successiv, långvarig förändringspro
cess, där olika lokala grupper inom trattbägarkul- 
turen stegvis omvandlats till gropkeramiska med 
en förskjutning över tiden från ca 3600 f.Kr. och 
framåt, eftersom trattbägarkulturen inte försvin
ner från området förrän ca 3400-3300 f.Kr.

Hur det nu än förhåller sig med bakgrunden 
till de förändringar vi kan se i samhällsstrukturen 
under övergången mellan TN I—II i östra Mellan
sverige, ca 3600-3400 f.Kr., så är det nya levnads
sättet ett faktum. Omläggningen av ekonomin och 
den förändrade närvaron i landskapet visar att nå
got har hänt. Jakt, fiske och insamling dominerar 
återigen helt och boplatserna koncentreras till kus
ten samt skärgården. Dessutom kan man se vissa 
tecken på att det sker en förändring av ideologi och 
religion, vilket tyder på att man har tagit till sig 
ett nytt sätt att tänka och att en ny livsvärld har 
skapats. Detta är viktigt att diskutera, eftersom det 
förmodligen har haft stor betydelse för hur man har 
sett på ideologiska, religiösa och rituella frågor. Om 
det handlar om en omvandling av trattbägarkultu
ren till gropkeramisk kultur borde det åtminstone 
till en början finnas en viss kvardröjande ideologisk 
anknytning till ett neolitiskt tankesätt med sina 
rötter i trattbägarkulturen, där fruktbarhetsriter 
och förfadersdyrkan förmodligen har spelat en vik
tig roll. Handlar det istället om en ny, invandrande 
jägare-samlaregrupp med sitt ursprung någonstans 
i norra Skandinavien, så har man med stor sanno
likhet haft en ideologi och en livsvärld som haft sin 
grund i en animistiskt präglad religion med inslag 
av totemliknande föreställningar och jaktmagi.

Om man ser på hur de gropkeramiska boplatserna 
i östra Mellansverige (Löfstrand 1974:41?.; Ar turs
son 1996a, s. 326ff.; Edenmo m.fl. 1997:175; Se
gerberg i999:27ff.), på Gotland (Österholm 1989) 
och även i södra Norrland (Björck 1996, 1997, 
1998,1999, 2003:24??; Björck & Björck 1999) har 
placerats i landskapet, så ligger de grupperade i 
mindre, lokala grupper längs med den dåvarande 
kusten och i den utanförliggande skärgården. De 
kända gropkeramiska boplatserna i de här om
rådena ligger samlade i koncentrationer med ca 
10-25 kilometers avstånd från varandra, vilket 
ungefär motsvarar en dagsfärd till sjöss fram och 
tillbaka. Med största sannolikhet har flera sådana 
lokala grupper ingått i ett regionalt nätverk.

Inom varje lokal grupp har det funnits olika 
typer av boplatser med skilda funktioner, vil
ket naturligtvis har påverkat deras placering i 
landskapet och deras organisation samt karak
tär. Om man ser på basboplatserna, där man har 
tillbringat den största delen av året, så har de 
varit större och haft en mer komplex struktur. 
Dessutom har de förmodligen placerats i mer 
skyddade lägen i inner- eller mellanskärgården. 
Specialboplatserna har varit mindre och har inte 
haft en lika komplex uppbyggnad. De har place
rats antingen i mellan- eller ytterskärgården eller 
i inlandet, och här har man utnyttjat tillfälliga 
toppar i jakt- fiske- och insamlingsresurser. För
utom de här två typerna av boplatser har det med 
största sannolikhet också funnits speciella, större 
samlingsboplatser, där de lokala grupperna inom 
ett regionalt nätverk har träffats med jämna mel
lanrum för att utföra olika sociala och rituella ak
tiviteter. De olika regionala nätverken har på så 
sätt fungerat som gemensamma sociala och kul
turella enheter, där de lokala grupperna har träf
fats regelbundet för att utföra olika sociala och 
rituella aktiviteter. De regionala nätverken har i 
sin tur ingått i vidsträckta, långväga kontaktnät, 
inom vilka materiell kultur har utbytts och so
ciala kontakter och pakter har ingåtts.

Hur ser då materialet ut på de gropkeramiska 
boplatserna och gravplatserna? Den gropkeramis
ka kulturen har flera drag som vanligen förknip
pas med jägare-samlare. Intressant nog finns det 
flera paralleller till de senmesolitiska boplatserna
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och gravplatserna i södra Skandinavien, vilket 
visar att den gropkeramiska kulturen har haft en 
tydlig förankring i en ideologi som kan anses ty
pisk för jägare-samlare. Visserligen finns det ett 
stort inslag av neolitisk materiell kultur inom kul
turgruppen, som t.ex. användningen av keramik, 
slipade flint- och bergartsyxor och ett visst min
dre inslag av domesticerade djur och odlade väx
ter, men boplatsernas och gravplatsernas karaktär 
visar att de tydligt skiljer sig från trattbägarkultu- 
rens inlandsboplatser i bl.a. Närke.

Det som kännetecknar de gropkeramiska bo
platserna i bl.a. östra Mellansverige, på Gotland 
och längs med norrlandskusten är deras stora 
fyndrikedom och deras komplexitet (Edenmo 
m.fl. lppy.iyiff.; Malmer 2002:926!). Om vi tit
tar på de mer eller mindre totalundersökta boplat
ser som undersökts med moderna metoder under 
senare år, så framträder intressant nog ett tydligt 
mönster (Artursson 19962:327^, 2006; Artursson 
m.fl. 2003:1396!; Björck 20o3:3off.). Det är möjligt 
att rekonstruera två övergripande, planmässiga 
organisationsprinciper utifrån placeringen av bl.a. 
boningshyddor, härdar, kokgropar och avfallshö- 
gar samt större avfallslager; en cirkulär eller halv
cirkelformad planlösning, samt en linjär som utan 
undantag har varit orienterad längs med strandens 
sträckning (Björck 2003:3061).

I de här tolkningarna har man huvudsakligen 
utgått från hur boningshyddorna av olika typ har 
varit placerade i förhållande till varandra. Bo
ningshyddorna har tolkats som enfamiljsbostäder 
och de har varit omgivna av härdar och kokgropar 
för matlagning, olika typer av aktivitetsområden 
för bearbetning av sten, trä, ben, horn, hudar etc. 
samt avfallshögar. Det här mönstret visar på ett 
tydligt sätt att varje hydda har fungerat som en 
separat, funktionell enhet, troligen för en familj, 
vilken kan ses som den minsta byggstenen i den 
sociala strukturen. Förutom aktivitetsytorna och 
avfallshögarna i anslutning till hyddorna har det 
funnits gemensamma områden på boplatserna, där 
man dels utfört vissa sysslor tillsammans och dels 
har deponerat avfall sekundärt. Större avfallslager 
har ofta placerats i en krans runt själva boplatsen, 
och här har man förmodligen sekundärt placerat 
avfall från de mer centrala delarna av boplatsen.

Ett intressant drag är att de kända gropkeramiska 
gravarna och gravplatserna i östra Mellansverige 
och längs med norrlandskusten uteslutande lig
ger på boplatserna (Edenmo m.fl. ippy;i8off.; 
Malmer 2002:916!; Artursson 2006). Det finns 
emellertid källkritiska problem med det här re
sonemanget, eftersom inga riktade försök har 
gjorts för att hitta mer specialiserade gravplatser 
på andra platser i landskapet, men tendensen är 
än så länge tydlig. På Gotland finns det däremot 
specialiserade gravfält, men med största sannolik
het har de legat i nära anslutning till de samtida 
boplatserna. I många fall har de faktiskt anlagts 
på äldre boplatser, men det finns också exempel 
på att man har placerat boplatser på ytor som ti
digare använts som gravplatser (Burenhult 2002). 
Den här närheten mellan det profana och det ri
tuella, mellan levande och döda på gropkeramiska 
boplatser är intressant.

Den allmänt spridda uppfattningen att gropke
ramiska begravningar endast skulle bestå av rela
tivt okomplicerade skelettgravar utan yttre mar
keringar har utifrån resultaten från flera moderna 
undersökningar visat sig vara felaktig. Senare tids 
forskning har visat att det istället finns en relativt 
stor variation i gravläggningsseden, med allt från 
enkla gropar i marken utan någon synlig yttre mar
kering till begravningar i förmodade boningshyd
dor eller i speciella dödshus (Bagge 1938; Artursson 
19963:35561, 2006). Detta påpekades faktiskt tidigt 
av bl.a. Bożena Wyszomirska (1984) och Göran Bu
renhult (1991). Flera undersökningar har dessutom 
visat att man tycks ha använt sig av skelettgravskick 
och brandgravskick parallellt (Artursson 2006). 
Dock har det under hela den gropkeramiska kultu
rens existens, från övergången TN I—II till MN B, 
funnits en tydlig tyngdpunkt på skelettgravskicket.

Ett bra exempel på en tidig gropkeramisk boplats 
i östra Mellansverige där det också finns gravar och 
rituella strukturer har undersökts vid Högmos
sen i norra Uppland (Björck m.fl. 2005:176!). Den 
kan dateras till tidsperioden ca 3600-3400 f.Kr., 
och här fann man lämningarna efter fem hyddor 
med tillhörande aktivitetsy tor samt avfallsområ
den (fig. 2). Hyddorna låg längs med stranden, 
och intressant nog fann man dessutom fyra gra
var tätt placerade i en liten grupp mitt bland dem.
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Figur 2.7J/<v« över den gropkeramiska boplatsen vid Högmossen i Uppland (efter Björck m.fl. 2005:18, fig. 5). 

Figure 2. F/ø» of the Pitted Ware Settlement at Högmossen, county of Uppland (after Björck m.fl. 2005, p. 18, fig. ]).

Gravarna har med största säkerhet anlagts här när 
man fortfarande bodde på platsen. I anslutning 
till gravarna fann man dessutom vissa föremål och 
anläggningar som tyder på att man utfört någon 
form av ritualer i området.

Ett intressant inslag på flera gropkeramiska bo
platser är de byggnader av olika slag som kan ges 
en rituell tolkning (se bl.a. Art ursson 2006). De 
tycks ha använts för olika syften, och generellt sett 
kan man urskilja tre huvudsakliga funktioner; offer 
samt andra ritualer, dekarnation och begravning. 
I flera fall kan man misstänka att de har haft flera 
av dessa funktioner samtidigt, och förmodligen 
är detta mer regel än undantag. Något som också 
har uppmärksammats är förekomsten av ensam
liggande, stora och djupa stolphål som i vissa fall 
kan tolkas som lämningar efter resta stolpar eller 
totempålar. I vissa fall har det framkommit brända 
människo- och djurben i dessa stolphål. Flera av 
de moderna undersökningar som har gjorts har 
visat att det i de flesta fall dessutom finns relativt

stora mängder obrända och brända människoben 
i kulturlagren på de gropkeramiska boplatserna, 
något som visar att mänskliga kvarlevor har varit 
ett vanligt inslag bland de mer vardagliga anlägg
ningarna och konstruktionerna.

Kulthus eller andra konstruktioner som har haft 
olika rituella funktioner där offer av skilda slag har 
spelat en viktig roll, finns på flera gropkeramiska 
boplatser i södra och mellersta Skandinavien. I 
många fall har de haft en tydlig koppling till en 
speciell djurart, oftast säl eller bäver, men också 
gris. Det mest kända exemplet är naturligtvis de 
s.k. sälaltarna som har undersökts vid bl.a. Ajvide 
på Gotland (Österholm 1999, 2002) och Jettböle 
på Åland (Stenbäck 2003:20iff.). Det finns emel
lertid också exempel på hyddor där bäver tycks ha 
haft en speciell betydelse. Vid Fräkenrönningen 
i Gästrikland (Björck lppSisaff., aoog^off.) och 
Brännpussen i Uppland (Nilsson 2006) har min
dre byggnader med ett speciellt fyndmaterial och 
koncentrationer av bäverben undersökts. Dessut-
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om har man vid Ajvide på Gotland hittat spår efter 
stolpar eller pålar samt härdar inom ett område på 
ett av gravfälten, vilka tolkats som lämningarna 
efter en oval pålkonstruktion eller möjligen en 
mindre byggnad, där grisar har slaktats och för
modligen också tillagats inför särskilda offermål- 
tider (Burenhult 2002; Österholm 2002).

Överhuvudtaget är den nära anknytningen mel
lan djur och människor i rituella konstruktioner 
och gravar något som är mycket tydligt på de grop- 

j keramiska boplatserna (se bl.a. Artursson 2006). 
Den gropkeramiska kulturen tycks därigenom ha 
haft en gravläggningssed som på många sätt har 
liknat den mesolitiska, där bl.a. hunden har haft 
en stark ställning och i vissa fall t.om. gravlagts i 
egna gravar med gravgåvor. Också delar av fynd
materialet, som t.ex. de s.k. lerfigurinerna som of
tast avbildar djur, visar att det har funnits någon 
form av nära kontakt mellan människorna och 
djuren inom den gropkeramiska kulturen. Kanske 
kan man tänka sig att det existerat någon form av 
totemliknande föreställningar inom kulturgrup
pen, som har markerats med hjälp av bl.a. speciella 
byggnader, totempålar samt små figurer i lera?

Den andra typen av rituellt använda byggnader, 
s.k. dekarnationshus, har uppförts för att förvara 
människokroppar medan mjukdelarna har rutt
nat och försvunnit. Den här typen av byggnader 
är naturligtvis svåra att identifiera enbart utifrån 
sitt utseende eller fyndmaterialet, men flera av 
dem som har tolkats som dödshus kan mycket väl 
dessutom ha haft en sådan funktion (jfr Larsson 
2003:ióiff.; Artursson 2006; Lindström 2006). 
Dödshusen är naturligtvis lättare att identifiera 
utifrån fynden, eftersom definitionen av dem be
står i att de uppförts för att permanent förvara 
hela människokroppar eller delar därav. Den här 
typen av byggnader har förmodligen dessutom 
kunnat fungera både som kult- och dekarnations
hus parallellt, varför en definitiv och enstämmig 
bestämning av typ är svår att göra och kanske inte 
heller är speciellt meningsfull.

Exempel på att man har använt sig av dekar- 
nation, återbegravningar eller s.k. sekundära 
begravningar av människoben finns på flera 
platser. Det har dessutom framkommit tydliga 
tecken på att man delvis har styckat de döda

inom den gropkeramiska kulturen, bl.a. vid Jett- 
böle på Åland (Nunez 1995; Storå 2001:40). Fö
rekomsten av både obrända och brända delar av 
skelett i kulturlager och anläggningar på många 
gropkeramiska boplatser, som dessutom i vissa 
fall har spår efter styckning eller andra skador, 
visar att det varit relativt vanligt att man mani
pulerat med kvarlevorna efter de döda (se bl.a. 
Gill aooguapff.). Vid bl.a. Ajvide på Gotland 
finns det flera exempel på att man har avlägsnat 
kraniet innan begravningen (Burenhult 1986, 
2002:33). Kanske kan man koppla detta fenomen 
till en skallkult, där kranierna eventuellt har an
vänts i någon form av förfädersritual?

De dödshus som har undersökts på gropkera
miska boplatser och gravplatser har haft ett varie
rande utseende och har, som vi har sett tidigare, 
förmodligen använts även för andra ändamål. Ge
nerellt sett kan de delas in i två övergripande kate
gorier; dels vanliga boningshyddor som sekundärt 
har fått tjäna som dödshus, dels speciellt uppförda 
hyddor med konstruktionsdrag som skiljer dem 
från de vanliga boningshyddorna.

Ett bra exempel på en förmodad boningshydda 
som omvandlats till dödshus har undersökts på en 
gropkeramisk boplats vid Fagervik i Östergötland. 
Här har man hittat de jordiska kvarlevorna efter 
fem eller sex individer under lämningarna efter en 
trolig boningshydda (B agge 1938; Gill 2 o o 3:13 if.). 
De döda har gravlagts under en stenpackning som 
tolkats som ett golvlager. De har placerats i olika 
typer av nedgrävningar och eftersom karaktären 
på begravningarna varierar mycket kan man kan 
ana en komplex struktur bakom tillkomsten av 
det här dödshuset. I vissa nedgrävningar finns 
stora delar av skeletten bevarade, medan det i 
andra endast handlar om delar av skelett. Kanske 
kan man tänka sig att boningshyddan omvandlats 
till dödshus efter det att den första individen har 
gravlagts i den, och att den sedan kontinuerligt 
använts för begravningar och andra ritualer?

Ett bra exempel på ett troligt specialiserat döds
hus från den tidigare fasen av den gropkeramiska 
kulturen har undersökts vid Häggsta i Botkyrka 
socken, Södermanland (Olsson 1999; jfr Gill 
aoogngöfi). Det har 14C-daterats till 3490-3110 
f.Kr. (kal. 1 sigma), d.v.s. den andra hälften av tidig-
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neolitikum och inledningen av mellanneolitikum. 
Lämningarna består av en oval, ca 8,5x3-$ meter 
stor ränna (hg. 3). Med största sannolikhet rör 
det sig om spåren efter ett dödshus som konstru
erats med väggen stående i en ränna, ungefär som 
i dödshuset på den sena gropkeramiska boplatsen 
vid Bollbacken (hg. 3 och 6). I anslutning till bygg
naden har man deponerat brända och obrända ben 
av människa och djur, samt keramik och bearbetad 
kvarts, grönsten, hinta och sandsten. De brända 
människobenen i form av kraniefragment och rör
ben har deponerats i ett område strax nordväst om 
byggnaden. Djurbenen har hittats i rännan, och 
består intressant nog av en blandning av fragment 
från nötkreatur, älg, hjortdjur, gris, säl och hsk. 
Konstruktionen har således tydliga drag av både 
kult- och dödshus. Man har deponerat föremål, 
människo- samt djurben och kulturpåverkad jord 
vid ett hertal tillfällen, vilket visar att byggnaden 
använts kontinuerligt under en tid.

Ett dödshus med en mer osäker bakgrund har 
undersökts vid den gropkeramiska boplatsen Frä- 
kenrönningen i Valbo socken, Gästrikland (Björck 
1998:32, 2003:30ff.). Här har två gravar undersökts, 
varav en har grävts ned inne i en hyddlämning, 
hydda VII. Placeringen av graven gör det troligt att 
man kan tolka byggnaden som ett dödshus, i varje 
fall sekundärt. Intressant nog kan man se att hydda 
VII har haft ungefär samma konstruktion som de 
andra hyddorna på platsen, men att den har varit 
betydligt större. Dessutom är fyndmaterialet som 
kan knytas till den på många sätt speciellt (Björck 
1998:58). Bl.a. finns det ett relativt stort antal mi
niatyrkärl och lerfiguriner i eller kring hyddan, och 
fynden av bearbetad porfyr och bäverben är kon
centrerade till området (Björck lppS^Sff.). Ett an
nat intressant faktum är att keramiken i området 
har en mindre fragmenteringsgrad samtidigt som 
fosfathalten är lägre, vilket visar att aktiviterna 
runt hyddan har skiljt sig från den övriga ytan. 
Kanske har byggnaden fungerat både som kulthus 
och dödshus? Den andra graven på boplatsen hit
tades strax norr om hydda III och kan därför inte 
säkert knytas till den (Björck 1998:26).

Som sammanfattning kan man säga att de tidi
ga gropkeramiska basboplatserna har varit kom
plexa strukturer, där både profana och rituella

aktiviteter samsats om utrymmet. Inom relativt 
små ytor har man sysslat med allt från vardag
liga hushållssysslor och hantverk till rituella ak
tiviteter och även anläggandet av begravningar. 
Närheten mellan anläggningar och konstruktio
ner av olika slag och med skilda funktioner inom 
boplatsytorna är något som utmärker den grop
keramiska kulturen. Närheten mellan de levande 
och döda på basboplatserna kan ses som något 
mycket typiskt för den här kulturgruppen.

Gropkeramiska kulturen 
och stridsyxekulturen, 
2800-2300 f.Kr
Efter det att trattbägarkulturen försvinner från 
östra Mellansverige någon gång under tidsperio
den 3400-3300 f.Kr. så domineras bilden i om
rådet helt av den kust- och skärgårdsanknutna 
gropkeramiska kulturen. Denna situation fort
sätter att råda under lång tid, ca 500-600 år fram 
till ca 2800 f.Kr. då den så kallade stridsyxekul- 
turen plötsligt dyker upp. Eftersom det inte har 
funnits någon egentlig neolitisk kulturgrupp i 
östra Mellansverige under så lång tid, framträ
der stridsyxekulturens särpräglade arkeologiska 
lämningar desto tydligare. Om man ser på var 
i landskapet den äldre stridsyxekulturens kända 
boplatser och gravplatser ligger och hur lös- 
fyndsmaterialet från tiden ca 2800-2600 f.Kr 
grupperar sig, så ser man tydligt att lämningarna 
oftast ligger i inlandslägen. I de allra flesta fallen 
återfinns de på rullstensåsarna och de kringlig
gande sandområdena. Detta skulle enligt flera 
forskare kunna innebära att man har utnyttjat de 
lättare brunjordarna i lövskogsområdena för ett 
enklare svedj ej ordbruk och även för bete (se bl.a. 
Hallgren 1997, 2000a).

Utifrån de olika materialens fördelning i land
skapet så skulle man alltså kunna säga att den 
gropkeramiska kulturen och stridsyxekulturen ex- 
kluderar varandra rent rumsligt, förutom i ett fåtal 
kustanknutna områden där lämningar från båda 
kulturerna faktiskt finns parallellt. Detta har tra
ditionellt lett till att majoriteten av forskarna tol-
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kat samhällstrukturen som dualistisk, d.v.s. att två 
etniskt eller kulturellt åtskilda grupper levt samti
digt i området. Det finns visserligen också teorier 
om att den gropkeramiska kulturen och stridsyx- 
ekulturen endast skulle vara skilda materiella ut
tryck för olika ekonomiska och rituella aktiviteter 
inom samma grupp (se bl.a. Malmros 1980; Carls
son 1998; Gill 2003), men denna hypotes är enligt 
min mening mycket svårare att förena med mate
rialets utseende (se bl.a Artursson 2006).

De kända gropkeramiska gravarna och gravplat
serna i östra Mellansverige ligger, som vi har sett 
tidigare, uteslutande på de kust- eller skärgårds- 
bundna boplatserna (Edenmo m.fl. lppyriSoff.; 
Malmer aooarpiff.; Artursson 2006), medan de 
stridsyxegravar som framkommit i området of
tast ligger på ett relativt sett större avstånd från 
boplatserna, på speciella gravfält på rullstensåsar 
eller på anslutande sandiga områden i inlandet 
(Edenmo m.fl. rppyiiSSff.; Malmer aooangyff.). 
I vissa fall finns det dock exempel på att man har 
placerat stridsyxegravar eller gravfält i kustnära lä
gen. Detta gäller speciellt under den senare hälften 
av MN B, då stridsyxekulturen tycks ha utvidgat 
sitt territorium i östra Mellansverige.

Som vi kan se så är alltså skillnaden mellan pla
ceringen av gravarna uppenbar. Detta förhållande 
skulle mycket väl kunna spegla en ideologisk skill
nad mellan dem, och dessutom en olikhet i hur 
man har sett på de döda (se bl.a. Artursson 2006; 
Lindström 2006). Förutom att det finns tydliga 
skillnader i hur de två arkeologiska kulturgrup
perna har placerat sina boplatser och gravplatser i 
landskapet, så finns det dessutom uppenbara skill
nader i hur boplatserna har strukturerats samt i 
hur gravarna har konstruerats och gravplatserna 
har organiserats. Som vi har sett innan så utmärks 
de gropkeramiska boplatserna under TN II och 
MN A av en stor komplexitet och fyndrikedom. 
Detta gäller även under MN B. I de fall då man 
undersökt stora delar av boplatserna kan man se 
att de varit uppbyggda kring ett varierande antal 
hyddor med anslutande anläggningar, aktivitetsy- 
tor och avfallsområden. Intressant nog finns det 
också ofta anläggningar och konstruktioner som 
kan ges en rituell tolkning på boplatserna, samt 
dessutom gravar och i vissa fall även kult-, dekar -
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Figur 3. Plan över 
dödshusen vid Häggs t a i
Botkyrka socken, Södermanland och Bollbacken i Tor- 
tunasocken, Västmanland(från GUI 2003:137, fig. 34).

Figure 3. Plan of the death houses at Häggsta in Bot
kyrka parish, county of Södermanland and Bollbacken in 
Tortuna parish, county of Västmanland 
(from Gill 2003:137, fig. 34).

nations- eller dödshus (Artursson 1996a, 2006; 
Björck 2003; Nilsson 2.006). Just närheten mel
lan de profana och rituella delarna av boplatserna 
måste betraktas som typiskt också för den sena 
gropkeramiska kulturen.

Ett bra exempel på en sen gropkeramisk boplats 
har undersökts vid Bollbacken, Tortuna socken i 
Västmanland (Artursson 1996a, 2006). Här kunde 
man identifiera en relativt tydlig boplatsstruktur, 
både vad det gäller anläggningarnas och konstruk
tionernas placering och fyndens fördelning över 
ytan (fig. 4). Sammanfattningsvis kan man säga 
att det var möjligt att identifiera en yta där mer 
traditionella, profana boplatsfunktioner har före
kommit och en yta som huvudsakligen använts för 
rituella ändamål, som t.ex. offer och begravningar 
(Artursson 1996a, 1996b, 1996c, 1996b; Björck 
2003:31, fig. 5). Ytorna låg emellertid mycket nära 
varandra, och de måste av flera anledningar ses 
som en samtida, funktionell enhet som använts 
under boplatsens hela existens.

Analysen av boplatsens struktur utgick från de 
fem mer eller mindre tydliga boningshyddorna 
som hittades på platsen (fig. 4). De har tolkats
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Figur 4. Plan över den sena gropkeramiska boplatsen vid Bollbacken, Tortuna socken i Västmanland 
(från Artursson 2006:42, fig. 4).

Figure 4 .Plan over the late Pitted Ware settlement at Bollbacken, Tortuna parish, county of Västmanland 
(from Artursson 2006:42, fig. 4).
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som samtida boningshyddor utifrån sin inbördes 
placering, karaktären på omgivande anläggning
ar och fyndens fördelning runt dem. Var och en 
av dem omgavs av aktivitetsytor, där olika typer 
av anläggningar som t.ex. kokgropar, härdar, 
stolphål, gropar, avfallsgropar och mindre av- 
fallslager samt fyndkoncentrationer visade vad 
för typ av verksamhet som pågått i anslutning 
till hyddorna. Varje boningshydda med sin akti- 
vitetsyta kan tolkas som en familjegrupps verk
samhetsområde på boplatsen.

Inom den rituellt använda ytan hittades bl.a. 
ett kult-, dekarnations- och dödshus, en brand- 
grav med de brända benen från tre eller fyra vux
na människor och en hund, två större kokgropar 
samt härdar, gropar och flera kraftiga stolphål 
(fig. 5). Intressant nog har dödshuset byggts i 
en helt annan teknik jämfört med boningshyd- 
dorna på platsen, vilket visar på skillnader i hur 
man har sett på byggnader med olika funktion. 
Väggarna i dödshuset har byggts av plankor som 
satts ned i en relativt djup ränna (fig. 6). Dess
utom har byggnaden en något annorlunda form 
jämfört med boningshyddorna.

De brända människobenen finns spridda över 
i stort sett hela boplatsytan, men med tydliga 
koncentrationer inom den rituellt använda ytan, 
speciellt i och kring dödshuset samt i kokgropar
na, och naturligtvis också i brandgraven. Vissa av 
människobenen på platsen har ett utseende och 
en ytstruktur som tyder på att de har skelette
rats innan de bränts, eller att de i varje fall har 
befunnit sig i ett relativt torrt tillstånd när de 
hamnat på gravbålet eller i en kokgrop (Larsson 
2003:i6iff.). Detta faktum visar således att de 
har behandlats på något sätt innan de kremerats 
och slutligen lagts till vila i jorden.

Om man ser på den övergripande strukturen 
inom den rituellt använda ytan, så kan man ur
skilja vissa tydliga mönster vilka kan tolkas som 
antydningar om vad som egentligen har försigått 
på platsen (Artursson 1996a; 2006). Dödshuset 
framstår naturligtvis som en självklar, rituell cen
tralpunkt inom ytan. I kombination med kokgro
parna, brandgraven, stolphålen och groparna har 
det spelat en viktig roll i behandlingen av de döda. 
Tyvärr är det omöjligt att säga var bland alla dessa

anläggningar begravningen har börjat och var den 
har slutat. Det är emellertid tydligt att det har rört 
sig om en komplicerad process i flera steg, där de 
döda har genomgått olika behandlingar och tillfäl
liga eller permanenta nedläggningar i en rad olika 
typer av anläggningar på platsen.

Ytterligare en gropkeramisk boplats som kan 
dateras till MN B har undersökts vid Brännpus
sen, Tensta socken i Uppland (Nilsson 2006). 
Förmodligen rör det sig om en specialboplats 
för jakt- och fiske som använts tillfälligt under 
både sommar och vinter (Nilsson 2006:56). På 
platsen framkom lämningarna efter åtminstone 
två boningshyddor, en mindre, rituellt använd 
byggnad samt ett antal härdar och kokgropar 
som förmodligen kan kopplas till aktiviteterna 
på boplatsen. En fosfatundersökning gjordes 
på platsen, och resultaten kan tolkas som en in
dikation på att avfall har deponerats i en krans 
runt själva boplatsområdet, vilket överensstäm
mer med de avfallsstrategier som man har sett 
på andra välundersökta gropkeramiska boplatser 
(Nilsson 20oó:72ff.; jfr Artursson 1996^348). 
Det finns även andra intressanta drag i fördel
ningen av materialet över ytan. Så t.ex. saknas 
ben från de köttrika delarna av säl, vilket visar att 
de har transporterats från platsen för beredning 
och konsumtion, förmodligen på en basboplats i 
närheten (Nilsson 2006:62). Ett annat intressant 
drag är att det finns olikheter i hur skallfragment 
från säl och bäver har deponerats på platsen 
(Nilsson 2006:64). Benfragmenten från sälskal- 
larna ligger spridda i kulturlagret, medan frag
menten från bäverskallarna har koncentrerats 
till ett område precis kring en mindre byggnad, 
den s.k. bäverhyddan. Skillnaden i deponerings
strategi kan vara ett tecken på att bävern haft en 
speciell ställning, och att den kanske har fung
erat som ett totemdjur för den lokala gruppen. 
Något som ytterligare stärker denna hypotes är 
att den rituella byggnaden har ett flertal drag 
som gör att den framstår som annorlunda (Nils
son 20o6:84ff.); dels är det den enda byggnaden 
på platsen som har en tydlig stenkonstruktion, 
dels fanns det precis sydöst om konstruktionen 
en större grop med ett speciellt fyndmaterial. 
Vad det gäller fyndmaterialets fördelning i om-
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Figur 5 Den rituella aktivitetsytanpå Bollbacken Tortuna socken i Västmanland (från Artursson 2006:54, fig. 5).

Figure 5. Map of the Bollbacken site, Tortuna parish, county ofVästmanland, showing the concentration of featu
res interpreted as the result of ritual activities (from Artursson 2006:54, fig. 5).

22 6 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



Figur 6. Ett förslag till hur det gick till när dödshuset på Bollbacken uppfördes:
A. Området rensas från sten och markytan jämnas till. Samtidigt harman börjat gräva rännan och stolphålen med 
hjälp av grävpinnar och paddelliknade spadar av trä.
B. Väggplankornan håller på att sättas i rännan, samtidigt som man fyller igen den successivt med jord och sten, samt 
syr ihop plankorna med rep av skinn eller växtfibrer för att öka stabiliteten i konstruktionen.
C. Bilden visar hur man har konstruerat taket med en tvärgående träbalk, pä vilken man har satt en takbärande s.k. 
“dvärg”. Den har burit takraften, vilka har surrats till väggplankorna. På takraften harman börjat att surra fast 
takläkten, på vilka vasstaket skall fästas.
D. Hyddan efter att man har lagt vasstaket och påbörjat utsmyckningen av väggarna.
(från Artur sson 2co6:5<;,fig. 6).
Figure 6. Suggestion ofhow the death house at Bollbacken was constructed:
A. The area is prepared, stones are removed and the surface cleared. At the same time the digging sticks and paddles
haped spades made ofwood are used to dig post holes and the wall trench.
B. Planks are placed in the trench that is filled with earth and stones to support them. The planks that forms the wall of 
the house are sewn together with ropes made of skin or plant fibres to increase the stability in the construction.
C. The roof is constructed with a crossbeam on which a beam has been placed vertically. This construction carries the 
weight ofthe beams fastened to the wall planks that supports the actual roof. A frame is tied to these beams to support 
the reed roof which will be placed here.
D. After the construction ofthe reed roof the death house is painted with different patterns.
(from Artursson 2006:55, fig. 6).
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rådet, så finns både miniatyrkärl och lerpärlor 
deponerade kring bäverhyddan. Dessutom är an
delen gropornerad och kamstämpelornerad ke
ramik tillverkad i fast gods störst just här (Nils
son 2006:406;). Alla dessa faktorer understryker 
områdets speciella karaktär, och bäverhyddan 
kan därför tolkas som en specialiserad, rituellt 
använd byggnad där man kanske har utfört ri
tualer i samband med jakt på sitt totemdjur.

Om vi tittar närmare på stridsyxekulturens bo
platser i östra Mellansverige, så framträder intres
sant nog en helt annan bild. Tyvärr är materialet än 
så länge mycket litet och de ytor som har undersökts 
har inte täckt in hela boplatserna, varför det finns 
stora källkritiska problem med materialet, något 
som för övrigt gäller hela för Skandinavien (Eden- 
mo m.fl. 1997:1866.; Malmer 2002:1436;; Arturs- 
son m.fl. 2003:1426;). Trots detta kan man med re
lativt stor säkerhet säga att de boplatsytor som kan 
karakteriseras som tillhörande stridsyxekulturen på 
flera avgörande sätt skiljer sig från de gropkeramiska 
boplatserna i området. Ofta består de endast av ett 
fåtal anläggningar och möjligen ett mindre långhus 
eller en hydda, men framförallt finns det endast en 
handfull anläggningar som skulle kunna ges någon 
form av rituell tolkning (se bl.a. Hallgren 2000a; 
Ytterberg 2006). Typiskt är också att de är relativt 
fyndtomma, vilket skulle kunna tyda på att de an
tingen endast har använts under en kortare tid eller 
att man har haft en helt annan syn på avfall och var 
detta skulle deponeras. Alternativt kan man natur
ligtvis också tänka sig att de aktiviteter man sysslat 
med på stridsyxeboplatserna inte har genererat lika 
mycket avfall som de sysslor som förekommit på de 
gropkeramiska boplatserna. Enligt min mening är 
det dock troligast att det har funnits en kulturell 
skillnad mellan de två grupperna vad det gäller sy
nen på avfall och hur det skulle omhändertas.

Ett bra exempel på en förmodad basboplats 
som kan knytas till den sena stridsyxekulturen 
har undersökts vid Fågelbacken, Hubbo socken 
i Västmanland (Hallgren 1997; 2000a). Här har 
en mindre boplatsyta med ett ca 13x5 meter stort 
långhus och ett mindre antal omgivande anlägg
ningar undersökts. Långhuset var uppfört med 
en mesulakonstruktion av sydskandinaviskt snitt 
(Hallgren 20ooa:i6f£; Artursson m.fl. 2003:144).

Det fanns en tydlig koncentration av fynd i den 
södra delen av långhuset, något som tolkats som 
en indikation på att det har funnits en nedsänkt 
del här, liksom det gör i flera liknande byggnader 
i södra Skandinavien. Boplatsen har legat i ett ty
piskt inlandsläge, på ett sandigt område vid foten 
av en rullstensås. Tyvärr finns det endast ett fåtal 
indikationer på vilken typ av ekonomiska aktivite
ter som har förekommit på platsen, dels i form av 
sädeskornsavtryck i keramiken, dels fragment av 
bränt ben från nötkreatur, älg/kronhjort samt får/ 
get eller rådjur. Materialet är alldeles för litet för 
att man skall kunna säga något definitivt om för- 
sörjningsstrategin på platsen, ett förhållande som 
tyvärr inte är ovanligt på stridsyxeboplatser.

Vid Djurstugan i Tierps socken, Uppland har en 
kustbunden specialboplats kopplad till den sena 
stridsyxekulturen undersökts (Ytterberg 2006). 
Här framkom lämningarna efter en mindre, ca 
8,4x3,5-5 meter stor, byggnad samt ett antal om
givande anläggningar och aktivitetsytor. Kerami
ken på platsen är av sen stridsyxetyp och dessutom 
finns det tydliga inslag av s.k. ”tredje-gruppen”- 
keramik i materialet. Boplatsen har med största 
sannolikhet använts under kortare tidsperioder 
för fiske och eventuellt för jakt på bäver. Special
boplatsen ingår i den s.k. Torslundagruppen, vil
ken består av ett antal boplatser som kan knytas 
både till den gropkeramiska kulturen och stridsyx
ekulturen (Ytterberg 2006:846). Kanske kan den 
tolkas som en jakt- och fiskestation som har varit 
kopplad till en sen, lokal stridsyxegrupp i området. 
Fyndmängden är liksom vid Fågelbacken relativt 
liten, och den begränsade avfallsmängden på de 
båda platserna visar att man förmodligen har haft 
samma syn på hur man skulle förhålla sig till och 
handha sina sopor. Benmaterialet består till största 
delen av brända fragment från olika fiskarter samt 
en liten mängd bäverben. Sammansättningen vad 
det gäller fiskarterna visar att man huvudsakligen 
har fiskat i en kustnära brackvattenmiljö.

Om man tittar lite närmare på hur gravskicket 
ser ut inom den sena gropkeramiska kulturen, 
så finns det en tydlig kontinuitet från tidigare. 
Man har huvudsakligen fortsatt att begrava sina 
anhöriga i mer eller mindre komplexa flatmarks- 
gravar, men det finns dessutom ett mindre inslag
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av brandgravar och begravningar i dödshus (Ar- 
tursson 2006). Om man jämför detta med grav
skicket inom stridsyxekulturen, så finns det både 
likheter och skillnader. Stridsyxekulturens grav
skick anses generellt sett ha en tydligare struk
tur och vara mer formaliserat (se bl.a. Malmer 
i96z:228ff., 1975:119, 2002:i37ff.; Knutsson, K. 
1995:197; Edenmo m.fl. i997:i88ff.; Lindström
2006). Det är tydligt att det har funnits betydligt 
fastare normer för vad som ansågs vara en kor
rekt begravning inom stridsyxekulturen (se bl.a. 
Malmer 2002:i39ff.). Vanligast är skelettbegrav
ningar utan bevarade yttre konstruktioner, men 
i vissa fall finns det spår efter träkonstruktioner 
eller pålar. Oftast har de döda placerats i hocker- 
position eller, mer sällsynt, i utsträckt ryggläge. 
Enkelgravar är vanligast, men dubbelgravar och 
massgravar förekommer. Dessutom finns det ett 
fåtal brandgravar som med säkerhet kan kopplas 
till stridsyxekulturen (Malmer 2002:142).

Ett av de mest illustrativa exemplen där brand
gravskicket använts inom stridsyxekulturen är 
intressant nog ett dödshus från Gläntan, Turinge 
socken i Södermanland (Lindström 2000, 2006). 
Det finns faktiskt uppenbara likheter i plan mellan 
byggnaden vid Gläntan och det tidigare diskutera
de dödshuset på den sena gropkeramiska boplatsen 
vid Bollbacken, och eftersom man utifrån 14C-da- 
teringar och fyndmaterial kan anta att de har varit 
samtida, kan det betyda att man haft ett visst ut
byte av idéer kring hur de döda skulle tas om hand 
under den andra hälften av MN B. Placeringen av 
dem skiljer sig emellertid åt på avgörande punkter. 
Dödshuset på Bollbacken har, som vi har sett tidi
gare, ingått som en väl integrerad del i boplatsen, 
och har förmodligen fungerat som en rituell foku
seringspunkt under hela dess brukningstid. Döds
huset vid Gläntan har däremot legat avskilt, och 
det finns i nuläget ingen säker boplatsindikation 
som kan knytas till stridsyxekulturen i närområ
det. Också rent funktionellt finns det stora skill
nader mellan de två byggnaderna. Bl.a. kan man se 
att den strukturella och rumsliga uppdelningen av 
flera material är mycket tydlig vid dödshuset från 
Gläntan, medan lämningarna från Bollbacken ger 
ett mer ostrukturerat intryck. På grund av dessa 
skillnader kan man ana att det har funnits viktiga

olikheter i hur man har betraktat de döda på de två 
platserna, och hur man skulle ta hand om dem på 
ett korrekt sätt. På Bollbacken har närheten till de 
döda anfäderna varit en naturlig del av det vardag
liga livet, medan man vid Gläntan har velat skilja 
de levandes och dödas världar från varandra.

Från den här beskrivningen framgår det tyd
ligt att det finns stora skillnader i materialet. Som 
vi har sett så är stridsyxekulturens boplatser be
tydligt fyndfattigare och mer anonyma om man 
jämför med de gropkeramiska. Detta leder till att 
de är betydligt mer svårtolkade, vilket naturligt
vis försvårar en jämförande analys med de fynd- 
och anläggningsrika gropkeramiska boplatserna. 
Enligt min mening framstår det emellertid som 
mycket tydligt att de två grupperna måste ha haft 
helt olika sätt att strukturera och organisera sin 
tillvaro. Något som ytterligare förstärker detta in
tryck är skillnaderna i hur man har strukturerat 
sambandet mellan boende, rituella aktiviteter och 
begravningar på boplatserna. Det nära sambandet 
mellan dessa aktiviteter på de gropkeramiska bo
platserna kontrasterar starkt mot den mycket tyd
liga rumsliga åtskillnad mellan profan och rituell 
verksamhet som gjordes inom stridsyxekulturen.

Om man ser på Helena Knutssons (i995:i85ff.) 
syn på den gropkeramiska kulturen, så anser hon 
att den representerar en klassisk jägare-samla- 
regrupp med en ursprunglig eller s.k. ”arkaisk” 
livsföring och ideologisk bakgrund, som bl.a. av
speglar sig i gravritualens utformning. Hon anser 
bl.a. att de döda inom den gropkeramiska kulturen 
till största delen har fått med sig de föremål och 
iklätts de kläder de använde dagligen, och att detta 
återspeglar en livsföring som har präglats av ”in
dividualism och en ad-hoc-livsstil.” (Knutsson, H. 
1995:195). Föremål med en tydlig symbolisk ladd
ning eller speciellt tillverkat gravgods har således 
generellt sett inte ingått i den gropkeramiska grav- 
läggningsritualen. Detta ställs i stark kontrast mot 
de dödas utrustning inom stridsyxekulturen, som 
enligt Knutsson består av föremål som ”symbolise
rar arbete och bemästrande av naturen genom att 
öppna landskapet (yxorna) och lagra sin föda (ke
ramiken).” Hon anser även att de nedlagda strids
yxorna kan ses som starkt laddade, symboliska fö
remål som signalerar styrka i en otrygg värld.
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Helena Knutsson syn på det mesolitiska samhäl
let och de neolitiska jägare-samlargrupperna har 
emellertid utsatts för stark kritik av flera forskare 
(se bl.a. Berggren 1997; Nilsson Studź 2003:i63ff., 
203 not 1; Karsten & Knarrström 2003:225^). 
Man har bl.a. ifrågasatt hennes resonemang kring 
s.k. arkaiska samhällens sociala struktur och ka
raktär utifrån antropologiska exempel (jfr diskus
sion hos Sassaman 2004), och framförallt angri
pit hennes syn på gravläggningsritualerna inom 
jägare-samlaregrupper. Framförallt har hennes 
ifrågasättande av förekomsten av medvetet anlag
da gravplatser i Skandinavien under mesolitikum 
diskuterats intensivt och fått mycket stark kritik 
(Knutsson, H. rppgióóff.). Enligt de flesta andra 
forskare finns det inget i det arkeologiska mate
rialet som stödjer ett sådant resonmang. Att häv
da att komplexa och välorganiserade mesolitiska 
gravplatser som t.ex. Skateholm I och II i Skåne 
eller Vedbæk-Bøgebakken på Själland skulle vara 
ett produkt av slumpen kan inte betraktas som ett 
seriöst försök till tolkning. Om man skulle försöka 
överföra Helena Knutssons resonemang till den 
gropkeramiska jägare-samlargruppens gravplatser 
och gravar på boplatser, så skulle det enligt min 
mening innebära ett lika stort tolkningsmässigt 
problem, eftersom de flesta exemplen visar att de 
verkligen har varit välplanerade och komplexa till 
sin uppbyggnad (se bl.a. Burenhult 2002; Öster- 
holm 1997, 2002; Artursson 1996a, 2006).

Avslutning
I den här artikeln har jag medvetet försökt kon
trastera de olika neolitiska kulturgruppernas 
sätt att organisera och strukturera sin tillvaro i 
östra Mellansverige. Den mer tydligt neolitiska 
trattbägarkulturen har jämförts med den tidiga 
gropkeramiska kulturen och deras jägar-samlare- 
tillvaro, och på ett liknande sätt har stridsyxekul- 
turens neolitiska livsstil jämförts med den sena 
gropkeramiska kulturens mer arkaiska levnads
sätt. Utifrån deras olika sätt att konstruera gra
var och använda sig av rituella strukturer på bo
platser och på gravfält har vissa tydliga skillnader 
kunnat identifieras. Trots alla de svårigheter som 
finns med att använda sig av dessa traditionella

kulturgrupper som grund för analysen, tycks det 
ändå finnas mönster och skillnader i materialet 
som på något sätt måste förklaras. Enligt min 
mening kan en förklaringsmodell som tar sin ut
gångspunkt i en dualistisk, multietnisk samhälls
struktur på ett tillfredsställande sätt beskriva en 
sannolik kulturhistorisk utveckling, som relativt 
väl överensstämmer med erfarenheter som gjorts 
inom bl.a. antropologisk forskning.

Om vi tittar närmare på den kulturgrupp som 
kallas trattbägarkulturen, vars nordligaste repre
sentanter anses ha levt i östra Mellansverige från 
ca 4000 f.Kr, och framåt, så finns det naturligtvis 
både likheter och skillnader vad det gäller mate
riell kultur inom det enorma spridningsområdet 
i norra och västra Europa (se bl.a. Klassen 2000, 
2004). Frågan är emellertid om ett mer eller min
dre enhetligt arkeologiskt material från en viss 
tidperiod inom ett större område nödvändigtvis 
behöver innebära att det funnits ett liknande sätt 
att tänka och handla inom hela detta område? Den 
materiella kulturen som vi kallar trattbägarkul
turen skulle mycket väl ha kunnat accepterats av 
olika orsaker i skilda områden (jfr diskussion hos 
bl.a. Thomas 1999). Detta skulle kunna innebära 
att den kulturella identiteten och ideologi samt 
religion inte nödvändigtvis behöver ha varit de
samma över hela norra och västra Europa, trots att 
den materiella kulturen uppvisar stora likheter.

Materialets utseende i södra och mellersta Skan
dinavien under TN I, ca 4000-3500 f.Kr,, visar att 
det även här finns regionala skillnader. Något som 
emellertid tycks vara tydligt är enligt min mening 
att det har funnits en gemensam grundideologi 
inom det vi kallar trattbägarkulturen i området. 
Resultatet av analysen visar att man har betonat 
förfädernas roll för de levande, och på olika sätt för
sökt att manifestera deras närvaro i landskapet. I 
södra Skandinavien har man under tidigneolitikum 
valt att i vissa fall begrava sina döda i vad som skul
le kunna tolkas som symboliska och mytiska hus, 
långhögarna, medan man i östra Mellansverige har 
valt att begrava dem i olika typer av anläggningar, 
ofta pålkonstruktioner, i anslutning till D-formade 
hyddor eller i dödshus på speciella, centrala sam- 
lingsboplatser vid kusten (se bl.a Apel m.fl. 1995). 
Vad denna skillnad i begravningsritual kan ha inne-
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burit rent konkret vad det gäller olikheter i ideologi 
och tankesätt är svårt att säga. Det finns verkligen 
både stora likheter och olikheter i den materiella 
kulturen mellan de två områdena, och kanske har 
samma förhållande rått även för människornas sätt 
att förhålla sig till sin omgivning?

Om man ser på skillnaderna mellan trattbägar- 
kulturen och den tidiga gropkeramiska kulturen 
i östra Mellansverige under TN II, så finns det 
en del uppenbara, särskiljande drag. Som vi har 
diskuterat innan, så tycks trattbägarkulturen för
svinna från området någon gång under tidsperio
den ca 3400-3300 f.Kr, medan de tidigaste grop
keramiska boplatserna dyker upp i området ca 
3600-3400 f.Kr. Om man jämför denna utveck
ling med vad som händer i södra Skandinavien, 
där landskapet monumentaliseras genom byg
gandet av ett stort antal megalitgravar och stora 
centralplatser av Saarupstyp, så är kontrasten slå
ende. Megalitideologin tycks inte alls få något in
flytande i östra Mellansverige, utan istället tycks 
man inom den gropkeramiska kulturen koncen
trera sina rituella aktiviteter och gravläggningar 
till basboplatserna vid kusten och i skärgården. 
Istället för att bygga enorma stenmonument för 
sina döda anförvanter på ett visst avstånd från bo
platserna, har man inom den gropkeramiska kul
turen i östra Mellansverige och längs den södra 
norrlandskusten gravlagt sina döda i flatmarks- 
gravar och i mindre dödshus på basboplatserna. 
Denna skillnad i närhet mellan levande och döda 
innebär med största sannolikhet att det har fun
nits stora skillnader i hur man har sett på de döda 
och deras roll i de levandes värld.

Intressant nog kan man se att denna skillnad 
kvarstår när en ny neolitisk kulturgrupp, strids- 
yxekulturen, dyker upp i östra Mellansverige ca 
2800 f.Kr. Det finns tydliga skillnader i hur man 
behandlat sina döda anförvanter inom den sena 
gropkeramiska kulturen och stridsyxekulturen i 
området. Inom den gropkeramiska kulturen har 
man fortsatt att placera sina gravar på basboplat
serna, medan de stridsyxegravar som hittills har 
undersökts i östra Mellansverige utan undantag 
har legat på speciella gravplatser utan direkt kon
takt med några samtida boplatser. I flera fall har 
de dock hittats i kustnära lägen, vilket skulle kun-
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na betyda att man begravt sina döda på speciella, 
centrala samlingsplatser placerade vid kusten, un
gefär som vi har kunnat se att trattbägarkulturens 
människor gjorde långt tidigare. De få förmodade 
basboplatser som kan knytas till stridsyxekultu
ren, har precis som trattbägarkulturens basboplat
ser, placerats längs med rullstensåsar och anslu
tande sandiga områden. Inte i något enda fall har 
man hittat anläggningar eller konstruktioner på 
dem som har kunnat ges en säker rituell tolkning, 
vilket kontrasterar starkt mot samtida gropkera
miska basboplatser, där de profana aktiviterna 
blandats med de rituella. Intressant nog kan man 
under den senare delen av den gropkeramiska kul
turens existens se en alltmer tydlig diversifiering 
av hur man har behandlat de döda och hur de har 
gravlagts. Förekomsten av brandgravar och kult-, 
dekarnations- och dödshus som har vissa likheter 
med de som har förekommit inom stridsyxekultu
ren kan tyda på ett ökat utbyte av idéer och ma
teriell kultur under slutet av MN B. De tidigare 
framförda idéerna om en sammansmältning, en 
ackulturation, mellan de två kulturgrupperna un
der övergången mellan MN B och SN I som bl. a. 
Stig Welinder (1978) har diskuterat, verkar därför 
enligt min mening alltmer sannolika. ■
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Summary
Through fire and water -Ritual structures and graves from 
early and middle neolithic settlements in eastern central Sweden

I
n recent years ritual structures and graves on 
Early and Middle Neolithic settlements iden
tified in eastern Central Sweden have become 
increasingly common. The material has grown con

siderably, necessitating a discussion on the organi
sation and structure of the ritual life of various ar
chaeological culture groups traditionally identified 
in the region. The division into different culture 
groups in Southern and Central Scandinavia has go
verned the debate about the Neolithic, and is largely 
responsible for the way in which we presently view 
the period. A discussion focusing on a general com
parison between ritual remains and graves from the 
Funnel Beaker, Pitted Ware and Battle Axe cultures 
would provide new possibilities to address various 
problems of cultural history during the period of 
4000 to 2300 BC. The principle aim of this article 
is to delve further into the problems of ritual struc
tures and graves on the Early and Middle Neolithic 
settlements and grave fields along the E4 highway 
in Uppland, as well as in other parts of eastern Cen
tral Sweden. A comparative discourse on this type 
of remnants from different kinds of settlements is 
undertaken. Material from a vast number of sites 
is used to discuss how the populations have cho
sen to organise their ritual actions. An important 
aspect is to emphasise the variation uncovered in 
the material from eastern Central Sweden during 
excavations in the past few years.

The article compare the ways in which the dif
ferent Neolithic culture groups organised and 
structured their existence in eastern Central Swe

den. The more distinctly Neolithic Funnel Bea
ker culture is compared to the early Pitted Ware 
culture, which relied on a hunter gatherer form 
of subsistence. Similarly, the Neolithic lifestyle of 
the Battle Axe culture is compared to the more ar
chaic way of life of the late Pitted Ware culture. In 
terms of grave construction and the use of ritual 
structures on the settlement, distinct differences 
have been identified. Despite all the difficulties 
connected with letting these traditional culture 
groups form the basis of the analysis, there still 
seems to be patterns and differences in the mate
rial which must in some way be explained. In my 
opinion an explanatory model, emanating from a 
dualistic, multi-ethnic societal structure, can sa
tisfactorily describe a plausible development of 
cultural history, corresponding well with results 
from anthropological research.

Close study of the culture group generally 
known as the Funnel Beaker culture, the northern
most manifestations of which are thought to have 
occurred in eastern Central Sweden from around 
4000 BC, has revealed both similarities and diffe
rences in terms of material culture within the vast 
area of distribution in Northern and Western Eu
rope. The question, however, is whether a more or 
less homogenous archaeological material during a 
certain time period within a larger region, neces
sarily implies a similar way of thought and action 
within that entire region. The material culture we 
call Funnel Beaker culture may have been accep
ted for different reasons in different regions. This
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could mean that cultural identity, ideology and 
religion were not necessary the same throughout 
Northern and Western Europe, despite many si
milarities in the material culture

The material composition in Southern and Cen
tral Scandinavia during TN I (c. 4000 - 3500 BC) 
show that there are also regional differences. Ho
wever, it seems clear that there has been a common 
basic ideology within what we call Funnel Beaker 
culture in the area. The result of the analysis shows 
that the role of the ancestors has been emphasised 
by the living, who in various ways have sought to 
manifest their ancestors’ presence in the landscape. 
The population of Early Neolithic Southern Scan
dinavia have chosen to bury their dead in what can 
be interpreted as symbolic and mythical houses, 
the longbarrows, while the population of eastern 
Central Sweden have chosen to use varying burial 
features, often post constructions, adjacent to D- 
shaped huts or mortuary houses on central settle
ments by the coast. What this difference in burial 
ritual can have meant in terms of differences in 
ideology and thought is difficult to say. There are 
indeed both great similarities as well as differen
ces in terms of material culture between the two 
regions, and maybe the same conditions apply to 
Man’s way of relating to his environment.

Regarding differences between the Funnel Bea
ker culture and the early Pitted Ware culture during 
TN II and MNA, there are a few obviously distin
guishing traits. The Funnel Beaker culture appears 
to have disappeared from the area around 3400 
- 3300 BC, while the earliest Pitted Ware settle
ments appeared around 3600 - 3400 BC. When 
comparing this development with the situation in 
Southern Scandinavia, where the landscape is mo
numentalised by the erection of vast numbers of 
megalithic graves and large central places of Saa- 
rup type, the contrast is striking. The megalithic 
ideology does not appear to have any influence in 
eastern Central Sweden, where the Pitted Ware cul
ture seemed to concentrate its ritual activities and 
burials to the central settlements on the shore and 
in the archipelago. Instead of building gigantic sto
ne monuments for their dead ancestors, located at a 
specific distance from the settlements, the people of 
the Pitted Ware culture in eastern Central Sweden
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and the southern part of the Norrland coast buried 
their dead in unmarked graves and small mortuary 
houses on the central settlements. This difference in 
the proximity between the living and the dead most 
likely indicates some differences in the view of the 
dead and their role in the world of the living.

Interestingly enough, these differences remain 
when a new Neolithic culture group, the Battle 
Axe culture, appears in eastern Central Sweden 
around 2800 BC. There is a clear divergence in the 
ways in which the ancestors were treated between 
the late Pitted Ware culture, and the Battle Axe 
culture in the region. Within the Pitted Ware cul
ture, burials continued on the central settlements, 
while Battle Axe graves thus far examined, without 
exception have been located on burial sites non- 
aligned to contemporary settlements. In many 
cases, these have been found on sites in proximity 
to the coast, implying that burials have occurred 
on special central gathering sites placed along the 
shore, similar to what has been observed along the 
Funnel Beaker culture eons before. The few presu
med central settlements linked to the Battle Axe 
culture are, just as the central settlements of the 
Funnel Beaker culture, placed along moraine rid
ges and adjacent sandy areas. Not a single case of 
features or constructions given a definitely ritual 
interpretation has been found, in sharp contrast 
to contemporary Pitted Ware culture central sett
lements, where profane activities have interming
led with ritual customs. Interestingly enough, the 
later Pitted Ware culture displays an evermore 
distinct diversification in the manner in which the 
dead have been treated and buried. The existences 
of cremation graves, as well as cult, de-carnation 
and mortuary houses similar to those of the Battle 
Axe culture imply an increased exchange of ideas 
and material culture towards the end of MN B. 
In my opinion, the previously suggested ideas of 
amalgamation of the two culture groups during 
the transition between MN B and SN I, seem all 
the more plausible. ■
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Skärvstensbruk

OCH SKÄRVSTENSKULT

- ett uttryck för regionalitet och kosmologi

Helena Victor, SocietasArchaeologica Upsaliensis

S
kärvsten och skärvstenshögar är alltid ett ak
tuellt ämne när bronsålder i Uppland är på 
tal, så även på flera av de undersökta lokaler
na för E4:n i norra Uppland. Utgångspunkten för 

artikeln är undersökta skärvstenhögar på Sommar- 
änge skog i Viksta sn och Ryssgärdet i Tensta sn 
men även skärvstensflaken i Vaxmyra och Buddbo i 
Ärentuna sn utgör en parallell. Dessutom kommer 
andra undersökta skärvstenshögar i Mälardalen 
att infogas för att bredda informationen om skärv- 
stensfenomenet. Artikeln utgår från resultaten från 
Sommaränge skog som undersöktes 2003. Lokalen 
innehöll bl.a. lämningar från slutet av senneoliti
kuin och bronsålder, tre skärvstenshögar och flera 
mer eller mindre tydliga stensättningar, skärv- 
stensflak, en hålväg, ett kulthus samt ytterkanten 
av en boplats (Forsman & Victor 2006).

I artikeln kommer föreställningar och uppfatt
ningar av skärvstenshögar och själva skärvstenen 
att diskuteras. I samband med det kommer jag 
också att diskutera kopplingen mellan det ritu
ella bruket och behovet av skärvsten, där i första 
hand kremeringsgravskicket verkar ha haft en 
framträdande betydelse, särskilt i samband med 
skärvstensgravar. Dessutom presenteras en ak
tuell studie av skärvstenshögarnas korologi och 
kronologi. Jag presenterar också några av mina 
uppfattningar om främst skärvstenshögar på ri
tuellt betonade lokaler i Mälardalen samt deras 
funktion inom en anfäderstro. En teori om var
för det finns så mycket skärvsten i Mälardalen 
presenteras som avslutning.

Kulturantropologiska studier som legat till grund 
för en operativ teoribildning i bronsåldersforsk- 
ningen, har varit relativt vag. Men på senare år 
har Helms (1998) tvärkulturella studier av ett 
stort antal lågtekonologiska samhällen för många 
forskare blivit en viktig utgångspunkt för förståel
sen av bronsåldersmänniskor (t.ex. Larsson 2002; 
Strömberg 2005; Victor 2002). I denna artikel 
utgår jag från Helms resonemang om hur olika 
varianter av anfäderstro har gestaltas sig. Hon be
skriver hur behovet av förståelse av och kontakt 
med skapelsen och ursprunget är fundamental för 
människor i lågteknologiska samhällen. Skapelse
myter och kunskaper om ursprunget är en grund 
för förståelsen av den egna existensen och platsen 
i världen och förfäderna har en viktig funktion att: 
fylla i kontakten med ursprunget (Helms 1998)] 
och användes av en överhöghet att manifestera sig 
(jfr Larsson 2002; Victor 2002:2off.).

En skärvstenshög kan betraktas som en avfallshög, 
en grav för döda föremål och kroppar, ett praktiskt 
sätt att skaffa undan vass och otymplig skärvsten 
eller ett monument över föremålens förgänglighet 
efter att de transformerats genom eld. Dessa olika 
uppfattningar behöver inte motsäga varandra utan 
kan snarare ses som kompletterande. Skärvstenshö- 
gen har ett mångfacetterat symbolspråk, där vi ännu 
befinner oss i början av förståelsen.

Även om skärvstenshögar är vanligt förekom
mande i Mälardalen och föremål för många 
forskares intresse, har skärvstenshögen förblivit 
en svårförklarad fornlämningskategori. Skärv-
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stenshögar är en komplex fornlämningstyp som 
kan variera mycket både till morfologi, datering, 
innehåll, topografisk placering, fornlämnings- 
miljö, tillblivelseprocess, ursprunglig funktion 
och till innehåll. Många av de skärvstenhögar 
som ligger på gravfält innehåller avfall eller fö
remål som traditionellt förknippas med boplats
aktiviteter samtidigt som de kan innehålla män
niskoben. Den stora variationsrikedomen har 
också avspeglat sig i de olika tolkningsforslagen 
som har varierat mycket. Tolkningsforslagen 
rör sig från rent funktionella förslag där skärv- 
stenshögarna har tolkats som rena avfallshögar, 
till mer symboliska tolkningar där man istället 
diskuterat högarnas kosmologiska betydelse där 
tonvikten lagts vid hur högarna kan ha brukats i 
rituella sammanhang, t.ex. som gravar för döda 
föremål eller transformationsplatser i samband 
med begravningsritualer.

Många har således arbetat med skärvstenspro- 
blematiken och det finns flera förslag på vad dessa 
högar utgör lämningar efter. Till de mer funktio
nella förklaringarna hör förslagen om att de skulle 

i utgöra rester efter t.ex. bronshantverk, kött och 
I läderproduktion, offerrösen, kokstenshögar (Elf- 
I strand 1995; Schönbäck 1959; Gustawsson 1949). 

Man har även ofta sett dem som indikatorer för 
boplatser (t.ex. Larsson 1986; Hyenstrand 1968). 
En mer symbolisk, men delvis också funktionell 

r tolkning, är att de är lämningar efter kremations- 
platser eller annan rituell aktivitet.

En början till en lösning på problemet är att vi 
inser att skärvstenshögen inte går att förstå med 
enbart en förklaringsmodell och att skärvstenshö- 
garna och skärvstenen bör förstås som en praktik 
snarare än som en metafysisk företeelse. Hänsyn 
måste i det här sammanhanget tas till den stora 
variationsrikedomen beträffande innehåll, kon
struktion, datering och kontext. Frågor man mås
te ställa sig blir: Varför har själva skärvstenen, den 
fragmenterade ”döda” stenen, varit viktig i sig? 
Och varför är skärvstenen så dominerande under 
främst bronsålder och varför så koncentrerad till 
vissa delar av Mälardalen?

Innan jag går vidare med detta vill jag dock ge 
en bakgrund till några av de aktiviteter som skett 
vid skärvstenshögarna i form av kremeringsgrav-

skicket och dess införande i Mälardalen, samt ge 
en kort översikt om vad vi efter ungefär 50 års 
forskning tror oss veta om skärvstenshögar.

Kremeringsgravskicket
Liksom flera forskare påpekat (Sørensen 1989; Ka
liff 1997; Widholm 1998) är övergången till brand
gravskicket under loppet av äldre bronsålder inte 
ett egentligt skifte i eskatologiska föreställningar, 
utan ska snarare betraktas som en förskjutning av 
den rituella fokusen - från att kroppen jordas, till 
kremering som ett led i frigörandet av den dödes 
själ, vilket i sin tur leder till förändringar i akti
viteterna i samband med begravningsritualerna 
(Sørensen 1989; Gräslund 1994). Även om kre- 
merandet av de döda blir norm under bronsåldern 
förekommer också skelettbegravningar under hela 
perioden. Flera forskare ser en koppling mellan 
jkremeringsgra vskick och skärvstensbruk (Kaliff 
1997; Runcis 1999) och det är rimligt att det finns 
ett sådant samband. Som visas i en annan artikel 
i denna volym brukades kremeringsgravskicket 
redan till viss del under senneolitikum (Forsman 
denna volym) och det anses helt genomfört un
der period III-IV (jfr Gräslund 1994; Ericsson 
2002:63). På Sommaränge skog var det uppenbart 
att kremering varit ett helt etablerat gravskick re
dan när bronsåldern inleddes (Forsman & Victor 
2006). Flertalet otydliga stensättningar med myck
et liten mängd brända ben daterades inledningsvis 
slentrianmässigt till yngre bronsålder-äldre järn
ålder. En rektangulär bärnstenspärla av samma 
typ som fanns i hällkistan på Dragbygravfältet i 
Skuttunge och Bälinge sn (Jaanusson & Siiven 
r962), ett par kilometer söder om Sommaränge 
skog, påträffades tillsammans med brända män
niskoben vilket visar att kremeringarna på platsen 
kan vara äldre. En annan stensättning innehöll en 
flathuggen pilspets i kvartsit av senneolitisk-äldre 
bronsålderstyp. I och med dessa fynd började för
ståelsen för att de otydliga stenkonstruktionerna 
kunde hänföras till äldre delen av bronsåldern 
växa fram. Ett större antal MC-dateringar bekräf
tade misstanken och totalt åtta stenkonstruktio- 
ner och benlager med brända människoben kunde 
dateras till Senneolitikum Il-bronsålder period I.
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Ytterligare fyra kunde dateras till bronsålder pe
riod II—III. Även flera andra konstruktioner kunde 
tidfästas till de tidiga perioderna och den krono
logiska tyngdpunkten på platsen har legat i äldre 
bronsålder (Forsman & Victor 2006). Gravskicket 
med små otydliga stensättningar eller lager med 
endast en mindre mängd brända ben, kan också 
förklara varför det finns så få kända begravningar 
från äldre bronsålder i regionen.

Det finns många paralleller till dessa tidiga 
brandgravar, men de har alla betraktats som 
unika och undantag (jfr Forsman i denna volym) 
och den gängse uppfattningen att kremerings- 
gravskicket infördes i Skandinavien under period 
II för att vara helt förhärskande under period IV, 
har inte ifrågasatts. Anledningen till att relativt 
få kremeringsgravar dateras till denna tidiga pe
riod beror delvis på att konstruktionerna ofta 
innehåller små mängder ben och att fynd som 
kan datera kontexten sällan påträffas. Därför har 
de tidiga brandgravarna antingen inte uppmärk
sammats eller rönt litet intresse. Förmodligen 
ska flera av de små otydliga stensättningar med 
brandgravar som daterats till yngre bronsålder
äldre järnålder enbart baserat på gravens mor
fologi, avsaknad av ben eller fynd, egentligen 
hänföras till seneolitikum Il-äldre bronsålder. 
Stenkonstruktionerna från dessa olika tidsperio
der är utseendemässigt oskiljbara. Det är endast 
genom 14C-datering som de brända benen kan 
dateras och metoden har inte använts särskilt 
länge. Särskilt på lokaler med lång kontinuitet, 
som Sommaränge skog, finns det risk att tidiga 
små otydliga konstruktioner förbises till förmån 
för större och tydligare anläggningar med senare 
dateringar. Det konsekvent genomförda kreme- 
ringsgravskicket på Sommaränge skog (Forsman 
& Victor 2006) indikerar att kremeringstradi
tionen är mycket äldre än man tidigare anat och 
att Uppland kan vara ett av dess innovationsom- 
råden där gravskicket introducerades redan un
der slutet av senneolitikum för att vara etablerat 
under bronsålder period I—II. Ericsson menar att 
brandgravskicket har introducerats under period 
II i Södermanland (Ericsson 2002:63). På sam
ma sätt verkar anläggandet av skärvstenshögarna 
uppkomma under samma tid i detta område.
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Skärvstenen
Skärvsten förekommer i många olika kontexter, 
både under bronsålder och under andra tidspe
rioder. Genom sin värmebevarande egenskap och 
stabila form har sten använts till många olika ty
per av handlingar och skärvstenen är en naturlig 
biprodukt i många av de aktiviteter som involve
rar eld och uppvärmning. Vid uppförandet av ett 
kremeringsbål fyller stenen en viktig funktion som 
stabil grund och gör luftgenomströmning möj
lig (Kaliff i994:42f.). När bålet brunnit klart har 
stenen omvandlats till skärvsten eller skörbränd 
sten. Skärvsten skapas också exempelvis vid mat
lagning, både i en eldstad där stenen som kantar 
denna blir upphettad och så småningom spricker, 
eller när stenar hettas upp och läggs i vatten för att 
värma upp det. Vid rökning och dylikt av kött, hu
dar och fisk behövs eldstäder. Skärvig sten skapas 
också vid brännande av keramik, vid växtfärgning, 
vid metallhantverkets olika faser, vid trähantverk 
där eld och uppvärmda stenar brukas för att t.ex. 
urholka och basa väggarna i en båt eller liknande. 
Varma stenar har säkert använts till uppvärmning 
av hus, sängar och andra uppvärmande ändamål 
som t.ex. svetthyddor och liknande. Stenskärvor 
uppkommer också i samband med att sten bear
betats till stenverktyg som malstenar, knackstenar 
och dylikt, men också för att passa i konstruktio
nen av eldstäder, avställningsytor och ugnar.

Begreppet skärvsten kräver en utveckling. 
Skärvsten har blivit den övergripande term som 
används när man åsyftar naturlig sten som upp
hettats genom eld i något syfte och som sedan sön
derdelas i olika former. Först och främst ska det 
poängteras att stenens skärvighet, sprickbildning 
och beteende i samband med upphettning är starkt 
beroende av st*e'6ärten. Men också graden av hetta, 
avsvalningen och om stenen är torr eller blötlagd 
har betydelse för sönderdelningen och stenens 
beteende. Rent generellt härrör skärvig sten från 
en upphettning där stenen sedan delat| sig eller 
spräckts. Skörbränd sten består av sten som upp
hettats flera gånger och brukar då få en sprucken, 
smulig karaktär. Andersson Ambrosiani (2001: 
i25ff.) vill dela upp skärvstenen i två grupper, dels 
skärvsten och dels kraftigt skörbränd skärvsten.
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Den skörbrända stenen har en kraftig eldpåverkan 
och är mer spröd i sin karaktär medan skärvste
nen också är eldsprängd, men har skarpare kanter 
och inte varit lika hårt bränd. Skärvsten kan också 
framställas genom slag på stenar och stenblock 
eller genom kontrollerad frostsprängning. Skärv
sten framställd utan inverkan av eld har en annan 
akustisk klang än den eldbearbetade som har en 
väldigt spröd och stum klang.

Det är en sak vad man har gjort för att framställa 
skärvstenen och om handlingen primärt är ägnad 
åt framställningen eller om skärvstenen enbart är

en biprodukt. Även om skärvstenen kan uppfattas 
som biprodukt betyder det inte att den är mindre 
meningsbärande. Det finns en praktisk funktio
nalitet i att samla ihop stenen i skärvstenshögar 
och flak, men inte att omgärda dem med kant
kedjor, lägga gravar eller utvalda fyndkategorier i 
dem eller göra dem till regelrätta monument på 
gravplatser. Förutom det rent funktionella borde 
det finnas existentiella förklaringar till högarnas 
tillblivelse och funktion. Det är tydligt att just 
stenen, både den brända och obrända, varit vä
sentliga och delvis det primära. Förmodligen ska
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man söka förståelse bortom förenklade struktu
rella förklaringsmodeller baserade på dikotomier 
som bränd-obränd, eld-sten och liv-död, vilka del
vis kan klargöra relationer i fyndmaterialet, men 
egentligen inte skapa någon djupare förståelse för 
fenomenet. Vi kan se att bruket av skärvsten är 
oerhört komplext och att de förekommer i många 
olika typer av kontexter i många delar av landet.

Korologi
Skärvstenshögar och skärvstensförekomster ńnns i 
de flesta regioner bebodda under förhistorien, men 
koncentreras främst till de traditionella sydskandi- 
naviska bronsålderskulturernas område söder om 
Dalälven i Sverige. Genom en korologisk studie 
baserad på FMIS framgår att så mycket som 95% 
av det totala antalet inventerade skärvstenshögar i 
Sverige (ca. 6550 stycken) återfinns i Östersjöland
skapen, dvs. i Uppsala, Stockholm, Södermanland 
och Västmanland län, Kalmar län (inkl Öland), 
Östergötland och på Gotland (fig. 1).

Av Sveriges skärvstenshögar återfinns åtminsto
ne ca. 5285 i Mälardalslandskapen. Jensen gjorde 
en sammanställning under 1980-talet som fort
farande är relativt aktuell, men antalet i framför 
allt Västmanland har ökat. Då låg omkring 3500 
skärvstenshögar i Uppland, ca. 750 i Söderman
land och ca. 250 i Västmanland (Jensen 1986:21). 
Några år senare anger Hermodsson (1996) att 
4070 skärvstenhögar finns i Uppsala län. Skillna
derna beror inte enbart på nyinventeringar, utan 
har förmodligen också att göra med sökmöjlighe
terna i det digitala fornminn^registret. Idag leder 
sökningar till ett något annorlunda antal med ca. 
3550 skärvstenshögar i Uppsala län, vilket fortfa
rande är flera än i alla andra län tillsammans, 54 %. 
Skillnaderna mellan regioner, socknar och län kan 
delvis hänföras till bristande inventering, men be
ror framför allt på att skärvstenshögarna faktiskt 
finns i ett stort antal. Trots den stora mängden 
utgör de ändå endast 3,3% av det totala fornläm- 
ningsbeståndet i Uppsala län.

Överlägset flest skärvstenshögar, 343 stycken, 
finns i Börje socken med Brobylokalen som cen
trum (fig. 2). Socknarna runt omkring uppvisar 
också ett stort antal, med Vaksala (215) och Ären-
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tuna (205) i topp. En annan förtätning finns runt 
Enköping men där är antalet lägre med ca. 100-150 
skärvstenshögar per socken. I Västmanland finns en 
förtätning runt Västerås och Irsta, i Södermanland 
runt Strängnäs och Barva och Stockolms län finns 
en förtätning vid Turinge. Skärvstenshögarna på 
Sommaränge skog och Ryssgärdet ligger i den nord
ligaste förtätningen i anslutning till en dåtida stor 
havsvik. Det är tydligt att lokaliseringen av skärv
stenshögarna är relaterad till den dåtida strandlin
jen och de flesta högarna ligger mellan 25-35 m ö.h. 
Lokaliseringen av en stor del av skärvstenshögarna 
visar att särskilt strandlinjen under äldre bronsål
dern, 22-27 m ö.h., varit relevant.

Geologiska förhållanden kan till viss del ligga 
bakom spridningsbilden. Mälardalen, Gotland 
och Östergötland ligger inom ett bälte med mig- 
matiserade gnejs-graniter som spricker snabbare 
än andra typer av sten vid upphettning (Larsson 
1986). Anledningen till den stora ansamlingen 
skärvstenshögar i Mälardalen och på östkusten 
kan dock inte enbart hänföras till berggrundens 
sammansättning. Frågan är om skärvstensförtät- 
ningen i Östersjölandskapen ska hänföras till en
bart praktiska faktorer eller om den snarare beror 
på speciella rituella aktiviteter. Skärvsten produ
ceras även i områden utan samma bergrund som 
i dessa områden och även där används de i ritu
ella sammanhang. Förmodligen kan den primära 
uppkomsten av skärvsten hänföras till geologiska 
förhållanden, men det rituella behovet och bruket 
som följde på detta måste förklaras på andra sätt.

Om antalet skärvstenshögar enbart berodde på 
mängden använd sten i ett område, oberoende vad 
man har gjort för att skapa den, borde mer skärv
sten finnas i de områdena som haft tätast befolk
ning. Men så verkar det inte vara helt och hållet, 
även om förtätningarna ligger i välbefolkade om
råden. I många områden med många andra typer 
av fornlämningar från bronsålder är inte skärv
stenshögarna lika vanliga. I Bohuslän vittnar t.ex. 
den stora mängden hällristningar och rösen om en 
omfattande bronsåldersbefolkning, även om kun
skapsläget om bebyggelsen ännu är litet. Det beror 
delvis på att väldigt få skärvstenshögar påträffats 
i regionen. Om samma proportion mellan anta
let skärvstenshögar och hällristningar eller rösen
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Figur 2. Antal inventerade skärvstenshögar sockenvis i Västmanland, Uppland och Södermanland. Strandlinjen 
motsvarar havsnivån vid mitten av bronsåldern. Strandlinjekartan kommer från SGU (medgivande: 08-418/2002) 
(kartan sammanställd av Helena Victor och utformad av Kristina Martinelle, SA U).

Figure 2. Known number of heaps of fire cracked stone in the parishes ofVästmanland, Uppland and Söderman
land. The sea shore is dated to the middle part of the Bronze Age. The map with the shore line is developed by SG U 
(Sverigens Geologiska Undersökning) (admission: 08-418/2002) (map compiled by Helena Victor and designed by 
Kristina Martinelle, SAU).

fanns i Västra Götaland (inklusive Bohuslän) som i 
Mälardalen, borde där finnas flera tusen skärvstens
högar, men nu finns endast knappt hundra kända 
i hela Västra Götaland. I Skåne och Danmark är 
förhållandena likartade; det finns skärvstenshögar 
men inte alls i samma proportion till befolkningen 
som i Mälardalen. Även om skärvsten återfinns i

alla bronsåldersbygder varierar förekomsten alltså 
kraftigt. Anledningen till att skärvsten inte är lika 
framträdande över alla delar av den befolkade delen 
av landet under bronsålder, är förmodligen att det 
finns en stor variation hos de rituella traditioner
na. Denna variation tolkar jag som ett uttryck för 
att man valt olika rituella strategier. Jag vill redan
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här lansera idén om skärvstenshögar som ett ut
tryck för regionalitet, där det intensiva bruket och 
produktionen är ett resultat av flera faktorer och 
att skärvstenspraktiken varit uttryck för en rituell 
strategi. Jag återkommer till detta senare i artikeln, 
men det finns ytterligare aspekter som måste bely
sas innan vi kan gå vidare med detta.

Datering och fynd
Daterandet av skärvstenshögar kräver viss ef
tertanke. Anläggandet av majoriteten av skärv- 
stenshögarna i Mälardalen kan hänföras till 
bronsåldern. En genomgång av 14C-dateringar 
av Jensen visar att åtminstone 60% har anlagts 
under äldre bronsålder och 12% till yngre vilket 
är lika många som under äldre delen av järnål
dern (Jensen ip86:2of.). Även andra studier upp
visar en likartad kronologisk spridningsbild, där 
majoriteten av daterade skärvstenshögar i Upp
sala, Södermanland och Västmanlands län kan 
hänföras till äldre bronsålder (Karlenby 1999; 
Lundqvist 1991:52; Wigren 1987). Trots dessa 
publikationer anser fortfarande att skärvstens
högar främst är ett fenomen från yngre brons
ålder. En anledning till den ofta förekommande 
slentriandateringen av skärvstenshögar till yngre 
bronsålder och ibland också äldsta järnålder (jfr 
Kaliff 1994; Jensen 1989:138), beror delvis på att 
daterande material till 14C tagits i de övre lagren 
och främst att rabbad keramik som påträffats ti
digare har uppfattas som typisk för yngre brons
ålder. Senare studier visar dock att många skärv
stenshögar ackumulerats under lång tid och att 
dateringar på flera nivåer behövs för att fastställa 
det kronologiska förloppet. Rabbad keramik har 
även påträffats i kontexter från äldre bronsål
der och därför kan en rabbad ytbehandlig i sig 
inte ligga till grund för mer exakta dateringar 
än till bronsålderns i sin helhet, eller snarare pe
riod II-VI (jfr Hyenstrand 1968:70; Lundqvist 
1991; Göthberg m.fl. 2002). Wigren har i en 
studie av skärvstenshögar i Södermanland visat 
att det sista användningsskedet legat i mellersta 
bronsålder. De skärvstenshögar som TL-daterats 
har legat på det som Wigren (1987) benämner 
centrumbildningar, med flera skärvstenshögar

och närliggande rösen. Medan dateringen på 
skärvstenshögar i Uppland, Västmanland och 
Södermanland har sin tyngdpunkt under äldre 
bronsålder, ligger tyngdpunkten snarare i mel
lersta bronsålder i Östergötland och på västkus
ten (Thedéen 2004:142t.; Lundqvist 1991).

Beträffande fyndinnehållet i skärvstenshögarna 
finns en till synes stor homogenitet där samma ty
per av fynd påträffas. Fyndmaterialet kan delas in 
i fyra fyndkategorier: stenartefakter, produkter av 
lera, ben och lämningar efter metallhantverk (Kar
lenby i999:n6ff.; Thedéen 2004: 143). Mest frek
vent förekommande är keramik, men lerklining 
och bränd lera är också vanliga. Homogeniteten 
finns dock endast på ett översiktligt plan då inne
hållet och mängden varierar kraftigt mellan skärv
stenshögarna och även inom samma lokal brukar 
ofta skärvstenshögarna innehålla olika typer och 
mängder av fynd. Karlenby (1999:119) visar att 
delar av föremål relaterade till själva tillverknings
processen i metallhantverket endast påträffats från 
yngre bronsålder. Knackstenar, slipstenar och bry- 
nen dominerar bland stenartefakterna, men flinta 
och kvarts är också vanliga. Inga yxor eller delar 
av yxor påträffades i de av Karlenby (1999) nit
ton sammanställda skärvstenshögarna. Inte heller 
på Ryssgärdet eller Sommaränge skog påträffades 
några yxfragment i skärvstenshögarna.

Variationen kan bero på kronologiska förskjut
ningar inom lokalen. Men på t.ex. Sommaränge 
skog och i Hågahagen invid Hågahögen i Uppsala, 
har skärvstenshögarna använts parallellt. Skärv
stenshögarna på dessa lokaler uppvisar stora skill
nader i både innehåll och konstruktion (Forsman & 
Victor 2006; Victor 2002; Victor manuskript). De 
fyra skärvstenshögarna i Hästhagen, Östertälje sn i 
Södermanland uppvisade också olika fyndinnehåll 
fast de förmodligen använts parallellt (Thedéen 
2004:148). Mängden och arter av ben varierar ock
så kraftigt. Obrända tänder av häst, får/get, svin 
och framför allt nöt förekommer ofta (Karlenby 
1999; Thedéen 2004). Brända ben av både män
niska och djur är också vanliga. Benen förekommer 
löst spridda, i benlager eller i bengömmor.

Thedéen tolkar uppdelningen av fynden som en 
avsiktlig organisation av materialet (2oo4:i43ff.). 
Förutsatt att skärvstenshögarna är samtida, vilket
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de förmodligen ofta är, förefaller det rimligt att 
”källsorteringen” av avfallet skett högst medvetet. 
Skärvstenshögarna har ofta benämnts som avfalls- 
högar vilket beror på att de innehåller trasiga fö
remål som uppfattas som bortkastade, särskilt när 
högarna ligger på boplatser. En mer nyanserad 
uppfattning om avfallet i högarna presenterar Er
icsson som menar att skärvstenshögen istället ska 
ses som en resurshög eller ”kompost” där skärvste
nen och högens övriga innehåll förvarats inför ett 
återanvändande i en kretsloppstanke. Skärvstenen 
kan t.ex. ha brukats som magringsmedel i keramik 
och vid odling intill högarna kan komposterat or
ganiskt material från högen ha använts till gödsel 
(Ericsson 2002). Det är möjligt att en del av skärv
stenshögarna fyllt en sådan funktion, men kompos
tering har knappast varit den primära meningen 
med skärvstenshögarna. Uppfattningen om att 
skärvstenshögarnas innehåll ska uppfattas som en 
del i ett kretslopp är dock rimlig, men förmodligen 
i en mer metafysisk betydelse. Benämningen avfall 
bör enbart användas för att beskriva att det rör sig 
om trasiga artefakter, och inte i det nedvärderande 
syftet att beteckna dem som skräp och därmed som 
något relativt ointressant. Termen avfallsmaterial 
är därför problematisk och medvetenheten bakom 
de deponerade fyndkategorierna motsäger uppfatt
ningen om att det enbart rör sig om avfall. I artikeln 
används beteckningen avfallsmaterial för fyndkate
gorierna keramik och bränd lera, stenredskap och 
djurben med en insikt om att det inte rör sig om 
skräp utan att termen är komplex. Den formalise- 
rade avfallshanteringen har skett på både boplatser 
och mer rituellt präglade lokaler och det är möjligt 
att skärvstenshögarna i sig ska uppfattas som läm
ningar efter gränsöverskridande vardagsaktiviteter. 
Det kan alltså ha varit så, att skärvstenshögarna bi
drog till att visualisera kopplingen mellan vardag
liga aktiviteter vid huset och rituella sådana.

Det är också möjligt att vissa fynd eller skärv
stenen i sig kan betraktas som rituellt deponerat 
avfall, dvs. som föremål eller material vilka av en 
eller annan anledning kommit att bli rituellt kon- 
taminerade. I samband med begravningsritualer 
är exempelvis föreställningar om dödsförorening 
(death pollution) ett etnografiskt väldokumente
rat fenomen (Bloch & Parry 1982). Föremål som

använts aktivt i samband med t.ex. behandlingen 
av den döde kan således komma att betraktas som 
förbrukade och förorenade och kan därför behöva 
elimineras. Ett sådant exempel utgör förmodligen 
den sten som använts i kremeringsbålens funda
ment eller sten från de härdar där olika typer av 
brandoffer utförts. Vid övergångsriterna som ut
förs i samband med begravning är den förändring 
som kroppen genomgår central. I samband med 
att kroppens död inträffar måste kropp och själ 
transformeras och genom t.ex. kremering skiljas 
åt (t.ex. Gräslund 1994). Föreställningar om att 
den döde transformeras genom kremeringen 
överförs också till andra transformationsproces
ser med andra typer av material. Tanken om att 
skärvstenshögen ska uppfattas som en grav över 
döda föremål som alla genomgått någon typ av 
transformation i samband med upphettning av 
eld, har förts fram av många. Artefakters tillverk
ning, användande och slutstadium kan jämföras 
med människans livscykel och skärvstenshögarnas 
innehåll kan därför tolkas som gravar över döda 
föremål (t.ex. Kaliff 1997:83, loaff.; Karlenby 
1999; Lundqvist i99i:5Óf.). Fynd av hela artefak
ter är mycket ovanliga, utom när de påträffas som 
gravgåvor i bengömmor, och kan därför uppfattas 
som ”döda”. Gravgåvor i bengömmor är kopplat 
till den gravlagde och utgör inte ett deponerat fö
remål i sig. Skärvstenshögen kan därmed uppfat
tas som en slutstation eller en representation för 
den avslutande transformeringen vid livets slut för 
både människor, djur och föremål. Skärvestenshö- 
gen kan således uppfattas som en manifestation av 
ett cykliskt tänkande där den repetitiva och rege
nerativa handlingen är viktig.

Skärvstenskontexter 
och morfologi
Vid föreläsningar om bronsåldern i Mellansverige 
brukar jag skämtsamt använda ordet stenhysteri 
och skärvstenskult eftersom just stenens närvaro 
är så markant. Inte bara i de rituella konstruktio
nerna utan framför allt för att många lokaler ligger 
i en terräng som vi idag uppfattar som ogästvänlig 
tack vare den stora anhopningen av stenblock och
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hällar i dagen. Många stenblock på kultplatser bär 
tecken efter bearbetning där intrycket närmast är 
att stenen håller på att nötas eller knackas ned. Ett 
sådant exempel finns vid det så kallade soltemplet 
i Broby, Börje sn (fig. 3). Det förekommer också 
stora block och stenhällar som är eldpåverkade, 
vilket inte har uppmärksammats i någon större 
utsträckning (Andersson Ambrosiani aooiriagf.).

Skärvstenshögar kan se ut på många olika sätt 
och den klassiska varianten är en till ytan rundad 
hög packad med skärvsten som har gett högen en 
välvd karaktär. Många högar är uppbyggda runt 
ett eller flera centrala stenblock som ibland kan 
vara synliga i ytan. Det finns också ovala, halvmå
ne- eller bananformade, liksom mer oregelbundna 
och oformliga skärvstenshögar. Skärvstenen kan 
också ligga i flak eller utgöra avlånga vallar. Många 
av skärvstenshögarna innehåller konstruktionsele
ment som kantkedjor vilka oftast kopplas samman 
med olika typer av gravkonstruktioner. Skärvstens-

Figur 3. Altarstenen som är riktad söderut med tyd
liga avspaltningsytor längs kanterna. Den ligger vid det 
sk soltemplet på kultplatsen i Broby, Börje sn, Uppland 
(foto Helena Victor, SAU).
Figure 3. The altarstone directed to the south. The 
stone has distinct flake scars at the edges. The stone is 
positioned on a hill at the ritual site at Broby, Börje sn, 
Uppland (photo Helena Victor, SAU).

högar som finns i boplatsmiljöer och i rituella mil
jöer kan till det yttre se likadana ut men innehållet 
kan variera kraftigt. Konstruktionsmässig skiljer 
sig inte stensättningar, rösen eller skärvstenshö
gar alltid åt och det kan vara svårt att antikvariskt 
göra en åtskillnad mellan dem. Särskilt är så fallet 
då det finns exempel på att skärvsten har använts 
som utjämnande material i stensättningar (Hy- 
enstrand lpóS^ff.) varpå en hybridform mellan 
skärvstenshög och stensättning skapas. Det finns 
inte någon egentlig skillnad avseende inre och 
yttre konstruktionselement, lokalisering och inne
håll mellan skärvstenshögar med bengömmor och 
andra gravkonstruktioner. Den enda skillnaden 
utgörs av byggnadsmaterialet. Själva skärvstenen 
i sig är signifikant, men jag anser att benämning
en skärvstensgrav kan vara en operativ term när 
skärvstensfenomenet ska analyseras.

Skärvstensgravar
Det har visat sig att det som tolkats som traditio
nella skärvstenshögar ofta innehåller begravning
ar (Hyenstrand 1968; Runcis 1999:136; Rundkvist 
1994; Thedéen 2004; Victor 2002; Forsman & 
Victor 2006) och att dessa skärvstensgravars utse
ende och topografiska läge inte behöver skilja sig 
från de med boplatsmaterial. Det finns dock vissa 
tendenser till skillnader, som t.ex. att skärvstens
högar med gravar är något mindre, oftare run
dare till formen med kantkedjor, att de innehåller 
djurtänder och keramikskärvor och att de ligger 
på hälleberget (Rundkvist 1994:85). Andra ten
denser är att det boplatsrelaterade fynden är färre 
och att högen har en försänkning i mitten. Bende
positionerna i skärvstensgravarna varierar också. 
Thedéen framför exempel på att brända ben från 
människor ofta påträffas i endast en skärvstenshög 
på lokaler med flera av högar (Thedéen 2004:150). 
På platser med framträdande karaktär som i Håga 
och Broby förekommer dock bengömmor i flera 
skärvstenshögar. De finns exempel på begravning
ar i högar med inledningsvis traditionellt avfall 
där bengömmorna påträffats ytligt i konstruktio
nen. Begravningarna består av bendepåer med ib
land traditionella gravgåvor från yngre bronsålder, 
men löst spridda människoben, både brända och
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obrända, är inte heller ovanligt. Andra skärvstens- 
högar har enbart brukats för begravningar som i 
Sommaränge skog och Hågahagen och fyndmate
rial förutom ben är då ovanliga. Inte bara inne
hållet i skärvstensgravarna särskiljer dem. Även 
den arkeologiska kontexten skiljer sig och de flesta 
skärvstensgravarna ligger på mer rituellt betonade 
platser innehållande bl.a. stensättningar, rösen, 
terrasseringar och skålgropar.

Skillnaden mellan boplatsrelaterade skärv- 
stenshögar och rituellt inriktade skärvstensgra- 
var illustreras tydligt med en jämförelse mellan 
de två stora bronsålderslokalerna Sommaränge 
skog (Forsman & Victor 2006) och Ryssgärdet 
(Eriksson & Östling 2004) som undersökts i 
samband med nya E4.

På Sommaränge skog utgjordes en av de största 
och äldsta konstruktionerna av en skärvstensgrav 
som legat centralt i området (fig. 4). Skärvstenen 
har placerats ovanpå en central oval stensättning 
över en rektangulär nedgravning. Anläggningen 
har förmodligen innehållit en kista med en ske
lettbegravning vilket bl.a. de kraftigt förhöjda 
fosfatvärdena indikerar. Även brända människo
ben fanns i anläggningen och dessa är daterade 
till senneolitikum Il-bronsålder period I. Med 
sig i (skelett)graven har den döde fått keramik 
och förmodligen en Noppenring i guld. Vid en 
plundring har guldet, förutom en liten avbruten 
tråd, och eventuella andra föremål tagits ur gra
ven. Plundringen har förmodligen skett i sam
band med eller innan stensättningen täckts över 
av skärvsten någon gång under period I—III, på 
samma sätt som flera hällkistor täcks över av 
skärvsten under period II—III (Jaanusson & Sii
ven 1962:3811.; Fagerlund & Hamilton 1995:75; 
Andersson 2001; Victor 2002).

Högens utbredning begränsades av en kant
kedja som utökats efterhand som högen byggts 
på. Innan övertäckandet har ett lager med brända 
människoben deponerats på delar av den yta där 
skärvsten sedan lades. Den första kantkedjan har 
förmodligen redan legat på plats när benlagret 
spreds ut under period I—II. Även utanför kant
kedjan vid en rest sten har brända ben depone
rats under denna tid. Samtidigt som skärvstenen 
har börjat påföras har en stolphägnad eller palis-

Figur 4. Flygbild på den centrala skärvstenshögen 
(A6oę2)i Sommaränge skog, Vikstasn i TJppland. Högen 
hade två-tre kantkedjor och var ca 14,5 m i diameter (foto 
Philip von Krusenstierna, Videobolaget i Solna AB).
Figure 4. A real photo ofthe central heap of fire 
cracked stone (A6092) at Sommaränge skog, Viksta 
sn in Uppland. The mound had two-three kerbs and a 
diameter of14,5 m (photo Philip von Krusenstierna, 
Videobolaget i Solna AB).

sad uppförts i en båge nordöst om höjden som 
högen vilar på. Förutom begravningarna under 
högen, påträffades också brända människoben 
i skärvstenspackningen. Högst upp påträffades 
brända ben från människa tillsammans med en 
rakkniv från period IV (fig. 5). Den sista begrav- 
ningsfasen skedde under period V-VI i slutet av 
bronsålder då brända människoben deponerades 
i kantkedjan i högens östra del. Högen hade bru
kats under ungefär 1500 år.

Jämte den stora skärvstensgraven låg två min
dre, men ändå tydliga skärvstenshögar. Dessa 
visade sig övertäcka två kremeringsplattformar 
(fig. 6) som använts en i taget. I botten på den 
norra hade en av plattform av sten och eventuellt 
trä byggts upp och använts i flera omgångar un
der främst period II. Sedan täcktes plattformen 
över av skärvsten som förmodligen delvis härrör

244 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



Figur 5. Profil från söder av den centrala skärvstenshögen (A6092) i Sommaränge skog, Vikstasn i Uppland. Rak
knivens placering indikeras med en pil (foto Markus Andersson, SAU).
Figure 5. Profile from the south ofthe central heap of fire cracked stone (A6092) at Sommaränge skog, Viksta sn in 
Uppland. The position of the razor is indicated by the arrow (photo Markus Andersson, SAU).

från kremeringsplatsen under den intilliggande 
skärvstenshögen. Även denna har använts un
der period II—III. Båda bålplatserna har vilat på 
fundament av sten och har så småningom täckts 
över av skärvsten. Bålplatserna ligger inte exakt 
centralt i förhållande till skärvstenshögens ut
bredning, men det är tydligt att en övertäckning 
har varit syftet med skärvstenen. I övre skiktet av 
den södra skärvstenshögen påträffades en mindre 
stenkrets och en stenkonstruktion och i kanten 
av påträffades ytterligare en mindre stenkon
struktion. Dessa bestod av obrända stenar och i 
stenkretsen fanns brända djurben. Det är möjligt 
att stenkretsen ska uppfattas som en sekundär 
dj urgräv (Forsman & Victor 2006:119).

De två skärvstenshögarna med kremeringsplat- 
ser på Sommaränge skog uppvisar stor likhet med 
den undersökta skärvstenshögen från Sunneränga 
i norra Småland. Liksom på Sommaränge skog har 
ett större markfast block och omkringliggande ste
nar fungerat som fundament till bålplatsen som se
dan täckts över av skärvsten. Högen anlades under 
period II och fortsatte att användas under period 
III (Ericsson & Nilsson 2003). Liksom på Som

maränge skog fanns en rest sten i anslutning till 
skärvstenshögen. En annan parallell till både den 
stora skärvstensgraven och kremeringsskärvstens- 
högarna fanns på kultplatsen i Ringeby i Östergöt
land. Där påträffades en kistliknande konstruktion 
med kraftigt förhöjda fosfatvärden på en kreme- 
ringsplats, under ett rose. I röset fanns också fyra 
brandgravar (Kaliff 1994, 1997) och hela kompo
sitionen påminner starkt om den stora skärvstens
högen i Sommaränge skog som överlagrade en oval 
stensättning (Forsman & Victor 2006). Även i Hå- 
gahagen har en kremeringsplats övertäckts med en 
skärvstenshög (Victor 2002, manuskript)»-/'

På den stora bronsåldersboplatsen i Ryssgärdet 
har man också undersökt flera skärvstenshögar 
och skärvstensflak. Dessa låg utspridda över om
rådet och var av olika karaktär. Endast en av dem 
innehöll människoben, men det rörde sig om ett 
obränt ben som låg ytligt i kanten av konstruktio
nen och kopplingen mellan hög och ben är osä
ker (Eriksson & Östling 2004:25). Innehållet och 
konstruktionen av skärvstenshögarna och flaken 
är mycket annorlunda dem på Sommaränge skog 
och är förmodligen mer kopplade till bebyggelse-
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Figur 6. Profil från väster av skärvstenshögarna (Aioooo&Ai6ię8)i Sommaränge skog, Vihta sn i Uppland. 
Skärvstenen överlagrar två kremeringsplattformar som utgörs av svarta sot- och kollager (foto Jens Lindström, SA U).

Figure 6. Profile from the west of two heaps of fire cracked stone (Aioooo &Ai6ip8) at Sommaränge skog, Viksta 
sn in Uppland. The brittle stone is superimposing two platforms used for cremations. They are constituted of layers of 
sooth and coal (photo Jens Lindström,SAU).

aktiviteter. En av skärvstenshögarna urskiljer sig 
dock genom sin konstruktion. I undersökningens 
östra ytterdel på en terrasskant var högen upp
byggd runt ett större flyttblock med en inre ytlig 
kantkedja samt en yttre kantkedja bestående av 
ställda, huggna hällar och block. Under skärvstens- 
högen fanns fem inre kantkedjor och under dessa 
pinn- och stolphål. De få fynden bestod främst 
av ben, obrända tänder och keramik (Eriksson & 
Ostling 2004:24). Tyvärr förefaller inte fyllningen 
ha vattensållats så det är möjligt att mindre brän
da ben från människa förbisetts då kantkedjor, 
djur tänder och keramikskärvor är vanliga i andra 
skärvstensgravar (Rundkvist 1994). Paralleller till 
de obrända djur tänderna på Ryssgärdet har påvi
sats i flera andra skärvstensgravar t.ex. på Broby, 
Sommaränge skog och i Hågahagen (Schönbäck 
1952,1959; Forsman & Victor 2006; Victor 2002, 
manuskript). I en annan artikel i denna volym 
(Victor ”Vägen till den andra sidan”) föreslås 
att dessa ska tolkas som ett pars pro toto offer från 
djur använda i begravningsceremonin. Det finns 
också exempel på skärvstensgravar på boplatser 
som i t.ex. Snytberga, Härads sn i Södermanland 
där högen innehöll två centrala bengömmor och 
spridda brända ben i alla lager. Skärvstensgraven 
låg strax intill ett treskeppigt långhus från äldre 
bronsålder (Ericsson m.fl. 2000).

I Hågahagen påträffades minst tio bengömmor 
från yngre bronsåldern. Dessa gravar bestod främst 
av små benansamlingar deponerade i klippskrevor 
eller mindre urnor övertäckta av skärvsten i tre 
olika skärvstenshögar. Gravarna har till stor del 
legat i vad som vid inventeringen uppfattats som 
”traditionella” skärvstenshögar (Victor 2002,

manuskript). Även på Broby, Börje sn i Uppland 
innehåller flera skärvstenshögar begravningar. De 
undersökta skärvstenshögarna på Brobylokalen 
uppvisar stora variationer då det gäller konstruk
tion, från slarvigt upplagda skärvstenshögar av 
avfallskaraktär till gravar med olika typer av inre 
konstruktioner som kantkedjor, där man förstår 
att skärvstenshögen byggts upp i olika faser. Det 
är möjligt att högarna med avfall kan hänföras till 
en boplatsfas och gravarna till en senare fas, vilket 
indikeras av ett underliggande kulturlager. Flera 
av skärvstenshögana innehåller begravningar med 
brända ben, hartstätning och bronsföremål. Brän
da människoben i skärvstenshögarna fanns även 
som små koncentrationer eller också som spridda 
i anläggningen (Bengtsson & Victor manuskript). 
Skärvstenshögarna i Broby innehåller även mate
rial som kan tolkas som avfallsmaterial, t.ex. bränd 
lera, degelfragment, gjutformsfragment, obrända 
djurben, knackstenar samt mycket keramik. De 
tydligaste bengömmorna med gravgåvor påträf
fades i de övre delarna av skärvstenshögarna. I 
vissa fall har stora mängder obrända djurben fö
rekommit i botten av anläggningen och dessa bör 
eventuellt kopplas samman med en äldre bruk- 
ningsfas av skärvstenshögen, möjligen i samband 
med en bosättningsfas. Det är sannolikt att vissa 
av skärvstenshögarna i ett första stadium använts 
som avfallshögar på boplatsen för att senare tas i 
bruk som gravplatser. Det är anmärkningsvärt att 
skärvstenshögarna på Brobylokalen, som utgör 
kärnan i det mest skärvstenstäta området i hela 
landet, är placerade på ett mer framträdande läge 
än övriga gravkonstruktioner. Området innehål
ler i övrigt många gravar, en del av dem mindre
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rösen, men alla ligger lägre, är mindre och otydli
gare än de monumentala skärvstenshögarna.

Sambandet mellan skärvsten i framför allt 
gravkontexter med brända ben, är ett tydligt 
tecken på att skärvstenen utgjort en väsentlig del 
vid begravningsritualer, både vid deponerandet 
av benen, men också vid själva kremeringen och 
efterföljande aktiviteter. Kaliff menar exempelvis 
att skärvsten kan ha tillverkats medvetet som en 
del i gravritualen. Den skärvsten som producera
des placerades sedan i skärvstenshögar och sten- 
sättningar (Kaliff lppyiioyfi). Ett annat exempel 
återfinns i kulthusen av stengrundstyp i Mälarda
len där väggarna ofta visat sig vara uppbyggd av 
skärvsten. Dessa rituella konstruktioner kan ha 
använts i en förfäderskult där husliknande tvådi
mensionella avbildningar skapats i sten i anslut
ning till framstående personer och släkters gra
var och gravplatser (Victor 2002). Liksom många 
skärvstenshögar har dessa husliknande konstruk
tioner använts och byggts på under mycket lång 
tid. Kulthuset i Hågahagen har t.ex. använts under 
bronsålderns alla perioder, dvs. under en period 
av ca. tyoo år (Victor 2002). Även om bruket har 
förändrats efterhand har själva konstruktionen 
utgjort centrum för rituella aktiviteter på plat
sen. En sådan kultkontinuitet återfinner vi också 
på Sommaränge skog där den största skärvstens- 
högen brukats under hela bronsåldern.

Skärvsten har uppfattats som något betydel
sefullt i gravritualen också på platser långt borta 
från Mälardalen. Även om få skärvstenshögar på
träffats i Bohuslän har det ändå funnits ett ritu
ellt bruk där skärvstenen använts i gravsamman
hang. I Faxehögen i Karby sn i Bohuslän fanns 
ett lager med eldpåverkad skärvsten i botten av 
graven. Skärvstenen var medvetet placerad i ett 
tätt lager som var ca. 0,1 cm tjockt. Ingen annan 
eldpåverkad sten påträffades i högen. Graven 
innehöll bl.a. en bälteplatta med spiraler, en dolk, 
delar av två armringar och en tutulus samt små 
bitar brända ben. Föremålens karaktär tyder på 
att en kvinna begravts här under period II (Sel
ling 20oy:24ff.). Förutom i Faxehögen förefal
ler inga gravar i Bohuslän ha haft särdraget med 
skärvstensbotten. Det förekommer skärvstenshö
gar i denna del av Sverige, men de är flackare och

mindre än i Mälarlandskapen (Selling 20oy:i5i). 
Kanske var kvinnan bördig från Mälardalen och 
för att knyta an till hennes ursprung så begravdes 
hon på en bädd av skärvsten?

Skärvstensflak
Vallar av skärvsten och skärvstensflak finns också 
i andra sammanhang. Flera av dem har påträf
fats i skogsmark i undandraget läge från den öv
riga bebyggelsen. I samband med arkeologiska 
undersökningar för E4 av järnåldersboplatsen 
Vaxmyra undersöktes en mindre yta i anslutande 
skogsmark. Inom en naturlig avgränsning under
söktes ett 16 x 8 m stort sotigt och skärvstensrikt 
lager med dateringar från bronsålder till äldre 
järnålder. Centralt fanns en nedgravning som 
ytterligare markerade en naturlig försänkning. I 
anslutning till denna försänkning påträffades här
dar och gropar med brända och obrända ben, en
staka flint- och kvartsartefakter, bränd lera, harts 
och relativt rikligt med keramik (Eklund 2005). 
Platsen tycks innefatta lämningar efter flera olika 
aktiviteter. Tolkningar som framförts är framför 
allt hantverksrelaterade eller kopplade till andra 
hushållsrelaterade verksamheter. Platsens place
ring, undanskymt och högt i landskapet, kan tala 
för att man av säkerhetsskäl, t.ex. för att undvika 
brandrisk, velat förlägga verksamheten långt ifrån 
bostadshusen. Alternativt kan placeringen bero 
på att aktiviteterna var av ett mer rituellt slag och 
därför utlokaliserat från den egentliga boplatsen. 
Det finns dessutom mittblocksgravar invid platsen, 
som dock inte är daterade (Eklund 2005). Grav
typen påminner i stor utsträckning om dem från 
t.ex. Sommaränge skog, Älby och Fullerö (Fors
man & Victor 2006; Seiler 2004; Björck & Ap
pelgren 2005). Vid Buddbo, cirka 1 km söder om 
Vaxmyra har ännu ett skärvstensflak undersökts i 
ett område i skogsmark med två skärvstensvallar 
och ett antal härdar, härdgropar, kokgropar och 
skärvstenskoncentrationer. Skärvstensvallarna 
hade en central sänka. Förutom anläggningar på
träffades ett fåtal fynd av keramik, bränd lera, has- 
selnötsskal, flinta, kvarts samt brända och obrända 
ben, bl.a. djurtänder. Platsen har dateringar från 
bronsålder till äldre järnålder. De tolkningsför-
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slag som förts fram är att det antingen rör sig om 
lämningar efter en rök- eller torkanläggning eller 
att man ägnat sig åt skärvstensproduktion med ri
tuella förtecken (Scharp 2004). Liknande lokaler 
med samma dateringar och tolkningsforslag har 
påträffats på flera platser, bl.a. väster om Enköping 
inför omdragningen av E18 i Enköping och Til
linge sn (Lindkvist 2005), i Brunnsta i Övergrans 
sn också i Uppland (Ullén 1996) samt vid Igelsta 
i Östertälje sn (Werthwein 2001) och Åby i Väs
terhaninge sn (Frykberg & Lindgren i998:35ff.) i 
Södermanland. Vid Gryta, Skerike sn i Västman
land, undersöktes också en anläggning med skärv
sten och gropar. Lokalen var belägen i skogsmark. 
I anläggningen påträffades brända ben och tänder 
och den har daterats till yngre bronsålder-äldre 
järnålder. Strax norr om anläggningen fanns en 
mindre våtmark. Platsen är tolkad som en slakt- 
och tillagningsplats lokaliserad i utmarken (Wigg 
& Schmidt Wikborg 2000).

Skärvstenvallar och flak i utmark förefaller 
främst kunna tidfästas till yngre bronsålder, men 
också till äldre järnålder. Förutom människoben 
och spåren efter metallhantverk överenstämmer 
fyndmaterialet i stort med fynden i många skärv- 
stenshögar. Trots detta brukar skärvstensvallarna 
utanför boplatser diskuteras i enbart funktionella 
termer såsom lämningar efter hantverks- eller 
matlagningsaktiviteter.

Det finns även skärvstensflak på boplatser från 
bronsålder som på Ryssgärdet (Eriksson & Öst- 
ling 2004), Sommaränge skogs norra del (Fors
man & Victor 2006) och på Apalle i Övergrans 
sn i Uppland (Ullén 2003). Skärvstensflaken på 
Sommaränge innehöll inga människoben, men 
två av dem kunde dateras till senneolitikum II- 
bronsålder period II. I fyllningen påträffades 
brända och obrända djurben, flinta, keramik samt 
kvarts även om fynden var rätt sparsamma. De 
flesta flaken låg på höjden som avgränsade ytan 
med begravningar från boplatsytan i norr (Fors
man & Victor 2006). Skärvstenflaken på Ryss
gärdet ligger utspridda över större delen av ytan 
men de flesta ligger inom området med bostads
hus. Undersökarna tolkar skärvstensflaken som 
enklare konstruktioner, förmodligen kopplade till 
mer vardagliga sysslor. Ett undantag utgör even

tuellt skärvstensflaken och skärvstenshögen med 
kantkedjor. Dessa ligger i anslutning till de mer 
rituellt betonade kullarna i områdets norra del. På 
den västra kullen påträffades bl.a. en mittblocks- 
grav. På den östliga kullen låg hus 9 med kraftiga 
stolpar och en grav i ena hörnet. Det är tolkat som 
ett kulthus och lämningar efter rituella aktiviteter 
som dryckesskålar och ett guldsmycke påträffades 
nedanför huset i ett kulturlager. Det finns också 
stensättningsliknande konstruktioner som tolkas 
som gravar i närheten av flaken och skärvstenshö
gen (Eriksson & Östling 2004).

Skärvstensförekomster

Förutom i skärvstenshögar och skärvstensflak på 
både boplatser och gravfält, förekommer skärv
sten också i flera andra sammanhang. Skärvsten 
påträffas som del av fyllningar i rösen och sten- 
sättningar, det kan överlagra hällristningar som i 
Leonardsberg i Norrköpingsområdet (Hauptman 
Wahlgren 2002:144), överlagra kremeringsplatser 
som i Ringeby (Kaliff 1994) och Sommaränge skog 
(Forsman & Victor 2006), utgöra fyllningen i val
larna på kulthus (Victor 2002) och det påträffas 
i bergsskrevor där de övertäcker mindre bengöm
mor eller keramikdepåer på exempelvis Ringeby 
(Kaliff 1994) och i Hågahagen (Victor 2002). Det 
är dock inte enbart i rituella kontexter som skärv
stenen förekommer, utan de är minst lika vanliga 
på bronsålderns boplatser. Förutom i de tydliga 
skärvstenshögarna förekommer skärvsten i stolp- 
hål, i mindre flak i kokgropar, ugnsanläggningar 
osv. På boplatsen i Hallunda beskrivs hur det un
der undersökningen påträffades en tjock matta av 
skärvsten över området (Jaanusson 1981). Det kan 
inte ha varit behagligt för dem som bodde där, 
och verkar inte ha varit ett normalt hanterande av 
skärvsten som till sin natur är mycket vass, kantigt 
och obekväm att gå på. Det är möjligt att skärv- 
stensmattan lagts ut under platsens slutanvänd
ningskede som en försegling. Förfarandet att för
segla och därmed avsluta användandet av en plats 
liknar övertäckandet av hällristningar, hällkistor 
och kremeringsplatser med skärvsten.

Flera av kulthusen av stengrundshus i Mälar
dalen har vallar bestående av skärvsten. Vallarna
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i det stora kulthuset i Håga söder om Hågahögen 
bestod överst av ett lager skärvsten under torven, 
följt av jordblandat grus med större stenar och 
därunder kraftiga stenblock (Victor 2002:167!.). 
Möjligen är huset förseglat på samma sätt som 
hällristningar och hällkistor. Väggarna på det 
mindre kulthuset i Hågahagen var uppbyggda av 
ett fundament av skärvsten och jord mellan stora 
stenar/stenblock placerade i två parallella rader. 
På några av husen som inte undersökts kan ändå 
skärvstensfyllning utskiljas på t.ex. kulthusen 
Simtuna-Skensta, Simtuna sn i Uppland, Österby 
i Råby-Rekarne sn, Södermanland och Kräggesta i 
Kolsva sn, Västmanland (Victor zooarSgff.). Skärv
sten förekommer också i direkt anslutning till den 
mindre kulthustypen (Victor 2002) i bl.a. Forsby 
(Knivsta sn) i Uppland (Hamilton 1995), Glasru
tan (Linköping stad) (Karlenby 1996) och Ring- 
eby (Kvillinge sn) i Östergörland (Kaliff 1997). 
Skärvsten som byggnadsmaterial till kulthusen av 
stengrundstyp förekommer enbart i Mälarland
skapen. Liksom skärvstenshögarna anläggs dessa 
hus främst under äldre bronsålder men används el
ler återanvänds även under yngre bronsålder (Vic
tor 2002) i Mälardalen.

Det verkar finnas ett rumsligt samband mellan 
röjda ytor, röjningsrösen och skärvsten och An
dersson Ambrosiani (2001:125!.) föreslår att det 
kan ha sin förklaring i att man för att rensa ytor 
på större block använde eld för att spränga sönder 
dem. Hon menar vidare att de eldskadade blocken 
och hällarna medvetet eldskadats för att få fram 
byggnadsmaterial till rösen och röseliknande sten- 
sättningar (2001:127) och i så fall också till olika 
varianter av skärvstenshögar. Frågan vi därmed 
måste ställa oss är varför det fanns ett så stort be
hov av skärvsten att den explicit måste tillverkas.

Förändrat skärvstensbruk
I Mälardalen har skärvstenshögarna börjat anläg
gas under äldre bronsålder, främst under period II. 
Och även om det finns många olika sorters innehåll 
och konstruktioner finns det ändå några gemen
samma nämnare i ett förändrat förhållningssätt 
till skärvstenen under loppet av bronsåldern. Res
ter av metallhantering som degel- och gjutforms-

fragment har endast deponerats i högarna under 
yngre bronsåldern, och de flesta bengömmorna 
som påträffas ligger ytligt och tidfästs även de 
till yngre delen av bronsåldern. I flera högar med 
ytligare människoben har först boplatsrelaterade 
artefakter deponerats (Karlenby 1999; Thedéen 
2004). Förutom fyndmaterialet förändras också 
attityden till skärvsten under yngre bronsålder. 
På Sommaränge skog har de två kremeringsplatt - 
formarna övertäckts med skärvsten och därmed 
avslutats. Den stora skärvstensgraven fortsätter 
emellertid att användas för deponerandet av brän
da ben, men aktiviteterna runt högen är inte lika 
intensiva som under äldre delen av bronsåldern.

Skärvstensvallarna verkar främst ha tillkommit 
under perioden yngre bronsålder - äldre järnålder, 
vilket står i kontrast till tillkomsten av de flesta 
skärvstenshögar som börjar anläggas redan under 
äldre bronsålder. Det är möjligt att skärvstensval
larna, både i utmark och när de förekommer på bo
platser som t.ex. Apalle och Ryssgärdet, ska förstås 
som uttrycket för ett annorlunda förhållningssätt 
till skärvstenen under yngre bronsåldern. På Apal- 
leboplatsen är det förändrade bruket av skärvsten 
tydligt. Där har man under yngre bronsåldern 
byggt hus ovanpå en tidigare skärvstenshög som 
jämnats ut. Delar av skärvstenshögen inkorpore
rades därmed i huset. Det finns åtminstone fyra 
hus med sådan skärvsten i basen av väggen (Ul
len 1994:253!!.). Man återanvände alltså tidigare 
generationers skärvsten när man byggde sina hus 
under yngre bronsåldern. Under äldre bronsålder 
däremot samlades skärvstenen i prydligt lagda 
skärvstenshögar centralt på boplatsen, vilka se
dan inte användes i denna form. Skärvstenen el
ler avfallsflaken blev istället husbundna. I flaken 
lades samtida resterna efter de brända husen och 
lerklining. Den tidigare förbrukade skärvstenen 
har alltså återanvänts medan det senare förbru
kade husmaterialet slängdes på avfallshögen. Ul
len menar att den återanvända skärvstenen kan ses 
som en metafor för döden och att man genom att 
bygga in den i huset skapade en syntes mellan hus, 
liv och död, till skillnad från tidigare då de döda, 
symboliserade av skärvstenshögarna, var tydligt 
avgränsade med kantkedja och på så sätt åtskilda 
på boplatsen (Ullén 1994:257). Det skulle i så fall
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kunna antyda att man under yngre bronsålder tog 
en mer individuell ställning till sina döda föremål 
eller att uppfattningen om livscykeln fick andra ut
tryck. Alternativt kan man också se denna föränd
rade attityd till skärvsten, vilket markeras av det 
mer slarviga hanterandet av skärvsten och avfall, 
som en försvagad, mindre formell koppling mellan 
det offentliga uppvisandet av gemenskap och hem 
(och liv) och död. En genomgripande förändring 
till ett mer hushållsinriktat synsätt med familjeba- 
serade jordbruk och mindre boningar sker under 
yngre bronsålder (jfr Ullén 1995, Skoglund 1999; 
Victor 2002) kan vara ett skäl till en sådan föränd
ring. Placerandet av gravar närmare boplatserna 
och det förändrande bruket av kulthus kan också 
vara ett uttryck för denna förskjutning.

Eftersom strandlinjen förskjuts kraftigt under 
loppet av bronsåldern i Mälardalen har landskapets 
utseende förändrats snabbt, vilket har påverkat 
uppfattningen och befolkandet av landskapet. När 
stora nya landområden uppstår aktualiseras frågor 
om rätten till mark och vattenleder. Hur hävdar 
man rätten till ett landområde som inte tidigare 
funnits? Det är möjligt att nyanläggandet av skärv- 
stenshögar under bronsåldern utgör manifestering- 
ar av den nya markens reglering. Lundqvist menar 
att skärvstenshögarnas uppförande ska ses som en 
symbolisk effekt av ett mer uttalat markinnehav 
och rätten att bruka mark (Lundqvist 1991) och det 
är möjligt att behovet av att manifestera platser i 
landskapet är ett uttryck för en mer reglerad bebyg
gelseform. När skärvstenshögarna börjar anläggas 
under äldre bronsåldern är landskapet säkert redan 
uppdelat, men uppdelningen är inte tydligt formu
lerad. Thedéen föreslår att skärvstenshögar använts 
för att markera betydelsefulla, fokala platser dit 
hemmahörighet knöts (2004:82). Det betyder att 
man genom att anlägga en skärvstenshög skapade 
ett fokus för tillhörighet och hemmet som förtyd
ligade ett reglerat landskap. Vid det repetitiva an
vändandet och påbyggnaden av skärvstenshögen 
förnyades överenskommelsen om landet. Även om 
skärvstenshögarna kan uppfattas som markörer i en 
högst funktionell betydelse bör dock den symbo
liska betydelsen inte underskattas. Utan den starka 
metafysiska innebörden med skärvstenshögen, 
menar jag, skulle den vara ointressant som markör

betraktad. Genom skärvstenshögens mångfacette
rade innebörd fick den sin styrka som metafor och 
symbol för en social grupp.

Anfäderskult som strategi
Hauptman Wahlgren (1998, 2001) liksom Kaliff 
(1997:1 oóff.) har diskuterat möjligheten att för
fäderna uppfattats som boende i berg och större 
stenblock. Kaliff (1997:108) föreslår att stenen 
kan betraktas som själsboning, som en oförstörbar 
”kropp” för själen att återvända till för att kunna 
närvara hos de levande. Tanken att sten kan bebos 
av själar bör infogas i en förståelse av den animistis- 
ka verklighet som bronsåldersmänniskan förmodli
gen levde i. Animistiska föreställningar brukar ofta 
förknippas med en shamanistisk kosmologi och det 
har lagts fram argument för att skärvstenshögar 
bör förklaras inom en sådan föreställningsvärd (jfr 
Runcis i999:i43ff.). De personer som hade möjlig
het och kunskap att utföra sådana handlingar har 
haft en särskild ställning i samhället och har för
modligen utgjort en del av den rituella elit som på
träffas i de framstående gravarna.

I en föreställningsvärld där anfäderskulten är 
en väsentlig beståndsdel av eskatologiska uppfatt
ningar, blir tankar om den besjälade stenen och 
förfäderna i sten och under jord rimliga. Särskilt 
den sten som brukats till kremeringsbålet måste ha 
ägt en särskilt laddad kraft, där den dödes själ så 
att säga impregnerat stenen. Eftersom skärvstenen 
som bildas vid en kremering är impregnerad med 
en dimension av den dödes ande, måste den således 
behandlas enligt specifika normer (jfr Bloch & Par
ry 1982). Genom att bygga på skärvstenshögen med 
den impregnerade skärvstenen binder man själen 
genom det och för den samman med kollektivet av 
förfäder som finns där. Det skapas en regenerativ 
handling som också återspeglar uppfattningen om 
livscykeln. Runcis menar att transformationspro
cessen i samband med skärvstenens bildande ska 
ses som ett led i en ritual som i regenerativt syfte 
och i symbolisk form återberättar en skapelsemyt 
(Runcis 1999:146). Kontakten med ursprunget 
och skapelsen går via en metafysisk men också rent 
kronologisk linje genom förfäderna.
Helms (1998) menar att det finns tre länkar el-
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ler tre olika typer av strategier till ursprunget och 
därmed det gudomliga. De tre länkarna består av 
de döda, djuren och ”de andra”. De döda är för- 
och anfäderna, djuren är starkt knutna till både de 
levande och de döda och betraktas som transfor
merade människor, och ”de andra” representeras 
i det här fallet av de som exempelvis bor långt 
borta och kan symboliseras av exotiska föremål. 
De andra är lika oss men tillhör ändå något annor
lunda. Ofta krävs det en längre resa för att komma 
till de andra (jfr Larsson 2002; Victor 2002).

De tre olika strategierna användes för att etablera 
eller bibehålla en överhöghet och lyfta sig över den 
vanliga befolkningen. Överheten utövade inte en 
totalitär makt utan bestod snarare av familjer med 
rituella ledare och andra viktiga sociala roller som 
fyllde ett behov hos hela samhället. Det är tydligt 
att det fanns någon typ av stratifiering i bronsål
derns samhälle och man menar ofta att detta är en 
av de viktigaste anledningarna till att man bygger 
gravhögar eller lägger ned stora offer. Men detta 
räcker inte som förklaring till upphöjelsen, inte hel
ler till varför man fortsatte att göra så under hela 
bronsåldern. Man kan tänka sig att olika aristokra
tiska släkter använde olika strategier för att hävda 
sin rätt till ”ursprunget” och att olika traditioner 
framfördes i olika delar av landet. I vissa regioner 
var det de döda, gravarna och förfäderskulten som 
var huvudstrategin, medan man i andra områden 
lade större vikt vid resor och objekt från ”andra” i 
hävdandet av sin dominerande ställning.

Det är möjligt att hällristningar, bronsdepåer 
och djuroffer ska ses som uttryck för sådana stra
tegier. Att man under äldre bronsåldern valde 
att framhäva band med samhällets grundare kan 
kopplas samman med den stratifiering som blir 
så tydlig under denna tid. En av anledningarna 
till att det finns hällristningar och kulthus i bara 
vissa delar av landet kan vara behovet hos regio
nala elitgrupper att markera kontakten med an- 
och förfäder, just som ett medel att upprätthålla 
sin överhet. Intressant nog finns en majoritet av 
kulthusen i samma områden i främst Mälardalen 
(jfr Victor 2002) som skärvstenshögarna har sin 
främsta utbredning, vilket indikerar ett samband 
i grundläggande maktstrategier inom dessa områ
den. Det är då en intressant iakttagelse, att det på

platser med kulthus nästan aldrig finns stora häll
ristningar eller depåer med rika bronser som kan 
ses som andra uttryck för maktstrategier. Dock 
finns sådana inom samma region, i vad som kan 
betraktas som angränsande elitgruppers områden, 
som exempelvis i Enköpingstrakten där hällrist
ningar är så dominant förekommande. Det be
tyder att man utövade olika strategier, men med 
samma grundingredienser och med lokala varia
tioner, strategier som alla är uttryck för behovet 
av att särprägla sig. Dessa strategier bör inte en
bart betraktas som uttryck för makt för en mindre 
grupp, utan kan också uppfattas som ett behov för 
en större grupp i en bygd eller region att utmärka 
sig socialt. Dessutom har sådana strategier antag
ligen varierat över tid.

Regionalitet 
genom skärvsten
Regionerna visar genom sina lokala variationer i 
fornlämningar och materiell kultur från bronsåldern 
att man anammat olika sociala och religiösa strate
gier. Dessa variationer har haft underordnad bety
delse vid tolkningar av det bronsålderssamhället, 
där man snarare har sökt det gemensamma än det 
partikulära. Det krävs en omvärdering av centrum- 
periferimodellen där Mälardalen utgör en periferi 
till det centrala Danmark och Skåne. I Mälardalen 
är Mälardalen centrum och andra regioner har varit 
viktiga, men perifera. I forskningen har det funnits 
en tendens att placera in bronsålderns materiella 
kultur i Mälardalen i ett sydskandinaviskt mönster, 
där modellen visar hur alla influenser kommit sö
derifrån. Det som problematiserar vår förståelse av 
bronsåldersmänniskans agerande och världsuppfatt
ning är att det finns flera gemensamma nämnare i 
den materiella kulturen, som faller väl in i det syd- 
skandinaviska mönstret med hällristningsmotiv, 
föremålsformer, teknologi och gravskick. Men även 
om det finns många likheter finns det också många 
avvikelser, och de som betraktas som undantag 
kunde om man vände på bilden uppfattas som regel 
istället. I Mälardalen finns exempelvis egna grav
former, skärvstenshögarna (jfr Thedéen 2004:196), 
kulthusens förmodade ursprung, östlig keramik och
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bronser som alla visar att egna idéer och materiella 
kulturer anammats. Den materiella kulturen indike- 
rar att Mälardalslanskapen utgör en egen region som 
inte odiskutabelt kan jämföras med sydskandinavis- 
ka fenomen utan bör studeras för sin egen skull.

Fynden på t.ex. Sommaränge skog och Ryss
gärdet vittnar om ett omfattande kontaktnät med 
både söder och norr. Andra lokaler som Broby och 
Hallunda visar på tydliga kontakter österut över 
Östersjön. I denna smältdegel av kontakter skapa
des en egen bronsåldersidentitet där just skärvste
nen har spelat en framträdande roll.

Anledningen till att det finns så många skärv- 
stenshögar i Mälardalen, särskilt runt Enköping 
och Uppsala, är ett resultat av en medveten strategi. 
Eftersom de geologiska förhållandena ledde till att 
skärvsten producerades i samband med vissa ty
per av aktiviteter som kan ha förknippats med lo
kala traditioner, fick de snabbt en betydelsebärande 
funktion. Sådana lokala traditioner kan kremerings- 
seden ha varit, eller kanske speciella tekniker att till
verka keramik eller vid metallhantering. Den omfat
tande boskapsnäringen kan också ha haft betydelse 
där skärvstenshögarna ska uppfattas som lämningar 
efter de kultiska riter som förekom i samband med 
slakt i ett pastoralt samhälle (Elfstrand 1995). En 
av de mer funktionella tolkningarna av skärvstenen 
är att den uppkommit i samband med rökning och 
matlagning av kött eller beredning av hudar och 
skinn. Kristiansen menar att nötboskap är ett av de 
viktigaste statusdjuren som användes i sociala och 
ekonomiska transaktioner (Kristiansen 1998:109) 
och det kan ligga till grund för den symboliska bety
delsen av skärvstenen. Många skärvstenshögar inne
håller också just obrända tänder av nöt, men också 
efter andra djur. Det är möjligt att flera av dessa 
faktorer samverkat där skärvstenen fick symbolisera 
kontentan av det som särskiljde och gav bygden nä
ring. Det som från början var en praktisk lösning 
att hantera en besvärlig biprodukt, förorsakad av de 
lokala geologiska förhållanden, blev så småningom 
en lokal tradition som förstärkte regionens särart 
och för människors identitet. Jag menar att bruket 
av skärvsten blev allt mer ritualiserat och användes 
till begravningar, och övertäckandet av äldre gravar. 
Därmed skapades ett lokalt särdrag som utnyttjades 
och blev allmänt. Behovet av en lokal (regional) ri

tuell strategi med skärvsten utvecklades som ett ut
tryck för den egna identiteten.

Identiteten för en grupp skapas delvis genom att 
man bor på samma ställe, lever enligt samma tradi
tioner och har gemensamma minnen och är en del 
av samma historia. Baserat på Helms och Thomas 
studier diskuterar Strömberg utifrån ett kontextu- 
ellt perspektiv hur gemensamma minnen och vär
deringar är en del av samhällets kultur på samma 
gång som de är bärare av dessa minnesbilder. Min
nen traderas på olika sätt genom exempelvis myter 
om världens, människors och gudars uppkomst lik
som relationen med förfäderna. Genom att tradera 
minnena återskapas en ständig repetition av sam
hällets hierarkiska struktur som baserar sig på eli
tens närhet till förfäderna. Den materiella kulturen 
som skapats enligt rådande normer och värdering
ar formerar samhällets gemensamma minnen och 
gravskick, gravplatsers arkitektur, konstruktioner 
och föremål skapar en fysisk ram inom vilken män
niskorna kan orientera sig (Strömberg 2005:33). 
Jag menar att bruket av skärvsten i rituella sam
manhang utgör just resultatet av den regenerativa 
processen som minnena traderades genom.

De mer framträdande kultplatserna har utgjort 
rituella centra och kan förstås i termer av sam
lingsplatser för flera familjer, en ätt, där de olika 
strategierna och därmed det gemensamma ur
sprunget manifesteras och förhandlas (jfr Thedéen 
2004:66). I samband med att platsen ursprungli
gen skapas har marken rensats (jfr Andersson 
Ambrosiani 200i:i25f.) och delvis renats med 
eld. Under skärvstenshögar har ibland uppmärk
sammats att marken bränts. Sådana brandlager 
har påvisats på bl.a. Sommaränge skog (Forsman 
& Victor 2006), Hågahagen (Victor 2002), Hå
gadungen i närheten av Hågahögen (Mejsholm & 
Victor 2006), Snytberga (Ericsson m.fL 2000) och 
Ringeby (Kaliff 1994). Denna ursprungliga rens
ning kan också relateras till övertäckningen av 
äldre gravar med skärvsten som hällkistan i Håga
hagen (Victor 2002:164) och centralgraven i Som
maränge skog (Forsman & Victor 2006) eller med 
en vanlig stenpackning som i Dragby (Jaanusson 
& Siiven lpóa^Sff.) och Alby (Andersson 2001). 
Det förefaller som om denna sekundära övertäck
ning ägt rum ungefär samtidigt i östra Mellansve-

252 ARKEOLOGI F.4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



rige i mitten av äldre bronsålder eller något se
nare (Jaanusson & Siiven lpóa^Sff.; Fagerlund & 
Hamilton 1995:75; Andersson 2001). Fenomenet 
med övertäckning sker inom samma område där 
skärvstenshögar är mest förekommande och un
der samma tid som de börjar uppföras i stor skala, 
vilket indikerar ett idémässigt samband. En anled
ning till att äldre gravkonstruktioner täcks över 
skärvsten under period II—III kan vara att bruket 
av skärvsten blivit ritualiserat och övergått till 
att vara en del av traditionen, på samma sätt som 
kremeringsgravskicket blir en del av traditionen. 
Trots förändringen som ger ett helt annorlunda 
materiellt uttryck än tidigare har det funnits ett 
behov av att även inlemma gravarna med tidigare 
delar av familjen och ätten i den nya samhällsord
ningen. Eftersom det skapas ett behov av mani
festera sin särart med skärvsten och högar blir det 
därmed naturligt att täcka över äldre gravar och på 
så sätt inkorporera dem i gruppens identitetsska- 
pande. Det kan också vara en skillnad i att täcka 
över äldre gravar och sedan fortsätta använda sam
ma konstruktion och att försegla och avsluta en 
konstruktion. Bålplatserna på Sommaränge skog 
liksom hällristningarna i Leonardsberg (Haupt- 
man Wahlgren 2002:144) och en del kulthus har 
blivit övertäckta av skärvsten i ett slutskede. I och 
med övertäckningen försluts platsen för allt senare 
bruk. Det skärvstenslager som täcker lämningarna 
i Hallunda kan också uppfattas som ett förseglan
de av platsen. Slutanvändande av skärvstenshögar 
i mitten av bronsåldern som påvisats i bl.a. Sö
dermanland (Wigren 1987) och på Sommaränge 
skog kan relateras till det förändrade bruket av 
skärvsten under yngre bronsålder. Förändringen 
leder inte till att alla skärvstenshögar överges, 
utan deras funktion och användande förskjuts 
mot ett mer hushållsinriktat förhållnngssätt. När 
samhället under yngre bronsålder blir mer famil- 
jecentrerat och mer fokuserat på det egna hushål
let i stället för på den större gruppen, uttrycks det 
bl.a. genom ett förändrat bruk av skärvsten och 
skärvstenshögar. Minnet av de döda knyts till en 
mindre grupp och för att närmare knyta de egna 
förfäderna till sig, begravs en del individer i top
pen av de skärvstenshögar som tidigare definierat 
levnadsrummet för en större grupp.
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Den lokalt starka traditionen med skärvsten i 
rituella sammanhatlg kan kanske förklara grav
skicket på Kättsta i Ärentuna sn. Det stora grav
fältet som undersöktes i samband med E4:an 
innehöll en stor mängd brandgravar, varav de 
flesta var uppbyggda med mittblocksgravar med 
skärvstenspackningar med dateringar till främst 
romersk järnålder, även om gravar finns från 
yngre bronsålder (Gustafsson m.fl. 2006). Kätts
ta ligger inom kärnområdet för skärvstenshögar 
i Mälardalen och det är möjligt att den starka 
traditionen med det rituella bruket av skärvsten 
i begravningssammanhang i trakten, vilket också 
praktiserats på Kättsta, skapat ett behov att fort
sätta med gravskicket även under äldre järnålder.

Jag vill avsluta med några mer spekulativa idéer 
om varför bruket av skärvsten blev så framträdan
de. Skärvstenen utgör delar av större stenar och 
stenblock och skärvstenen kan på så sätt uppfattas 
som en symbol för minnet av den stora stenen, el
ler som ett pars pro toto av den stora stenen. Skärv
stenen blir också ett tecken på att blocket över
vunnits. Kontakten med förfäderna har varit ett 
av de primära uttrycksmedlen och för att få kon
takt med dem kan man ha fragmenterat de stenar 
eller berghällar som de bott i/under. Genom att 
stenen splittras och värms upp kanske själen trans
formeras och släpps fri, på samma sätt som andra 
typer av materia transformeras genom eld. Man 
kan också uppfatta förstörandet av stenen som en 
destruktiv handling där syftet har varit att kraften 
och själen i stenen inte ska frisläppas utan förstö
ras. Det kan då betraktas som ett sätt att utplåna 
minnet av en person eller en ätt. Förseglandet av 
anläggningar och platser med skärvsten kan ha ut
förts i samma syfte.

I en livscykel med ett repetitivt förlopp kan sjä
len genomgå många olika typer av passageriter (jfr 
Gennep i960) och efter döden och ”livet” i stenen 
kanske den skulle gå vidare i en sista fas, i en avslu
tande passagerit i samband med döden. Den repe
titiva regenerativa ritualen med transformationen 
genom eld och skärvsten utgör avslutningen i en 
lång övergångsrit som därmed återskapar en ord
ning för de efterlevande och samhället. ■
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Summary
The use and cult of fire-cracked stone 
- a manifestation of regionalism and cosmology

A
 mound of fire-cracked stone can be seen 

as a rubbish dump, a grave for dead objec
ts and bodies, a practical disposal of sharp 

and cumbersome stones, or as a monument to the 
fleetingness of objects once they have been transfor
med by fire. Thus, the mound of fire-cracked stone 
is in possession a many-facetted iconography.

As much as 95% of total amount of mounds of 
fire-cracked stone in Sweden (c. 6550) are to be 
found in the Baltic provinces. About 3550 mounds 
are found in Uppsala County, accounting for 54% 
of the national total. The largest concentration 
is in Börje and the surrounding parishes. In the 
Mälaren Basin, these mounds began to be erected 
during the Early Bronze Age, mainly Period II, 
and have often been used for a very long time.

Geological condition may to some degree ac
count for the distribution pattern. But even if the 
primary emergence of fire-cracked stone can be 
attributed to geological factors, the ritual need and 
use must be explained in different ways. Features 
interpreted as traditional mounds of fire-cracked 
stone often contain burials, and do not differ in 
appearance and position from mounds containing 
domestic material. Fire-cracked stone has been 
used in other ritual contexts, and there is a con
nection between fire-cracked stone, burials and 
ancestral worship. The need for understanding of 
and contact with the creation and the past is fun
damental for people in low technological societies 
form a basis for the understanding of one’s own 
existence, and the place in the world and the an

cestors have an important function in connecting 
with the past, as well as being used by the hierar
chy as a manifestation. There are three links, three 
different types of strategies, to the past, and thus 
to the divine. The three links are the dead, the an
cestors, the animals and “the others”.

The reason for the many mounds in the Mälaren 
Basin is the result of a deliberate strategy based on 
the link to the ancestors. Since the geological con
ditions led to the production of fire-cracked stone 
in conjunction to certain types of activities which 
can have been associated with local tradition, they 
quickly came to be vessels of significance. It is pos
sible that several of these factors coincided in letting 
fire-cracked stone symbolise the essence of what set 
the region apart and nurtured it. A practical solu
tion to handle a problematic bi-product caused by 
local geological conditions, eventually evolved into 
a local tradition enhancing regional self-determi
nation. In time the use of fire-cracked stone became 
evermore ritualised and used for burials and as co
ver for older graves. A local distinguishing trait was 
put into general use. The need for a local (regional) 
ritual strategy with fire-cracked stone developed as 
a manifestation of one’s identity. ■

254 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



IV • Ritual





De dödas kullar

Håkan Aspeborg, Riksantikvarieämbetet

A
rtikelns arkeologiska utgångspunkt är 
undersökningen av ett gravmonument 
vid Forsa i Tensta socken i Uppland. 
Gravmonumentet var klassificerat som en ensam

liggande gravhög. Vid utgrävningen visade det sig 
ganska snart att vad som arkeologiskt uppfattats 
som en gravhög istället var en naturlig kulle. Dä
remot hade man på denna mycket höglika natur
bildning i övergångsfasen mellan äldre och yngre 
bronsålder låtit bygga en stensättning. Man hade 
helt enkelt valt att utnyttja platsens och naturens 
specifika form för att skapa illusionen av att ett 
stort högmonument fanns på platsen. Förhållan
det ledde till funderingar, bl. a. kring våra före
ställningar om graven och monumentet som ar
keologiska begrepp i allmänhet och i synnerhet till 
reflektioner över de bakomliggande målsättningar 
som en gång styrde människors beslut om att låta 
uppföra antingen en hög eller en stensättning.

Vissa av bronsålderns gravhögar kan betrak
tas som kollektiva gravplatser. De innehåller ofta 
spåren av flera begravningar och som gravplats 
uppvisar högarna därmed många inre strukturella 
likheter med samtida gravfält med otydliga sten- 
sättningar blockgravar och omarkerade gravar. 
Dessa är dock mycket mera diffusa i sin framställ
ning och påträffas i Uppland i andra landskapsrum, 
främst på moränklädda bergshöjder. De är i förhål
lande till högar inte heller lika synligt framställda.

Från de skriftliga källornas återgivningar av forn
tida myter vet vi, att det i det skandinaviska järnål- 
derssamhället fanns djupt förankrade föreställningar

om att de döda framlevde efterlivet i sina gravar och 
i berg eller naturliga kullar. Ett syfte med den här 
artikeln är att knyta samman dessa föreställningar 
med reflektionen över varför man valde att låta upp
föra högar respektive stensättningar. Jag menar att 
samma föreställning kom till uttryck i källornas be
skrivningar av att de döda vistades i högar respekti
ve berg. Genom framställningen av en hög har man 
låtit producera bilden av en kulle, ett berg där den 
döde befann sig. När det gällde stensättningarna 
behövde man inte producera denna bild, gravarna 
lades istället direkt på, och bokstavligen i, de natur
liga bergen. Om vi utgår ifrån att det av sociala skäl 
också varit viktigt att gravmonumenten skulle synas 
i landskapet uppstår ytterligare en fundering. Det 
var inte alltid på det viset att det fanns berg och kul
lar invid de viktigaste färdlederna, d.v.s. i de land
skapsrum där gravarna tydligast kunde exponeras 
för andra människor. Om vi menar att det varit vik
tigt att kombinera den religiösa föreställningen med 
sociala behov ter det sig alldeles naturligt att man, 
när landskapet inte gav den naturliga möjligheten, 
lät uppföra ett ”berg” - en tydligt synlig gravhög. 
Inget kunde vara mer lämpligt än att då utnyttja en 
naturlig kulle som modifierats till att framstå som 
en monumental hög. Man byggde på så vis samman 
föreställningarna om efterlivet.

En andra målsättning i artikeln är att reflektera 
över gravbegreppet genom en diskussion kring 
mängden ben som deponerats i gravar. Frågan 
är var någonstans alla de ben som ”saknas” en 
gång deponerades. Man får förmoda att hante-
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Figur i. Den aktuella gravhögen lågi utkanten av Tenstabygden (bildframställning Henrik Pihi).

Figure i. The grave in question was situated on the margin of the county ofTensta (illustration Henrik Pihi).

randet av de brända kvarlevorna, det som vi upp
fattar som en begravning, endast var en del av en 
utdragen rituell process som också rumsligt var 
knuten till ett vidare område än själva gravmo
numenten och gravplatsen.

Gravmonumenten
Undersökningarna (se fig. i) berörde alltså en hög 
och två stensättningar i utkanten av Tenstabygden 
(se vidare Aspeborg & Appelgren 2005). Som på

pekades i ingressen var högen också egentligen en 
stensättning, men det medvetna valet att placera 
den på den välvda kullen avslöjar att intentionen 
varit att monumentet skulle framstå såsom en stor 
hög. Därför kommer detta monument även fort
sättningsvis att benämnas som ”högen”.

De två stensättningarnas utformning och 
gravskick antyder att de bör ha tillkommit un
der äldre järnålder. De är alltså yngre än högen 
och innehöll endast enstaka brända ben. Högen 
däremot kom att uppvisa flera brukningsfaser. I
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Figure 2. Den låga förbättrade kullen med sina tre gravläggningar i avtorvart ock rensatskick 
(foto Lars-Inge Larsson, Riksantikvarieämbetet).
Figur 2. The low and improved hillock with its three grave constructions (photo Lars-Inge Larsson, Riksantikvarieämbetet).

närheten av högen fanns också en sten med skål
gropar och ett röjningsröse.

Gravarna låg invid den gamla landsvägens 
sträckning mellan två uppländska bygder. Vägen 
har samma sträckning idag som på 1700-talet. 
Hålvägar och en runsten indikerar att vägen har 
en lång historia och vi kan vara rimligt säkra på 
att gravarna en gång anlagts för att synas från 
vägen. Utmed vägsträckningen har funnits yt
terligare, men numera helt överplöjda gravmonu
ment. I området upptäcktes också några tidigare 
okända gravmonument (Mattsson & Fagerlund 
2005). Dessa låg på krönet av en skogsbeklädd 
moränhöjd omedelbart wväster om den gravhög 
som står i centrum för denna artikel.

Någon gång i övergången mellan äldre och yng
re bronsålder, omkring 1300 f.Kr till 1000 f.Kr.

anläggs en stensättning på en naturligt välvd kulle 
(hg. 2). Platsen var förmodligen mycket medvetet 
vald just för att ge graven ett välvt, högliknande 
och monumentalt utseende. Detta är inget unikt. 
Det finns åtskilliga uppländska exempel på hur den 
naturliga topografin utnyttjats för att förstärka en
skilda gravhögars monumentalitet. Kungshögarna 
i Gamla Uppsala torde vara de mest kända.

Förmodligen är den äldsta gravläggningen i 
högen äldre än den för skandinaviska arkeologer 
mycket omtalade och närbelägna Hågahögen som 
daterats till period IV. Inspirationen till att skapa 
illusionen av att ett högmonument uppförts bör 
man således ha fått från annat håll, förmodligen 
från Sydskandinavien eller Östergötlands slätt
bygder (Siiven 1958). Högen som gravform verkar 
ha fått sitt genombrott i Uppland under perioden
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yngre bronsålder och äldre järnålder. 11.ex. grann
socknen Lena undersökte Erik Nylén en hög date
rad till yngre bronsålder (Nylén 1948).

Pollenprover från högfyllningen och den ur
sprungliga markytan under högen har analy
serats. Då graven byggdes användes området 
som hage. Där växte hassel och björkar. Redan 
då löpte förmodligen vägen förbi platsen. En 
eller flera brandbegravningar äger rum i sam
band med att högen byggs. Brända ben av en 
eller flera individer sprids ut i fyllningen. Efter 
några århundraden - kring övergången mellan 
brons och järnålder - sker nästa begravning. En 
vuxen man jordas också centralt i monumentet. 
Föremålen i graven talar för att gravläggningen 
av mannen ägt rum under bronsålderns period 
VI eller förromersk järnålder period I, vilket inte 
är orimligt. Det förefaller nämligen som om ske
lettgravskicket återkommer vid denna tid i Sve
rige (Damell 1985, Nylén 1957). Den döde var 
begravd i en klädedräkt som bl.a. varit fästad 
med en järnnål. Med sig i graven hade han fått 
med sig en skål i keramik av typen ”Lausitzskål” 
vilka dateras till yngre bronsålder. Centralgra
ven var störd, kanske plundrad, men det är inte 
alls otänkbart att det i monumentet funnits en 
äldre centralgrav. Detta antyds bland annat av 
att flintavslag deponerats i graven under begrav
ningsritualerna. Säkert är att gravmonumentet 
öppnades redan under förhistorisk tid. Detta blir 
bland annat tydligt av omständigheterna kring 
ett kraniefynd där rester av halskotpelaren ännu 
var fästad. Eftersom halskotorna ännu befanns 
fastade vid kraniet måste gravöppningen ha ge
nomförts relativt snart efter begravningen.

Strax efter jordbegravningen får ytterligare en 
individ sin sista vila i högen. Denna person har 
kremerats varefter benen plockats ur bålresterna. 
Benen gravlades sedan utan gåvor i en grop. Det 
är fullt tänkbart att stensättningen belägen när
mast högen kan ha utgjort en konstruktion, t.ex. 
ett altare, som använts vid begravningsritualen i 
samband med dessa två begravningar.

Flögen och de två närbelägna stensättningarna 
är bara ett fåtal av alla de gravar som ligger och har 
legat i ett stråk utmed vägen. Hur många monu
ment som ursprungligen funnits vet vi inte men

ytterligare sex gravar kom att undersökas vid ett 
senare tillfälle. En av dessa var en brandgrav som 
täcktes av en stor rund stensättning medan de 
flesta övriga var brandgravar vilkas överbyggna
der var bortplöjda (Mattsson & Fagerlund 2005). 
Gravarna är 14C-daterade till förromersk järnål
der. Dessutom påträffades en plundrad skelettgrav 
från romersk järnålder under en gravklotsliknande 
sten. Med den kunskap vi har om området i dags
läget är således gravhögen den första grav som an
lagts här. Det är också detta monument som har 
den längsta brukningstiden som grav.

Det förefaller som om de längs vägen vid Tensta 
grupperade gravarna följer en uppländsk bronsål- 
derstradition som levt vidare under järnålder. De 
synliga monumenten ligger glest, men ändå sam
lade i små grupper och jämnt fördelade på sådant 
vis att man förstår att gravplatserna framställts 
medvetet för att skapa ett mönster i landskapet. 
Sammantagna framstår gravplatserna som ett i 
ideologisk mening sammanhängande gravfälts- 
komplex (jfr Schönbeck 1959).

Det är sannolikt att de aktuella gravarna anlagts, 
särskilt den stora högen, för att ses av de förbipasse
rande på vägen. Monumentets placering kan också 
betraktas som en utgångspunkt för synliggörandet 
av bygdens och lokalbefolkningens myter. Gravmo
numenten blir en bild av hur landet togs i besitt
ning och utvecklats. Den stora högen har utgjort ett 
mycket tydligt riktmärke för vägfarande som visat 
när de kommit in i den specifika bygden. Kanske 
högen i den egenskapen fyllt judiciella funktioner. 
Den har helt enkelt visat vilka som hade rättigheter 
till marken genom att kunna åberopa band till de 
begravda. Genom byggandet av graven skapade de 
efterlevande ett väl synligt bevis på äganderätten av 
området. Alla som passerade det på väg in i bygden 
skulle se monumentet och därigenom veta att lan
det var upptaget. I äldre samhällen brukar resurser 
betraktas som ägda om de har förbättrats av en in
divid (Earle 1991:97). Därav följer att om gravmo
nument fungerat som ägorättsliga instrument så 
måste de ha varit synliga för alla.

Om vi antar att gravarna ligger vid bygdens 
gräns mot omvärlden och således i ett liminalt 
läge också med tanke på förhållandet mellan inä- 
gor och utmarker, så är frågan om läget är valt för
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att monumentet symboliskt skall kunna represen
tera gränsen mellan det kultiverade och det vilda, 
mellan de levande och döda. På ett sätt utgör grav
monumentet ett vägkors, en plats där olika vägar 
sammanstrålar. Graven var också vägen till en an
nan tillvaro. På så sätt blir placeringen logisk i den 
konkreta forntida kulten. De gravlagda kan ur ett 
sådant perspektiv ha betraktats som bygdens och 
gårdarnas väktare, symboliskt vakande invid de 
levandes huvudväg. De döda har avskräckt inkräk
tare och skyddat mot utmarkens farliga naturkraf
ter, varifrån väsen och andar alltid hotade med att 
ta marken och människorna i besittning.

Graven kunde dessutom användas för att ut
trycka status och för att förklara genealogier och 
rådande maktrelationer i bygden. Sammantaget 
blev de stora monumenten en markering av an
språk på marken som synliggjordes för alla som 
kom på vägen, vare sig de var människor eller 
övernaturliga väsen. Det förflutnas lämningar har 
i alla tider brukats för att legitimera samtidens 
idéer (Burström 1996:25). Förstörelsen av äldre 
lämningar är en indikation på att den äldre ord
ningen inte längre råder. Ett övergivande av en 
gravplats speglar människornas avståndstagande 
från just detta förflutna (Strömberg 2005:231).

Av germanska och norröna källor framgår att 
minnet och eftermålet spelade en central roll för 
människorna under järnålder. Säkerligen var det 
likadant under bronsåldern. Att bygga stora monu
ment i oförgängliga material ligger helt i linje med 
sådana idéer. De omarkerade gravarna som fanns 
samtidigt förefaller svårare att koppla till samma 
idékomplex. Det verkar dock som om dessa omar
kerade gravar i Uppland ofta lagts i mycket visuellt 
tydliga och speciella landskapsformationer, t.ex. på 
en mycket blockrik kulle. Hela impedimentet kun
de då av människor betraktas på samma vis som ett 
enskilt högmonument. Kullen blev i sig den heliga 
platsen. Att gravarna också med förkärlek lades ut
med kommunikationsleder som vattendrag och vä
gar kan också ses i analogi med de skriftliga källor
nas uppgifter. När man färdades genom landskapet 
påmindes man om de döda och deras dåd. Att resa i 
rummet blev förutom att vara en resa också i tiden 
och minnet även en återgivning av historien och de 
centrala myterna i föreställningsvärlden.

Stenar, heliga berg 
och begravningar
Bronsålderns högar och rösen ligger ofta monu
mentalt på höjder och berg i landskapet. Åtskil
liga studier har gjorts av gravarnas exponerade 
läge och visibilitet i landskapet (t.ex. Bertilsson 
1987; Eriksson & Lagerås 2005; Säfvestad 1993; 
Strömberg 1993b). Högarnas placering har där
efter ofta tolkats i ekonomiska, sociala eller poli
tiska termer som revirmarkeringar av olika slag. 
Högarnas läge har haft en kommunikativ funk
tion. Andra forskare har betonat högens funk
tion som minnesmärke, för ”släkters hågkomst” 
(Jennbert 1993). Ett minnesmärke bör helst vara 
väl synligt i landskapet om det ska fungera. Ett 
dominerande höjdläge är därför att föredra och 
ett helt naturligt val. Denna egenskap hos det 
byggda monumentet motsäger inte att en iögon
fallande och dominerande naturformation inte 
skulle kunna laddas med samma innehåll och 
fylla samma funktion.

Min utgångspunkt är en annan, även om jag 
inte vill förneka att gravhögar på höjder också ut
gör tecken på maktanspråk över områdena kring 
dessa. Jag antar i stället att den primära orsaken 
till gravarnas placering på just höjderna under 
brons- och tidig järnålder berodde på att dessa an
sågs vara platser i sig där de döda hade sin boning. 
Vidare vill jag hävda att byggandet av en hög, ett 
röse eller anläggandet av ett gravfält eller en grav- 
hägnad på en dylik plats, endast är en förstärkning 
av denna föreställning.

Fornlämningar liksom byggnader och spekta
kulära naturformationer omfattar narrativa kvali
teter som säkerligen alltid är verksamma men där 
meningsinnehållet givetvis transformeras över tid 
(jfr Burström 1996). Att minneskonstruktioner 
och berättelser mister sin samtidsrelevans, vilket 
kan få till följd att fornlämningen glöms bort, är 
den aktuella gravhögen ett tydligt exempel på. 
Själva platsen för graven kan också ha tillskrivits 
en religiös funktion långt innan gravplatsen anla- 
des, en betydelse som själva gravläggningen och 
uppförandet av monumentet förstärkt och i viss 
mån förändrat (jfr Bradley 2000).
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Anders Kaliff (1997:108!!.) har behandlat grav- 
och kultplatser som utgörs av moränhöjder vilka 
medvetet omformats genom byggandet av stora 
stenpackningar. Han har föreslagit att det bakom 
detta gravskick under yngre bronsålder och äldre 
järnålder fanns en föreställning om stenen som 
själens boning. Att reminiscenser av en äldre så
dan föreställning kring stenar funnits kvar i Nor
den under yngre järnålder talar bl.a. en berättelse i 
Ynglingasagan om kung Sveigdir för. Enligt sagan 
sökte kungen efter gudarnas hem och blev inbju
den av en dvärg att gå in i en sten för att där möta 
Oden. Återgivningen visar, att inte bara vägen till 
de dödas rike utan även passagen till gudarnas rike 
stod att finna i stenar (Davidson 1968:194). För
budet i de medeltida landskapslagarna mot att tro 
på stenar kan ha anknytning till samma åldriga fö
reställningar. Det har förslagits att tron på stenar 
och gravhögar såsom portar eller kanaler till de 
dödas värld kan ha sitt ursprung i en gemensam 
idé inom de indoeuropeiska kulturerna (Kaliff & 
Oestigaard 2004). Under yngre järnålder var lik
nande föreställningar levande i Skandinavien. Ur 
de skriftliga källorna går det att utläsa två före
ställningar om var livet efter döden framlevdes. I 
den ena lever den döde vidare i gravhögen med 
sina ägodelar likt i ett hus. Den andra förställning
en gällde just de dödas kungarike som fanns inne i 
bergen (Davidson 1968:65).

I den isländska litteraturen finns flera exempel 
på hur familjer eller ätter trodde att de efter döden 
skulle bo i något särskilt berg eller i en kulle nära 
hemmet. Föreställningen var knuten till särskilda 
platser och visade på en föreställning om släktska
pets betydelse under yngre järnålder (Davidson 
1968:87; Nordberg 2003:21). Trots att bronsål
derns religion var en annan än den under yngre 
järnålder och att den äldsta järnålderns religion är 
helt okänd, så antyder begravningarnas lokalise
ring till höjder under bronsålder och äldre järnål
der att liknande förställningar kan ha funnits re
dan under denna tid.

Tron att ättens döda samlades inuti ett till går
den närbeläget berg antogs av flera evolutionis
tiska forskare vara ett led i utvecklingen av före
ställningen om ett gemensamt dödsrike. I äldre 
forskning ansåg många att föreställningarna om

ättens eller gårdens dödsberg hör hemma i den 
nordiska bondereligionen (Nordberg 2003:21 
och där anförd litteratur).

Heliga berg, en plats där kontakter med guda
världen lättast tas, är ett återkommande fenomen 
i olika religioner. Högen kan ses som en minia
tyr av och metafor för ett sådant berg (Johansen 
i997:i32ff.; Sahlström 2ooi:99f.). I en tankeväck
ande artikel tar Anna-Lena Gerdin (1999:67) upp 
kopplingen mellan kosmologi, religion och rosen 
belägna på höjder. Att gravarna ligger där, beror 
enligt henne på att bronsåldersmänniskorna hade 
en vertikal dimension i sin rumsuppfattning. Vi
dare gör hon även intressanta kopplingar mellan 
gravarnas krönläge och hur de på så sätt samman
kopplas med horisonten och därmed med solens 
upp och nedgång. I den fortsatta diskussionen län
kas detta till tankar i den Egyptiska religionen om 
solens strålar som förmedlar gudarnas Ba.

Att berg som, t.ex. Olympos, i många kultu
rer har uppfattats som gudarnas hemvist kan lätt 
förstås även av en sekulariserad nutidsmänniska 
som betraktar hur en hög bergstopp försvinner i 
molnen. Det är lätt att känna vördnad inför den 
storslagenhet som ett stort berg uppvisar. Något 
sådant står inte att finna i Uppland. Landskapet 
är bland de plattaste som finns. Inte desto min
dre kan samma föreställningar ha funnits här. Få 
människor som levde här torde ha sett några al
pina regioner. I deras värld var de uppländska kul
larna både storslagna och vördnadsbjudande. Det 
kan vara svårt för oss att föreställa oss men man 
behöver bara erinra sig om att det i Danmark finns 
berg som inte är högre än 147 meter över havet, 
men som ändå heter Himmelsbjerget. Människan 
är inte alltings mått, ibland är det landskapet och 
dess högsta punkt, hur låg den än må vara, som är 
den plats vilken är närmast till himlen.

Föreställningen att själen tog sin tillflykt till sär
skilda heliga berg är också belagd i samisk tradition 
(Mulk 1994:125). Andreas Nordberg (2003:21!.) 
hävdar att det inte förefaller orimligt att berg med 
dominerande gravrösen både i sin samtid och un
der senare perioder attraherat föreställningar som 
t.ex. att döda vistades där, eller att bergen var en 
plats där man kunde komma i kontakt med sina 
anfäder. Det finns således mycket som tyder på
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att föreställningar om att de döda vistades i när
belägna berg kan ha varit relativt vanliga, och de 
forskare som ansett att idéerna dessutom är gamla, 
kan mycket väl ha haft rätt.

I uppländsk folktro fanns levande förställning
ar ännu på 1600-talet om folk, eller trollgubbar, 
boende i berg. Sålunda finns en berättelse knu
ten till ett berg vid Lagga kyrka nedtecknad i 
Rannsakningar efter antikviteter (Olsson m.fl. 
1960:58). Enligt folktron fanns det även berg som 
var offerplatser som Bohlberget i Rimbo socken 
(Olsson m.fl. 1960:58). Att en koppling mellan 
gudar och berg funnits antyds också av ortnam
nen. Det finns flera exempel på berg som har teo- 
fora namn. Ett exempel är fornborgen Torsberget 
beläget i Ärenuna socken.

Gravdefinition 
och gravbegreppet
En fråga man kan ställa sig är om det för forntidens 
människa spelade någon roll om gravläggningen 
skedde i en naturformation, som påminde om en 
hög, eller i ett monument byggt av människohän
der? Själv tror jag att de endast såg till formen. De 
ovan nämnda isländska exemplen visar att likarta
de föreställningar och kult fanns knutna till såväl 
byggda högar som naturliga kullar och berg. Detta 
behöver inte betyda att vikten av själva handlingen 
som ändå krävdes för att uppföra högen eller om
forma och ”förbättra” kullen skall nedtonas. Terje 
Gansum (2002) har t.ex. föreslagit att byggandet 
av ett gravmonument kan ses som en gravgåva i 
sig och Joakim Goldhahn (1999:208) har betonat 
monumentbyggandets roll i begravningsritualen.

Kring de synliga gravmonumenten anlades un
der brons och järnålder i Uppland en mängd över 
ytan omarkerade gravar. Ofta placerades dessa gra
var i gravfält på blockrika kullar. Sådana gravfält 
är förvisso vanliga långt utom Upplands gränser 
och jag vill mena att dessa miljöer fyllde samma 
”funktion” och betraktades på samma sätt som 
enskilda högmonument av människor. Den struk
turella likheten antyder att de emanerar ur samma 
föreställningar. Dessa karaktäristiska naturforma
tioner med mycket diffusa gravfält, som t.ex. vid

närbelägna Kyrsta (Engström m.fl. 2002:26) och 
Fullerö (Häringe Frisberg 2002:26) kan ha betrak
tats på samma sätt som högen i Forsa där minst 
tre gravlagda individer vilar. Gundela Lindman 
(1993) har diskuterat den inre strukturella likhe
ten mellan de västgötska flatmarksgravfälten och 
enskilda stensättningar. Hon exemplifierar detta 
med en Västsvensk stensättning som rymde hela 
29 gravar. Detta gravmonument och gravskick är 
inte alls unikt, liknade exempel finns från flera håll 
såväl i Uppland som i andra delar av landet (t.ex. 
Lindman 1993; Damell 1985; Hjärtner-Holdar 
manuskript). Denna stensättning kan kontrasteras 
mot en gravhägnad som den i Odensala Prästgård, 
Uppland (Olausson 1995). Gravhägnaden var 60 
meter i diameter och innehöll 26 gravar som da
teras till bronsålder och äldre järnålder. Den kan 
i sig ses som en gigantisk stensättning där själva 
hägnadsmuren kan jämföras med en stensätt- 
nings- eller högs kantkedja. På motsvarande sätt 
kan man betrakta den Västsvenska stensättningen 
som ett gravfält i sig. Ett annat arkeologiskt ex
empel är den märkliga ”gravtell” som undersökts 
i Värnhem i Västergötland (Elfstrand 1983). Här 
hade gravar från bronsålder, romersk järnålder 
och yngre järnålder anlagts ovanpå varandra på ett 
sådant sätt att endast ett fåtal monument slutli
gen var synliga. De framstod då som anlagda på 
en naturlig kulle i landskapet. I själva verket var 
hela kullen uppbyggd av gravar. De skillnader vi 
genom gravbegreppen tillskriver olika monument 
grundar sig ofta på form och storlek. Men betydde 
skillnaderna i dessa avseenden något för forntids- 
människorna? De strukturella likheterna mellan 
stensättning, gravfält och gravhägnad är som sy
nes ofta stora och frågan är om de inte ska betrak
tas som varande samma sak.

Resonemanget och exemplen ovan visar att vi 
som arkeologer har svårt att definiera vad vi av
ser när vi använder gravbegreppet i kvalitativ 
mening. Av exemplen blir ytterligare en paradox 
tydlig. Å ena sidan framgår det att det existerat 
gravfält som uppenbart byggts på sådant sätt att 
de för en betraktare skulle te sig som ett enskilt 
monument. Samtidigt finns gravfält med många 
mindre och diffusa monument som inte rymmer 
några gravar överhuvudtaget.
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Kanske kan den medvetna omvandlingen av en 
naturlig kulle till en hög i Forsa, liksom de diffusa 
stensättningsgravfälten i Uppland, betraktas som 
motsvarigheter till senare tiders romerska colum
barium; d.v.s. som kollektiva begravningsplatser 
för ordinära folklager vilka saknade status och 
medel för att uppföra individuella monument eller 
var förhindrade av tabun. De stora monumenten 
var förbehållna individer tillhörande aristokratin. 
Trots detta kan även dessa i viss mån inkluderas i 
resonemanget om kollektiva gravar, då de oftast 
innehåller sekundära begravningar. Hågahögen, 
mot vilken den naturliga kullen i Forsa kan kon
trasteras, utgör ett närbeläget exempel på ett så
dant aristokratiskt monument.

Den äldre bronsålderns gravmonument är i regel 
kollektivgravar, d.v.s. de innehåller flera begravda 
individer (Nilsson 1987:85). På så sätt utgör de en 
fortsättning på den senneolitiska traditionen med 
kollektiva begravningar i hällkistor. Även med sin 
avsaknad av gravgåvor uppvisar monument av den 
typ som undersöktes vid Forsa större inre likheter 
med neolitikums megalitgravar än med den äldre 
bronsålderns högar som är aristokratbegravningar 
med omfattande gravgåvor. En naturlig fråga är, 
om inte en del av yngre bronsålderns och äldre 
järnålderns sekundärbegravningar i högar, rösen 
och stensättningar bör betraktas just som medve
tet gjorda utifrån en idé om att monumenten var 
kollektivgravar, eller minneslund för en släkt. Vad 
kollektivet representerade kunde i fallet med For- 
sahögen inte osteologin ge något besked om.

Bendepositioner 
och gravskick
Det är ett sedan länge känt faktum att de gravar 
som byggdes under perioden sen bronsålder till 
äldre järnålder inte motsvarar samtliga då levande 
individer. Gravarna är helt enkelt för få. Hur öv
riga individer gravlagts är en fråga som diskuterats 
länge. Har kropparna behandlats annorlunda, pla
cerats på sådana platser där de är svårfunna eller 
där benen har nedbrutits på naturlig väg? Huru
vida enbart vissa individer fick privilegiet av en 
begravning, medan andra saknade begravnings-

rätt har debatterats. De spridda benen i högen i 
Forsa och de enstaka benen i de närbelägna sten- 
sättningarna, är exempel på att benen som lades 
ned i gravarna ofta endast representerar en liten 
del av den kremerade. Var resten av benen hamnat 
har också diskuterats flitigt. Det har föreslagits att 
benen från majoriteten människor överhuvudta
get inte hamnade i jorden. Det har föreslagits att 
de krossats och malts ned, att de deponerats i vat
ten, på åkrar och i gropar på boplatser (Kaliff & 
Oestigaard 2004:85) men även i boningshus (Car- 
lie 2004:1430. Om vi väljer att använda analogier 
med de skriftliga källorna för att belysa frågan, 
kan bl.a. Odens föreskrifter för begravningsritua
len i Heimskringla nämnas. Där stipuleras att as
kan antingen skulle spridas i sjön eller grävas ner i 
jorden, vilket tydligt anger att begravningen kun
de ske på varierat vis. Att ben från samma individ 
nedlagts på flera platser på ett gravfält har belagts 
i ett närbeläget uppländskt gravfält (Hjärtner- 
Holdar manuskript). Att delar av benmaterialet 
även deponerats utanför gravfältsmiljön är därför 
sannolikt. Från den norröna litteraturen är kanske 
berättelsen om Hålfdan Svarte det bästa exemplet 
på att en kropp kunde gravläggas på flera platser. 
Folk från olika delar av landet ville låta begrava 
kungens kropp. Man löste problemet genom att 
dela upp kroppen i fyra delar som begravdes i var 
sin hög i vart fylke (Davidson 1968:100). Även 
inom den romerska begravningstraditionen depo
nerades kremerade ben på olika platser (Whetston 
Johnston 1932). Ett mindre ben deponerades di
rekt i jorden medan de övriga samlades i en urna 
för att sedan placeras i gravvården.

Att låta dela upp den avlidnes kropp och sprida 
benen på olika platser kan antyda att man haft en 
tro på och en önskan om att förfäderna skulle vaka 
över alla aspekter av de efterlevandes liv, över fa
miljen och samhället.

På två boplatser i närheten av högen i Forsa 
har skelettdelar av människor påträffats (Östling 
2003; Eriksson 2004). I båda fallen rörde det sig 
om skallfragment. Människoben funna i boplats
lager utan närmare kontext, skulle kunna vara ben 
från trälar vilkas kvarlevor behandlats som vilket 
avfall som helst. Människoben som påträffats i 
skärvstenhögar skulle kunna tolkas på samma vis.
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En annan trolig tolkning är att ben funna i bo
platssammanhang hör samman med förfäderskult. 
Benen har medvetet deponerats på gården som 
reliker, medan övriga skelettdelar ligger begravda 
på andra platser, t.ex. i en hög eller stensättning. 
Ben deponerades också på andra platser som varit 
betydelsefulla för den döde i livet och som också 
var det för de efterlevande.

Skelettdelar på boplatserna är också intressanta 
av den orsaken att de uppträder som just fragment. 
Det antyder att liken blivit behandlade i flera steg 
och att liken skeletterats. Att skelettdelar som på
träffas i boplatsmiljöer är obrända kan också inne
bära att inte samtliga delar av kroppen kremerades.

Om gravhögens biografi
I det förhistoriska Skandinaviska samhället fanns 
varken prästerskap eller institutioner som konti
nuerligt för människor och över stora områden 
återgav en normativ världsbild inom en enhetlig 
rituell praxis (Sundqvist 2004:146). Därmed inte 
sagt att det inte existerade religiösa, mytiska och 
rituella idéer och teman som var spridda över stör
re områden och som var ideologiskt stabila över 
tid. Givetvis var det så. Det fanns däremot tyd
liga regionala och lokala särarter i utformningen 
av begravningsritualen därför att myterna och de 
religiösa idéernas centrala innehåll tolkats på va
rierat vis i olika bygder. Mycket som dokumente
rades i gravhögen i Forsa anknyter till gravskick
ets utformning över stora regioner, men somligt 
i monumentet avviker också från det normativa. 
Analysen av material som det från högen i Forsa 
är viktiga för vår förståelse av bronsålderns och 
den äldre järnålderns lokala traditioner och det 
”lilla” samhällets struktur.

Begravningsritualens huvudsyften var alltid att 
leda den dödes själ till rätt plats och att bidra till 
stabiliteten i den sociala organisationen. Insla
gen i ritualerna har säkerligen varit komplexa och 
många inslag har inte lämnat några spår. Det är 
därför naturligt att variationen i gravläggningen 
av de enskilda individerna är den rituella hand
ling som främst ventileras i tolkningar av gravar 
och gravfält. Detta beror självfallet på att denna 
handling blir den mest uppenbara i materialet.
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När det gäller brandgravar är kremeringens or
ganisation och lokalisering ytterligare en separat 
handling som ofta diskuteras i samband med ri
ter kring död och begravningen (t.ex. Sigvallius 
1994; Kaliff 1997; Arcini 2005). Dessutom har 
naturligtvis gravgåvornas betydelse diskuterats, 
liksom offer av såväl människor som djur och ritu
ell krossning av brända ben (Kaliff 1997:88). Men 
sammantaget är det som kan behandlas utifrån en 
arkeologisk kontext förmodligen bara en liten del 
av alla riter som ägde rum. Av äldre texter går bl.a. 
att utläsa att tiden mellan döden och begravning
en omgärdades av en mängd riter. I t.ex. Iliaden 
och hos Ibn Fadlan anges att tiden mellan dödsfall 
och begravning var ungefär 10 dagar. Dessa dagar 
var fyllda av riter och olika förberedelser för be
gravningen. Att finna spår av sådana förberedel
ser är en utmaning för arkeologen. Ritualerna kan 
öppna för en större förståelse av den förhistoriska 
människans idévärld. Döden är i många kulturer 
betraktad som en lång process snarare än som en 
abrupt händelse och ofta kan flera begravningar 
förekomma innan kvarlevorna får sin slutgiltiga 
placering (James 1986:97 f.). Ofta kan det således 
ta lång tid från det att en person avlider till dess 
han gravläggs. Orsakerna kan vara flera och såväl 
religiösa som funktionella. Ritualer som skelette
ring och jordning av kvarlevor innan de kremeras 
är arkeologiskt belagt.

Gravarna upphörde inte att fylla en funktion i 
samhället i och med att begravningarna utförts. 
Däremot ikläddes gravarna som monument nya 
funktioner. I yngre bronsålderns och äldre järn
ålderns uppländska samhälle blev gravarna för
modligen platser för kult där man kunde komma 
i kontakt med andra världar och inhämta informa
tion. Som jag tidigare nämnde har föreställningen 
som omtalas i det skriftliga källmaterialet om att 
de döda bor i högarna säkert mycket gamla anor. 
Lika åldrig är sannolikt uppfattningen om att den 
döde fortsatte sin existens inne i gravhögen (Da
vidson 1968). En intressant fråga är hur dessa före
ställningar skapats. Av de arkeologiska materialen 
kan man sluta sig till att idéerna kan ha fötts ur 
föreställningar som redan i järnåldern var mycket 
gamla. Förekomsten av dödshus har belagts redan 
i stenåldern och husurnor från yngre bronsåldern
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utgör kanske den tydligaste metaforiska koppling
en mellan liv och död och bostad och grav under 
yngre bronsålder. På den i förhållande till högen i 
Forsa närbelägna Ryssgärdet fanns på små ”heliga” 
kullar med gravar och kulthus (Eriksson & Amaya 
2005). Även vid den kända Brobylokalen i Upp
land fanns såväl kulthus (Victor 2002) som hyddor 
eller ”dödshus” (Schönbäck 1959:78). Gräslund 
(1994) har föreslagit att bronsålderns människor 
trodde att varje människa hade flera själar. Den själ 
som stannade efter kremering och som var knuten 
till kroppen kunde efter gravläggning fortsätta att 
leva i jorden, berget eller kullen (Kaul 2004).

Diskussionen om att gravmonument och grav
platser var platser för förfädersdyrkan är också 
gammal. Att den är särskilt tydligt relaterad till 
högar och berg har vi redan sett. Under yngre 
järnålder förefaller också en uppfattning om re
inkarnation ha funnits som anknöt till begrav
ningar av obrända människor i högar (Davidson 
1968:113). Gravhögen var i dessa fall endast en 
temporär uppehållsplats för själen att vistas på 
tills en ny kropp fanns att ta i besittning. Det är 
omöjligt att veta om dylika förställningar också 
skulle ha funnits under bronsålder och äldre järn
ålder. Människorna kan ha haft flera föreställ
ningar om vad som hände med den dödes själ 
efter döden och detta kan ha varit en.

Att högen kunde vara en kultplats och frukt
barhetssymbol som man offrade till visar andra is
ländska sagor (Davidson 1968:104). I Skandinavisk 
folktro är väsen som älvor/alver särskilt knutna till 
högar (Davidson 1968:111). Alverna har en kopp
ling till både de döda och fruktbarhet. Anders Ka- 
liff har diskuterat alvernas funktion i relation till 
skålgropen såväl som gravritualen utifrån analysen 
av lokaler i Östergötland (Kaliff 1997:111 ff.). Skål- 
gropsstenen i närheten av gravarna i Forssa anty
der att samma föreställningar funnits i Uppland.

När och varför gravhögen vid Forsa övergavs 
och glömdes bort vet vi inte. Att det kan ha varit 
i samband med plundring och etablerandet av nya 
maktförhållanden är tänkbart. Men det behöver 
inte vara förklaringen. Gravhögen vid Forsa var 
egentligen en naturlig kulle i vilken gravar place
rats. Jag föreslår att det kan ha att göra med före
ställningar om heliga berg eller dödsberg. Denna

tolkning utesluter inte att kullen samtidigt medve
tet hade omformats för att påminna om en monu
mental grav. Här har jag betraktat högen utifrån 
olika perspektiv och angett några möjliga tolk
ningar av högens betydelse för de levande, utan att 
därmed göra anspråk på att leverera någon slutgil
tig sanning om hur den betraktades. Det är inte 
uteslutet att människorna tillskrev gravarna flera 
funktioner och innebörder och att dessa också för
ändrades över tid. Den ena tolkningen av dessa 
komplexa företeelser behöver således inte utesluta 
den andra. Vad vi däremot kan vara säkra på är att 
valet att använda en helt naturlig kulle för graven, 
visar att det varit viktigt att synliggöra just denna 
form för omvärlden - den stora gravhögen. ■
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Summary
The hilhcks of the dead

U
sing the investigation of a grave monu
ment at Forsa in Tensta parish as its point 
of departure, this article discusses notions 
about graves as monuments, and archaeological 

concepts, as well as the underlying religious and 
mythological reasoning for the choice of grave. The 
excavated monument consisted of a somewhat im
proved moraine hillock, which could not easily be 
described by standard archaeological terminology. 
Several burials had taken place on the site during 
the Bronze and Iron Ages. The significance of the 
location of the monument by a route is discus
sed, mainly from a mythological viewpoint. The 
article also discusses why mounds were built, and
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why some cemeteries appear to be nothing more 
than amorphous moraine hillocks. It is suggested 
that Bronze and Iron Age Man considered eleva
ted landscape features as the domains of the dead. 
An explanation for this could be found in the fact 
that elevated locations, hillocks and holy moun
tains in many cultures were thought to lie closer to 
heaven and to the realm of the gods. Solitary stone 
settings with multiple burials are often compared 
to entire cemeteries. The structural similarities are 
so striking that I maintain that ancient Man view 
them as the same thing. The article concludes with 
a biography of the burial mound. ■





Stenhus och djurandar

Neolitiska diskurser i ideologisk argumentation

Niclas BjöRck, Riksantikvarieämbetet

P
å Högmossenboplatsen som är från ca 
3500 f.Kr. påträffades fyra gravar, samlade 
på en del av boplatsen. Dessa och andra 
gravar från kustboplatser motiverar en diskussion 

kring hur människorna under neolitikum rums
ligt organiserade ritualer, respektive mer var
dagliga göromål i sin omgivning. Gravskick och 
andra iakttagelser som knyter an till detta, skall 
här bilda grund för en nytolkning av stenåldern 
i östra Sverige men också av sedan länge svunna 
symboliska betydelser. Målsättningen är att få en 
fördjupad förståelse av symbolsystemen bakom 
gravarnas utformning inom den megalitiska tra
ditionen och inom det östsvenska området. 

f Det rådande gravskicket under mesolitikum 
i var jordande, vilket resulterar i skelettbegrav
ningar. I östra Sverige fortsatte detta gravskick 
att utvecklas under neolitikum. Samtidigt bryter 
helt andra idéer om gravsättning fram i de syd
västra delarna av landet.

I artikeln tolkas dessa olika sätt att hantera döden, 
i ett försök att generalisera hur begravningsritualer
na och inte minst symboliska och rituella aktiviteter 
utvecklats från senmesolitikum till bronsålder.

Resultatet används sedan för en närmast idéhis
torisk studie, där tankar, idéer och visualiseringen 
av dessa i symbolsystem och monument lyfts fram.

Inledning
Döden är fortfarande ett av livets stora mysterier. 
När människor konfronteras med denna aspekt av
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livet är det ofta samma frågor som återkommer. 
Vad är döden? Lever den döde vidare på något 
sätt? Vad händer efter döden? Dessa frågor till
sammans med andra svårligen besvarade existen
tiella frågor, är centrala inom många trossystern.

Troende erbjuds också oftast något slags svar på 
frågorna och en del av svaret är hur döden skall han
teras. Att begrava, oavsett ritualens utformning, är 
typiskt för människan. Många tankemönster i sam
band med relationen till anfäder, gravsättning och 
hantering av döda, kan med fog antas vara närmast 
arketypiska till sin karaktär. När vi lämnar det ar- 
ketypiska, nästintill allmängiltiga i människors 
förhållande till döden, är det emellertid uppenbart 
att det också finns en stor mångfald. Ritualer och 
gravformer har varierat avsevärt mellan olika sam
hällen och över tid. I dessa variationer torde det 
vara möjligt att finna sega strukturer, som har mer 
begränsad spridning i rummet. Under en bestämd 
tid och i en avgränsad region, borde gravkonstruk
tioner, symboliska artefakter och/eller handlingar 
avspegla regelstyrda beteenden, med anknytning 
till människors kultur och världsbild. Att söka ma
teriella avspeglingar av tankemönster, som kan ge 
en inblick i hur människor under stenåldern vävt 
mer eller mindre egenartade kosmologiska system 
kring döden och hanterandet av de döda, är cen
tralt i denna artikel.

Vår moderna västerländska syn på döden fram
står i antropologiskt perspektiv som ganska spe
ciell (jfr t.ex. Pettersson 1966:60,ligff.). Döden 
är här en unik händelse, som sällan har några ge
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nomgripande effekter på samhället. Idag dör män
niskor oftast i hög ålder, med avslutat yrkesliv och 
vuxna barn. Döden hålls isolerad och skall helst 
ske på därtill avpassade institutioner, t.ex. ålder
domshem, vårdhem eller sjukhus. Det är därför 
viktigt att vidga vår direkta erfarenhet av döden 
genom att se hur skeendet möts i andra typer av 
samhällen. I förindustriella samhällen är döden 
ofta annorlunda. Den griper påtagligt in i män
niskors vardag. Döden är inte enbart en fysisk 
händelse, som berör individen, utan även en social 
angelägenhet som berör hela samhället. I dessa 
miljöer är människor ofta yngre när de dör och 
äldre människor har fortfarande viktiga funktioner 
i samhället. Döden medför då inte bara personlig 
sorg utan leder även ofta till omstruktureringar i 
samhället, vilkas omfattning är beroende av vilken 
social position den avlidne haft. Därmed genom
går inte bara den avlidne en förändring, utan även 
de levande. Makar blir änkor eller änkeman, barn 
blir föräldralösa. Om den avlidne var en mäktig 
person leder förändringen ofta till att många po
sitioner i samhället måste omförhandlas (Damm 
i99i:3ff.). Den känslomässiga sorgen och sakna
den följs av ett tomrum i det sociala systemet, som 
bör åtgärdas. Det är inte konstigt att ett närmast 
obegripligt skeende med starka följdverkningar på 
så många plan, såväl känslomässigt som socialt, 
kommit att omgärdas med idéer om hur man bäst 
hanterar förändringarna. I sådana samhällen kan 
döden därför inte betraktas som en ögonblicklig 
händelse, utan snarare som en övergång vilken 
sker via en utdragen process.

Då döden betraktas som en övergång får detta 
konsekvenser. Fysisk respektive social död blir 
skilda saker. Döden är inte heller unik utan är en 
förändring från ett tillstånd till ett annat som kan 
jämställas med andra övergångar, t.ex. födelse, 
vuxenblivande eller giftermål. Enligt van Gennep 
karaktäriseras overgangsritualer av att de modelle
rats efter en gränspassage i fysisk mening, samt att 
de har en formaliserad och likartad tredelad struk
tur (van Gennep i960). Tredelningen består av en 
preliminalfas; separation från det gamla tillståndet, 
liminal fas; transitionen, postliminala riter; inte
gration r det nya tillståndet. I den liminala fasen 
befinner man sig utanför de normala samhälleliga

Figur 1. Anfadershydda i Angola (Petterson 
ięóó:i]y). Att bygga hus åt anfäderna är en företeelse av 
närmast arketypisk karaktär eller åtminstone en mycket 
vida spridd tanke. Tanken har givits en mångfald av 
gestaltningar (dödshus, husurnor, gravkor, pyramider 
etc.) och förekommer i nästan alla delar av världen. En 
iakttagelse som det finns anledning att återkomma till i 
resonemangen kring de neolitiska lämningarna.

Figure i.A hut constructed for an ancestor, Angola 
(Petterson ięóó:i]s)- Building houses for the ancestors is a 
widely dispersed idea. The shapes that this thought has tak
en are diversed (deathhouses, houseurns, graves, pyramides 
etc.) and are known form all over the world. An observa
tion which might have relevance also for the Neolithic.

kategorierna, sådana individer betraktas ofta som 
farliga. Döden blir en social händelse, startpunkt 
för en ceremoniell process varigenom den döde 
omvandlas till en förfader (fig. 1). Detta innebär en 
ritualisering av sociala relationer, som därigenom 
oupplösligt förbinds med den religiösa och symbo
liska sfären. Omgivningens handlingar är väsent
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liga för att övergången skall gå ”rätt” till (Sjögren 
2003:2yff.). Att ”rätt” hantera denna innebär att 
en konvention av något slag noga följs. Därige
nom kan det, inom en grupp, antas ha funnits en 
begränsad variation i hur döden hanterats (jfr Za
gorska 1997; Andersson 2002; Sjögren 2003).

Om hanteringen av de döda följer uttalade eller 
outtalade regler borde mönster av skilda slag for
mas av dessa. Om sådana mönster kan identifieras 
kan man också nå fram till en tolkning av vad som 
gestaltats och därmed kanske de föreställningar 
som döljer sig bakom lämningarna (se nedan).

Syfte, frågeställningar 
och avgränsning
Artikelns syfte är primärt att i ett långtidsper
spektiv lyfta fram och tolka generella mönster av
speglade i stenålderns gravskick. När arkeologer 
diskuterar gravskick ligger fokus ofta på enskilda 
gravar. Detta är naturligt och sker, i viss mån, 
även här. Min avsikt är emellertid att inte stanna 
på denna nivå, utan istället fokusera på gravarnas 
kontext, dvs. aspekter på de rum där gravarna an
lagts. Min ambition med detta tillvägagångssätt är 
att försöka finna mönster och regelbundenheter i 
gravskicket som avspeglar idéer, vilka bidragit till 
att forma platserna.

I nästa steg skall en tolkning ges av vilka sys
tem och idéer som kan ha styrt de processer som 
format lämningarna. En diskussion av nämnda 
slag kräver att en översiktlig bild av gravskick 
och förändringar av gravskick i östra Sverige och 
omgivande regioner ges. Området som ska stu
deras mer översiktligt bör vara relativt stort, ef
tersom de kosmologiska idéstrukturer som skall 
diskuteras här kan förväntas vara vida spridda. 
Centralt blir att kontrastera fornlämningsbilden 
i olika regioner i syfte att belysa generella tradi
tioner inom skilda delar av undersökningsområ
det. En holistisk utgångspunkt eftersträvas och 
är nödvändig om regionerna skall kunna värde
ras i relation till varandra. I diskussionen berörs 
därför många olika variabler utöver gravskick, 
såsom levnadssätt, redskapsmaterial, bostäder 
och boplatser. Resultaten utnyttjas sedan för att 
lyfta diskussionen från enskildheter till att be

röra frågor kring förändring av samhället, makt, 
kultur, ritual och människors världsbilder. Att 
skapa hypoteser kring var gränserna för sådana 
fenomen har gått ger, i nästa steg, ett verktyg att 
bättre värdera den empiri som grävs fram.

En vision med detta arbete är att länka samman 
företeelserna, till en neolitisk kulturhistoria, med 
lite annorlunda nyanser än vad som är vanligt. Att 
relatera gravarnas utformning till vad vi idag vet 
om nämnda aspekter och människornas levnads
sätt i de områden där skilda gravskick förekommer, 
skall förhoppningsvis kunna leda till regionalt för
ankrade tolkningar av samhällena inom avgränsa
de delområden. I det samhällsperspektiv som an
läggs finns utrymme för att enskilda aktörer väljer 
att följa eller bryta mot traditionen, anknyta eller 
ta avstånd från hur andra grupper agerar. I denna 
tolkning av perioden finns således utrymme för va- 

. riation. Vad som egentligen präglar det östsvenska 
i relation till andra regioner kan därför endast be
skrivas utifrån vad som är vanligt förekommande. 
De företeelser som präglar respektive delområde 
förekommer ibland även på andra sidan de här 
skisserade gränserna och det skuggade området är 
den zon inom vilken sådan blandning ter sig vanlig 
(t.ex. Browall 1986; Runcis 2002; Lindqvist 1997). 
Det finns dock trots detta en påtaglig gräns när det 
gäller frekvensen i t.ex. förekomsten av jordningar 
respektive megalitiska gravläggningar mellan olika 
delområden, det är detta som här betraktas som 
meningsbärande (fig. 2).

Mönster och strukturer på boplatserna bör 
rimligen till stor del vara medvetet formade efter 
normer eller regler som kommunicerats mellan 
människor. Att genom sådana mönster försöka 
uppfatta och tolka spåren av människors kom
munikation, kan vara en väg att försöka närma 
sig och förstå ett samhälles kollektiva världs
bild. Kommunikation handlar till stor del om att 
komma överens om en, för alla praktiska syften, 
tillräckligt gemensam verklighet. Denna gemen
samma verklighet, kan alltså även betraktas som 
en social konstruktion som till vardags uppfat
tas som ett objektivt, oberoende faktum och 
därigenom som oproblematisk i en viss mening. 
Denna är inte given eller färdigformad förrän i 
det ögonblick den kommuniceras, befästs och
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Figur 2. Undersökningsområdet med den region
indelning som visat sig lämplig att använda. De olika 
regionerna ter sig domineras av helt skilda sätt att 
hantera bl. a. döden under neolitisk tid. På kartan illus
treras variationen med två variabler, megalitgravskick 
respektive djursymbolik, inom rödmarkerade områden 
förekommer megalitgravskick medan de svarta punk
terna är fyndplatser för artefakter av nordlig djuriko- 
nografi ( sefig.i 0,12). På kartan har en linje som utgör 
en ungefärlig gräns mellan dessa företeelser dragits. Som 
framgår av bilden är djurikonografin sprid över stora 
delar av Eurasien. Av det megalitiska området är bara 
sydvästra Sverige och Danmark med men företeelsen har 
en vid spridning över hela västra Europa och Nordaf
rika. För att understryka att regionen före fallier vara 
gräns mellan företeelser med mycket vid spridning har 
en skuggning lagts över det område där en blandning av 
influenser bedöms förekomma.

Figure 2. Southern Sweden divided into regions ac
cording to variables discussed in this paper. The differ
ent regions during are during the Neolithic seemingly 
dominated by completely different ways of amongst 
other things managing death. On the map the divi
sion are illustrated with dispersions of two variables, 
megalithic tombs and animal iconography, within the 
areas marked red megalithic tombs occur and the black 
dots mark artifacts of the northern animal iconography 
(see fig. 10,12). On the map a line marks the border 
between the two variables. Animal iconography occur 
over large parts of Eurasia. Only southern Sweden and 
Denmark are visible of the areas where Megalithic 
tombs where constructed, but this tradition are also 
widely spread over large parts of western Europe and 
northern Africa. To underline that a large part of this 
region seem to be a border a shadow marks the area 
where a mixture of influences occur.

blir tradition. Sådana betydelser är för oss för
lorade, men kanske kan de mönster vi urskiljer 
tolkas och därigenom bli en väg till att återskapa 
aspekter i symbolsystemen. Genom att aktivt 
söka efter återkommande strukturer i platsernas 
utformning, kan förhoppningsvis mönster med 
ursprung i en arkitektur isoleras. Termen arki
tektur brukas här i dess vidaste mening såsom ett 
planerat rum, men också ett rum med en poetisk 
dimension (Unwin 1997). Det syftar inte enbart 
på konstruktioner utan också på lokalisering av 
aktiviteter etc. Om likartade mönster förekom

mer på ett flertal lokaler är detta en indikation 
på en tradition som med något medel kommuni
cerats mellan forntidens människor. När sådana 
mönster isoleras kan dessa sedan ges en social, 
ideologisk eller rent av kosmologisk innebörd.

Ett område där en sådan förhistorisk kommuni
kation borde ha förutsättningar att framträda torde 
vara i gravmaterial. Detta därför att gravmaterialet 
kan ses som resultat av medvetna försök att struk
turera tillvaron i enlighet med ideologiskt och/eller 
religiöst tankegods. Det är emellertid sannolikt att 
sådana aspekter även kan avspeglas i mer vardag
liga sammanhang t.ex. boplatsernas utformning. 
För att arkeologiskt förverkliga boplatsernas och 
gravfältens fulla potential är det nödvändigt att 
försöka förstå platserna, som ett resultat av tradi
tioner, tankar och idéer som burits av människor. 
Istället för att stanna vid att rekonstruera skeen
den på enskilda lokaler kommer här generella, för
hoppningsvis betydelsebärande, strukturer i orga
nisationen av boplatser och gravfält sökas.

Ambitionen kan sammanfattas i följande:

1. Generalisera gravskickens karaktär, kontinui
tet och förändring, under stenåldern i under
sökningsområdet och skapa delområden från 
denna utgångspunkt.
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2. Undersöka gravarnas sammanhang och re
latera resultatet till aspekter på miljö, nä- 
ringsekonomi, samhälle och kosmologi inom 
respektive område. Diskutera symboler/sym
bolhandlingar inom de delområden som av
gränsats.

3. Försöka förstå gravar och handlingar i respek
tive delområde som integrerade delar av kos
mologiska symbolsystem.

4. Utifrån detta underlag tolka lämningarna i ett 
långtidsperspektiv. I denna översikt är både 
samhällskontext och relationen till identifie
rade symbolsystem av betydelse.

Källkritik
Att diskutera övergripande organisatoriska struk
turer på lokaler ställer stora krav på det arkeologis
ka underlaget. I nuläget är emellertid underlaget 
för en diskussion av detta slag relativt begränsat. 
Lyckligtvis finns dock ett antal lokaler som är un
dersökta på ett sätt som gör att en sådan diskussion 
blivit möjlig (t.ex. Stenberger m.fl. 1943; Arturs- 
son 1996; Björck 1998; Björck & Björck 1999; Bu- 
renhult 2002; Björck & Larsson 2007; Björck m.fl.
2007). I ljuset av dessa resultat är det också möjligt 
att fördjupa tolkningen av platser där sampling el
ler delundersökningar resulterat i att endast delar 
av mönster eller aspekter på organisatoriska struk
turer framträder (t.ex. Janzon 1974; Englund 1982; 
Olsson 1997; Björck 2000, 2004; Gustavsson m.fl. 
2000; Sundström & Darmark 2005; Sundström 
m.fl. 200<$). På sådana platser råder dock oundvik
ligen större osäkerhet kring tolkningar.

Ett annat problem är att utgångspunkten i detta 
arbete ligger på en generell nivå. Detta medför lätt 
att det specifika inte brukas och blir anomalier i 
relation till resonemangen. Genom att en generell 
utveckling skisseras öppnar detta dock för möjlig
heten att relatera dessa fenomen, t.ex. uppträdan
de av offerbruk eller hus för de döda i östra Sve
rige, till de kosmologiska idéer i ”longue dureé” 
som framkommit. Då kanske även dessa kan göras 
begripliga som diskursiva variationer eller alter
nativa förhållningssätt till de tankesystem av kos
mologisk och ideologisk art som förhoppningsvis 
kan skisseras i denna undersökning.
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En väg till förståelse av 
forntida tankar och intentioner 
Om vi åsyftar att förstå människors handlande, 
måste vi reflektera över grundfrågan varför män
niskor handlat på ett visst sätt och hur spår har 
uppstått. Någon form av handlings- och samhäll
steori är därför nödvändig, för alla som studerar 
människor, mänsklig organisation och det mänsk
liga handlandets natur.

Strukturationsteorin utgör en inspiration och 
ram för resonemangen i denna artikel. Med detta 
synsätt blir människor aktörer, subjekt i samhället, 
som kan påverka, men samtidigt påverkas av ra
marna (Giddens 1981, 1984). I de perspektiv som 
diskuteras här, är den strukturationsteoretiska ter
men, platskänsla, viktig. Platskänsla är den identifi
kation av rum, som är av betydelse för upprätthål
landet av ontologisk trygghet. Vilket kan jämföras 
med hur rumskapande kan tillhandahålla existen
tiellt fotfäste, jmf Heideggers dwelling (Heidegger 
1972; Norberg-Schultz 1988, 1996). Ett existenti
ellt fotfäste uppstår när människan kan finna me
ning, orientera sig i, och identifiera sig med den 
omgivande miljön. Av särskild betydelse är också 
de normer och regler som majoriteten av männis
korna i ett samhälle normalt väljer att följa. Sådana 
begränsningar av aktörernas handlingsutrymme 
skapar över tid stabila samspelsmönster i rummet. 
Strukturer som är både en möjlighet och en be
gränsning för aktörerna. Rumslig organisation kan 
därigenom sägas vara både en konkretisering och 
en konstituering av normer och regler. I handlan
det tar aktörerna lokaliteten i bruk och reproduce
rar då platsen, vilket medför att rummet och rum
mets betydelser påverkas och eventuellt förändras 
över tid. Här avses med lokalitet ett avgränsat fy
siskt område vars gränser, mentala eller fysiska, 
påverkar och ofta koncentrerar interaktion. Var
dagens rutinmässiga karaktär och människornas 
anpassning efter de möjligheter och begränsningar 
som deras rum erbjuder är en viktig faktor bakom 
denna dynamik. Det rutinmässiga handlandet i lo
kaliteten, den välbekanta miljön, skapar trygghet 
och över tid formar det också delar i tillvaron. Det 
styr var någonstans rum av olika slag skapas, var 
aktiviteter utförs och därmed också var artefakter 
tenderar att hamna (jfr Giddens i984:3ff.). Kon
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struktioner, återkommande fyndsammansättning- 
ar inom avgränsade delområden, fynd- eller t.ex. 
varierande anläggningsfrekvens på olika ytor kan 
ifrån en arkeologisk utgångspunkt, vara våra bästa 
indikationer på att separata rum funnits. Kon
struktioner, rörelse- och depositionsmonster inom 
platserna kan därmed antas ha styrts av idéer som 
manifesterats bl.a. genom normer och regler kring 
bruket av rummet. Att närma sig de mönster, sepa
rata rum, som avspeglas i byggnader, gravgrupper, 
fyndrika- eller fyndfattiga ytor kan därför vara ett 
sätt att även närma sig de idéer som styrt hur dessa 
miljöer organiserats.

Människor handlar utifrån de kunskaper har 
om de kulturella och sociala system som råder i 
deras värld. Handlingarna präglas av egna behov 
och önskan om att uppnå vissa mål. Men männis
kor har inte möjlighet att helt förutse konsekven
serna av sina handlingar. Individuella lösningar, 
omedvetna och oavsiktliga effekter av handlingar 
ingår därför oundvikligen i de spår vi faktiskt fin
ner efter forntidens människor. Detta betyder 
att summan av handlingar går utöver regler och 
intention dessa kan inte ensamt förklara de rum 
vi iakttar. I sinnevärlden är platser fyllda av spå
ren efter händelser av mer tillfällig karaktär och 
iakttagna mönster kan uppstå, som ett resultat av 
unika omständigheter, t.ex. lokal topografi, loka
la anpassningar, tillfälliga lösningar eller rent av 
slumpen. Sådana aspekter kan inte avfärdas som 
förklaring till den rumsliga organisation som 
iakttas. Utan tvivel har dessa i många fall varit av 
betydelse för hur enskilda lokaler framstår vid ar
keologiska undersökningar. Det är därför viktigt 
att finna en väg att skilja medveten organisation, 
från flexibla individers tillfälliga lösningar på var
dagliga problem. Distinktionen mellan det kon
struerade rummets medvetna utformning och 
eventuellt tillfälliga skeenden inom detta rum, är 
svår att göra. Men distinktionen är absolut nöd
vändig om målsättningen är att söka idéer eller 
strukturer som styrt organisation av platser. Att 
analysera flera material och söka återkommande 
generella mönster på platser inom ett kulturellt 
enhetligt och geografiskt sammanhållet områ
de, torde vara vår bästa möjlighet att närma oss 
rumsskapande idéer.

Analysen kan sedan fördjupas ytterligare om män
niskors högt utvecklade kapacitet för symboliskt 
handlande beaktas. I alla tider och på alla platser 
har människor strukturerat sin värld. Den miljö 
som människor skapar (lokaliteten) är ett resultat 
av mentala processer. Människan kan därför antas 
ha vävt in legender, myter och idéer i organisatio
nen av rummet, för att skapa ett igenkännande, 
existentiellt fotfäste (Tuan 1977). Den typ av idéer 
som avses har varit gemensamma för många in
divider och har till stor del karaktären av institu
tioner, t.ex. hör de ofta till tidsfältet ”longue du- 
reé”. Genom arkitekturens rumsliga styrning och 
vanans makt har platser erhållit sin utformning, 
sådana mönster bör vara synliga även om tempo
rala avvikelser i enskilda aktörers handlande finns 
(jfr Heimann aoosnógff.).

Regioner och samhällen
Det finns en djupt rotad tradition att behandla 
Sverige söder om Dalälven som ett relativt en
hetligt område (Florin lpgSiioff.; Malmer 1962, 
2002; Hulthén & Welinder 1981; B urenhult 
i999:275f.). Kanske finns det fog för detta under 
mesolitikum då levnadssätt och gravskick ter sig 
relativt likartat i båda regionerna. Under denna 
period handlar skillnaderna framförallt om red
skapsmaterial och artefaktformer. Sådana skill
nader kan vara en fråga om tillgång till och kva
lité på material, snarare än olika kultur.

Under neolitikum fortlever dock enhetstanken 
och arkeologiskt stöd för denna hämtas ifrån fö
rekomsten av vissa artefakter t.ex. spånpilspetsar i 
flinta, mångkantsyxor, slipade flintyxor eller kera
mik. Att upprätthålla det kulturella enhetstänkan- 
det över hela regionen kräver emellertid att man 
blundar för de skillnader som faktiskt föreligger 
mellan östra och sydvästra Sverige under perio
den. Det som skiljer är inte bara artefakter (t.ex. 
lerfiguriner, keramikens ornering t.ex. rikligt med 
kamstämpel under TN (tidigneolitikum) II, flitigt 
bruk av kvarts, skiffer, krummejslar och trindyx- 
or) utan också hur man begraver sina döda, var 
man bor, bostädernas utformning mm. Som fram
går är det egentligen mycket i boplatsmaterialen 
som skiljer östra från södra Sverige. Under sten-
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åldern varierar också klimatförutsättningarna, 
såväl som naturmiljön i undersökningsområdet. 
Därför borde man vara mer försiktig när man ta
lar om kulturell enhetlighet. Det är inte på något 
sätt självklart att det funnits en enhetlig kultur sö
der om Dalälven, ner till Skåne. Det finns också, 
när det gäller fyndmaterialen, arkeologer som 
framhållit helt andra samband (Almgren 1912b; 
Ekholm 1922; Stenberger 1964; Wyszomirska 
i984:i97ff.; Björck 1996, 2003; Åkerlund 1996; 
Falk 1997; Werbart 1999; Malmer 2002:183). En 
central kritik av enhetstänkandet är att ställnings
tagandet sällan underbyggs genom att helheten på 
undersökta platser beaktas. Istället sker det oftast 
genom att enskilda artefakter (jfr ovan) rycks ur 
sina sammanhang och påstås likna ditt eller datt, 
vilket sedan antas bevisa att spåren lämnats av den 
eller den kulturen. I kulturbegreppet ligger sedan 
antaganden om vilka människorna var, närings- 
ekonomiska strategier, hustyper, redskap, grav
skick etc. Med ett sådant förhållningssätt antas 
ett stenredskap eller en skärva, föga mer än några 
kvadratcentimeter stor, berätta om ovan nämnda 
och fler aspekter, ja, bli representanter för en ”kul
tur”. Detta faller på sin egen orimlighet (se även 
Björck & Larsson 2007).

I denna artikel skall sådana förenklade och 
fragmentariserande förhållningssätt ersättas, av 
en mer holistisk ingång, där, hela fyndmaterialet 
tillsammans med anläggningar, bidrar till tolk
ningen. Bilden av ett enhetligt Sverige haltar be
tänkligt, vid ett sådant kontextuellt och kritiskt 
tillvägagångssätt. Typologisk attribuering av en 
plats till en konstruerad kultur, skapar inte au
tomatiskt ny kunskap om människorna eller om 
hur de levt. En sådan kunskap kan utifrån en 
arkeologisk utgångspunkt, bara uppnås om hela 
sammanhanget tolkas.

Miljö - skärgård Sc slättland
Under en period var det liktydigt med att vara na
turdeterminist att säga att miljön har betydelse för 
samhällsutvecklingen. Det finns emellertid ingen 
motsägelse i ett synsätt som erkänner aktörernas 
frihet att välja, samtidigt som man anser att miljön 
haft betydelse för utfallet av dessa val. Här pre-
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senteras därför översiktligt miljöaspekter inom 
undersökningsområdet. Viss variation inom del
områdena finns och har varit av lokal betydelse, 
men detta förändrar inte förutsättningarna på en 
översiktlig nivå och för det stora flertalet av män
niskorna inom respektive delområde.

Norra och mellersta Sverige har topografiska drag 
som påminner om terrängformerna i Norge och 
Finland. Skåne har däremot flera drag gemensamt 
med Danmark. Den geografiska fördelningen av 
terrängformer är orsakad av den storskaliga geolo
giska utvecklingen, över lång tid och berggrundens 
egenskaper. Terrängformerna är en av de egenska
per som utgör grunden för landformers fördelning. 
Landformer såsom t.ex. fjällplatåer, kullar eller slät
ter, är koncentrerade till skilda regioner i landskapet. 
Med utgångspunkt i dessa landformer har det där
för varit möjligt att indela Sverige i ett antal huvud
regioner, med avseende på topografin. Regionerna 
är; fjällterräng, Norrlandsterräng, kustlandskap 
av slättkaraktär, Mellansvenska sänkan, Sydsven
ska höglandet och slätter på sedimentär berggrund 
(Behrens 1995; Loberg 1995). Uppsalaslätten och 
de andra större slättområdena i Mälardalen kan 
sammanföras i termen det mellansvenska slättlan
det. Topografin i denna region bestäms till största 
delen av det subkambriska peneplanet. Peneplanet 
är en välbevarad plan urbergsyta som jämnades ut 
av vittring och erosion före kambrium (för mer än 
570 miljoner år sedan). Peneplanet utgör nu under
laget för lerslätterna i det mellansvenska slättlandet 
(Loberg 1987; 1995:500!.). Dessa terräng- och land
former är vad som skapat grundförutsättningarna 
för de miljöer som beskrivs nedan.

Landskapet i östra Sverige är före senneolitikum 
särdeles uppbrutet och präglas av moränbundna 
höjder och åsar, som utgör öar i vidsträckta skär
gårdar. Centralt i detta vida och djupa skärgårds
område låg Mälarhavet, en vik av Litorinahavet, 
som var ca 200 x 50 kilometer stor och hade en 
öst-västlig längdsträckning. Under stenåldern 
sträckte sig djupa vikar långt in i nuvarande Öre
bro län. I naturgeografiskt hänseende är alltså östra 
Sverige under stenåldern, ett tämligen homogent 
område. Hela det jättelika och sammanhängande 
skärgårdsområdet kring Mälarhavet, var mer än 
300 x 200 kilometer stort. Skärgårdarna fortsätter
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mot Gävleborgs län i norr och Kalmar län i söder. 
Den östsvenska skärgårdens vidd var störst i Mä
lardalen och avtog både mot norr och söder. Våra 
dagars Uppsala och Stockholms län bestod un
der neolitikum, mest av kobbar och mindre öar. I 
Uppland var den enda större landmassan, det sam
tida fastlandet beläget i Österunda området. Utö
ver fastlandet fanns större och mindre öar spridda 
i det jättelika skärgårdsområdet. Lerslätterna som 
under historisk tid och tidigare utnyttjats av jord
brukare i östra Sverige, har lyfts ur havet genom 
landhöjningen främst under tiden från senneoli- 
tikum och framåt. Detta skiljer regionen från syd
västra Sverige, där huvuddelen av det som idag är 
brunjordar, alltid legat över havet. I denna region 
fanns således de slättbygder, som fortfarande präg
lar regionen, även under stenåldern.

Det finns några gränser i naturgeografiskt hän
seende, som också kan ha haft relevans för hur 
människan i skilda delar av nuvarande Sverige val
de att utforma sin livsstil. Södra gränsen för norra 
halvklotets podsolzon, går genom Kronobergs 
län. Detta innebär att det område som benämns 
östra Sverige i sin helhet, är beläget norr om grän
sen. Söder om gränsen finns det mellaneuropeiska 
brunjordsområdet. Podzolzonen respektive det 
mellaneuropeiska brunjordsområdet domineras 
av olika jordarter, vilka i sin tur inverkar på ve
getation och därmed indirekt kan påverka fauna. 
Gränsen är dock snarast att betrakta som en fråga 
om frekvens och inte något absolut. Norr om grän
sen för det mellaneuropeiska brunjordsområdet, 
finns fortfarande brunjord i delar av landskapet, 
dock endast på mycket begränsade arealer över 
de neolitiska havsnivåerna. I detta sammanhang 
kan delar av När kesiä tten och t.ex. Östergötlands 
slättbygd lyftas fram. Nämnda gräns bör rimligen 
ha haft betydelse för vilka resurser människor ut
nyttjat och på vilka resurser tyngdpunkten legat 
och kan därmed även ha påverkat val av bl.a. lev
nadssätt. Jordbruk förefaller också, i arkeologiska 
material, ha haft större betydelse söder om grän
sen under neolitikum (Welinder m.fl. lppS^ff.; 
Persson 1999; Björck, N. E4 arkeologi, vol 4). Ut
bredningen av örika skärgårdar kan vara en annan 
aspekt som har haft betydelse. Danmark, Skåne 
och delar av Västsverige har betydligt mindre

brutna kustkonturer och saknar de skärgårdsland- 
skap som präglar östra Sverige, Åland och även 
Finland. Av det anförda framgår att skillnaderna i 
naturmiljöhänseende mellan nordöstra och södra 
delen av undersökningsområdet, är påtagliga och 
motiverar en översiktlig granskning av de arkeo
logiska lämningarna inom dessa delområden un
der skilda perioder.

Mesolitikum - Kustboplatser, 
rödockragravar, animism 
och shamanism
Mesolitikum ter sig relativt okomplicerad. Inom 
hela undersökningsområdet framträder relativt 
likartade levnadssätt. Människor lever av ma
rin jakt och fiske, ett inslag av annat vilt finns 
också kontinuerligt. Man bosätter sig vid havs
stränder och i viss mån vid innanvatten, vilket 
inte är förvånande då båda dessa miljöer är rika 
på resurser av skilda slag och ligger längs allfart- 
svägarna med dåtidens teknologi. Detta betyder 
inte att andra delar av landskapet inte utnyttjats, 
men det torde vara helt säkert att majoriteten av 
människorna vid denna tid levde nära en strand 
och till stor del av marina resurser. Detta fram
går med all önskvärd tydlighet i mesolitiska ma
terial från skilda delar av undersökningsområdet 
(Larsson m.fl. 1997; Burenhult 1999; Knutsson 
m.fl. 1999:105; Björck m.fl. 2000, 2001; Nord
qvist 2000; Åkerlund lppó^off.). Bosättningar
na vid sjöar och vattensystem i inlandet, är inte 
att betrakta som inlandsbosättningar i egentlig 
mening, utan benämns lämpligen limniska eta
bleringar. Platser i dessa miljöer liknar till sin 
karaktär kustboplatserna, med tyngdpunkten 
på jakt och fiske men villebråden är naturligtvis 
präglade av lokalt tillgängliga resurser (Larsson 
1994:248; Björck m.fl. 2001:88;).

Undersökningsresultat från mesolitiska lokaler 
före omkring 4500 f.Kr. antyder att dessa lokaler 
många gånger kan tolkas som att de brukats inom 
ramen för ett system med säsongsförflyttningar 
(se t.ex. Björck m.fl. 2000, 2001; Guinard & Vogel
2007). När det gäller lokaler från senmesolitikum 
är tolkningsunderlaget skralt och åsikterna går isär 
om hur människor levde. Det finns två huvudlin-
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jer, den ena vill se en förändring under senmeso- 
litikum, som ledde fram till det neolitiska. Den 
andra förfäktar ett tvärt brott, att en stor föränd
ring sker vid begynnelsen av tidigneolitikum (jfr 
Knutsson m.fl. 1999; Sundström 2003; Lindgren 
2004; Sundström & Darmark 20oó:9iff.). När 
det gäller diskussionen kring eventuella säsongs
vandringar är det av stort intresse att skelett från 
människor som levt i limniska miljöer ofta har mer 
terrestra isotopvärden, än de som påträffas i kust
miljöer. Ett förhållande som starkt indikerar att 
säsongsvandringar mellan olika ekotoper upphör 
under loppet av senmesolitikum. Redan vid denna 
tid bör människor ha levt antingen i inlandet el
ler vid kusten inte bådadera vid olika tidpunkter 
(Fridén 2006:34). Om människorna i dessa miljöer 
levt på säsongsbosättningar förefaller det som om 
man i många fall rört sig inom respektive miljö, 
mer sällan mellan dessa (Lundberg 1997; Nord
qvist 2000). Här finns emellertid stora möjligheter 
för enskilda grupper att själva forma system, som 
är anpassade till just den/de miljöer de vistades i. 
Att det finns en variation mellan lättare och mer 
stabila bostäder under perioden skulle kunna tol
kas som att lokala lösningar funnits. Generellt är 
det emellertid fråga om runda till rektangulära 
hus och hyddor inom området (Lundberg 1997; 
Björck m.fl. 2000; Artursson m.fl. 2003:ioiff.; 
Carlsson 2005). Då flera moderna undersökningar 
av mesolitiska boplatser, indikerar att det redan 
under senmesolitikum, finns permanenta boplat
ser i kustnära miljöer, såväl som limniska miljöer 
ter det sig rimligt att en förändring mot en bofast 
tillvaro sker under senmesolitikum (Karsten & 
Knarrström 1999:205; Karsten 200i:84ff.; Carls
son 2005:53;). Säsongsvandringar som under ett 
äldre skede förefaller att ha varit en del i levnads
sättet verkar därmed hos många grupper ersättas 
med en mer bofast tillvaro under senmesolitikum.

Redan omkring 4000 f.Kr. börjar keramik bru
kas i de östsvenska kustmiljöerna. Då det inte finns 
några indicier på att levnadssättet och näringseko- 
nomin drastiskt förändras vid denna tid, ter det sig 
rimligt att keramikbruket istället är ett symptom på 
förändringar som skett under senmesolitikum. En 
tämligen lång fördröjning mellan förändring och 
anammandet av den nya teknologin är möjlig. Att

olika aspekter inom det mesolitiska samhället för
ändrats vid denna tid har noterats av flera forskare, 
utifrån olika utgångspunkter (jfr Falk 1997:166; 
Strassburg 2000:292ff.; Björck m.fl. 2001; Nilsson- 
Studz 20030:367; Lindgren 2004). Förklaringen 
till att keramikteknologi, som bör ha varit känd i 
östra Sverige sedan åtminstone 5000 f.Kr. (jfr t.ex. 
Siiriäinen 1973: 5 ff.; Hallgren 2004:125), blivit 
intressant för människorna först 1000 år senare är 
sannolikt komplex och kan t.ex. ha sin orsak i loka
la historiska och kulturella sammanhang (Lindgren 
2004:261!.). Den enklaste förklaringen till att kera
mik blir intressant torde vara att ett mer sedentärt 
levnadssätt inom de mesolitiska kustbefolkningar
na leder till ökad lagring av matvaror. För en bofast 
befolkning där lagring av livsmedel börjar få bety
delse, blir stora, tunga, sköra och skrymmande för
varingskärl attraktiva. Sådana kärl har säkerligen 
inte fraktats längre än nödvändigt och teknologin 
valdes därför bort hos mobila grupper.

Under mesolitikum förefaller i avseende på grav
skicket, i den mån vi har en bild av detta, jordningar 
dominera i hela Sverige (Arwidsson 1949, 1979; 
Albrethsen & Brinch Pedersen 1977:2!!.; Karsten 
& Knarrström 1999; Strassburg 2000; Nilsson- 
Stutz 2003b; Larsson L. 2004; Papmehl-Dufay 
20o6:nof.). Däremot har begravningsritualen i sig 
varit omfattande och invecklad innehållande en rad 
olika steg. Gravarna kan vara markerade ovan mark 
men är det oftast inte (Larsson 1988; Liedgren 
1995). Gravar påträffas emellertid ofta i åkermark, 
vilket gör att frånvaro av markeringar idag inte 
nödvändigtvis betyder att sådana en gång inte kan 
ha funnits. Gravarna innehåller förutom kvarlevor 
ofta rödockra och gravgåvor av personliga föremål 
eller valda delar av djur (Karsten & Knarrström 
1999:202!!.). Det finns en könsrelaterad variation 
i gravgåvorna män har tilldelats kniv och yxa med
an kvinnogravar främst kännetecknas av smycken 
(Larsson 1999:236ff.). Det förekommer också att 
hundar begravs i egna gravar. Gravarna verkar upp
träda såväl enstaka som på gravfält. Lokaliseringen 
av gravfälten varierar men de verkar oftast ha an
lagts på t.ex. en höjd intill boplatsen (Larsson L. 
2004, 2005). I sin helhet ter sig jordningarna, såväl 
som levnadssättet, vid denna tid vara likartade över 
hela undersökningsområdet.
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Det neolitiska samhället i 
södra och västra Sverige
Neolitikum i Sydskandinavien skiljer sig från 
mesolitikum genom nya föremålsformer, bl.a. 
förändras keramiken och yxorna slipas. Det sker 
emellertid också genom förändringar i produk
tionsformer, levnadssätt och näringsstrategier. 
Det rör sig om delvis nya boplatslokaliseringar, 
införande av jordbruk och domesticerade djur 
mm. När det gäller införandet av dessa företeel
ser i södra Sverige finns starka argument för att 
detta sker via influenser från megalitbyggande 
samhällen inom det Västeuropeiska området. För
ändringarna skall emellertid inte dramatiseras, 
inte ens i södra Sverige. De megalitiska bygderna 
växer fram främst längs med kusterna där stabila 
resurser gav rikliga möjligheter till jakt och fångst 
(Larsson rpppraSyff.). Boplatser är dock inte 
längre enbart strandnära lokaliserade och de bo
städer vi finner är ofta långhus av Dagstorp- eller 
Mossbytyp (Artursson m.fl. 2003). Lika viktigt 
ter sig uppkomsten av monumentala gravformer 
(långhögar och megaliter) och stora palissad- 
anläggningar som under olika skeden av neoli
tikum börjar anläggas, t.ex. Foteviken, Hyllie, 
Kalkbrottsgatan och Döjsebro (Thörn 2000:75!?.; 
Rudebeck 2002b, 2006; Lagergren- Olsson 2003; 
Gidlöf 2006; Andersson T. 20o6:8ff.). Andra 
förändringar som verkar ske vid denna tid är att 
flinta börjar brytas i gruvor. Offer, t.ex. i våtmar
ker eller utanför gravmonument, ökar markant i 
betydelse (Karsten 1994; Berggren 2007; Rude
beck 2002b). Dessa offer har skiftande karaktär 
det kan vara ett lerkärl med matoffer, depåer med 
bennålar, bärnsten, flintspån eller t.ex. depåer av 

överdimensionerade yxor. Att hugga skålgropar 
och kanske även rista figurer på hällar är en an
nan företeelse som verkar introduceras vid denna 
tid (Burenhult 1999:312). Många av dessa feno
men saknas i stort sett under mesolitikum men 
finns redan under äldsta neolitikum. En aspekt 
värd att lyfta fram är att megalitgravar, där detta 
med säkerhet har kunnat konstateras, vanligtvis 
inte ligger på boplatserna utan istället påträffas i 
mer höglänt terräng, avsides belägen i relation till 
boplatserna (Sjögren 2003:328).

Tidigare förklarades förändringarna ibland med 
folkvandringar längs Atlantkusten (jfr Kristiansen 
1991). Att sådana skeenden skulle ha varit orsa
ken till megalitgravarna inom det västeuropeiska 
området har man idag övergett. Istället försöker 
man finna orsakerna till de monumentala gra
varna i lokalsamhällets ekonomi och/eller sociala 
struktur (Sjögren 2003:10!?.). När det gäller hur 
det neolitiska samhället varit uppbyggt har flera 
olika modeller diskuterats och tolkningsforslagen 
varierar (se bl.a. Nordqvist 2001; Artursson 2007, 
2007b). Kristian Kristiansen (1982; 1984) har fö
reslagit att den lokala produktionsenheten i det 
sydskandinaviska samhället utgjordes av lokala 
härstamningsgrupper, lineages. Samhället antas 
vara uppbyggt som territoriella hövdingedömen, 
där eliten manifesterar sig i rituella centralplatser 
i form av monumentala gravar och Sarupanlägg- 
ningar. Ett översiktligt betraktande av fornläm- 
ningsbilden i Skåne stödjer tolkningen i det att 
lämningarna koncentrerar sig till fem avgränsade 
bygder (hövdingadömen?), ofta belägna kring 
åmynningar (Burenhult 1999:20; jfr Andersson
2003). I Kristiansens modell skulle människorna 
genom regler som knutit samman lokalproduk
tion med äktenskaps- och bytesrelationer ha kun
nat omvandla överskott till status, vilket leder till 
hierarkisering kopplat till ekonomisk expansion. 
TN II-MN (senneolitikum) I anses motsvara en 
sådan hierarkisk fas. Megaliterna utgör då inte 
kollektivgravar, utan är gravplatser enbart för eli
ten (Sjögren 2003:43).

Det neolitiska samhällets utveckling under tidig 
och mellanneolitisk tid har även diskuterats över
siktligt som tre faser (Madsen 1982,1988). Madsen 
menar att jordbruk under tidigneolitikum bedri
vits i form av svedjebruk, med svin som viktigaste 
husdjur. Människorna levde på små kortlivade bo
platser. Under tidig mellanneolitisk tid leder detta 
system och en befolkningsökning till konkurrens 
om de bästa jordarna och bosättningarna växer i 
storlek. Denna utveckling kan också, anser han, ha 
orsaker i en tilltagande ritualisering av samhället. 
Resultatet eller konsekvensen av utvecklingen är 
att sarupsanläggningar och megaliter konstrueras. 
Anläggningarna antas ha fungerat som platser för 
social interaktion, regionala centra och symboliska
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Figur 3. Överst till vänster ser vi forekomsten av megalitgravar (från Burenhult 1999) och till höger förekomst av 
flinta i berggrunden (från Janzon 1974). Som framgår av bilderna är det slående att megalitbygderna i Sverige och 
Danmark växer fram där det fanns flinta. Å r det spår av samhällen till stor del uppbyggda på kontroll av detta tidens 
och landsdelens viktigaste material? Ar stenhusen mausoleer över mäktiga flintbaroner som hade resurser och incitament 
att anamma kontinentala vanor. Längs västkusten finns flinta i moränen men viktigare för att monument skulle resas 
även här är sannolikt inflytandet från de närbelägna danska och sydsvenska områdena. Kontrollen över och distributio
nen av respektive tids främsta material hade stor betydelse under brons- och järnålder, gäller samma sak för stenåldern?
Figure 3. Above left the occurence ofMegalithic tombs (from Burenhult 1999), and to the right the occurence of 
flint bearing bedrock (from Janzon 1974). Is the “stone houses” mausoleums erected by and for powerful “flint barons” 
and their families. A group that perhaps had both the resources and the incentive to accept the continental habits 
mortuary practises. Along the westcoast there are flint in the moraine, more important for the erection ofmonuments 
in this region are however probably the proximity to the Danish and Southswedish areas. The control and distribution 
of the best material at hand had an enourmous significance during the Bronze and Iron ages respectively, is the same 
true also for the Stone Age?

uttryck för gruppernas territoriella anspråk. Mega
literna är vid denna tid, enligt Madsen, fortfarande 
en angelägenhet för främst eliten i samhället. Över
exploatering under föregående fas förändrar syste
met under senare delen av trattbägartiden. Boplat
serna blir stora och permanenta och mer intensiva 
produktionsformer utvecklas. Gravbruket föränd
ras och monumenten används av hela gruppen.

En annan aspekt av vikt som kan sägas röra 
produktionsformerna upptäcktes genom den in
dustriella kritbrytningen, som startade under 
1860-talet. Vid arbetena framkom förhistoriska 
flintgruvor. I början av 1900-talet beskrivs dessa 
och samtidigt genomförs utgrävningar av om
kringliggande boplatslämningar och kulturlager 
(Holst 1906; Schnittger 1910). Gruvornas äldsta 
brukningstid kan dateras till tidigneolitikum, dvs. 
omkring 4000 år f.Kr. Sedan 1970-talet har mer

än tusen flintgruvor och gropar kartlagts bara i 
Malmöområdets östra utkanter. Då inga syste
matiska undersökningar har utförts före denna 
tid, har säkerligen stora mängder flintgruvor för
störts och försvunnit, förhållanden som försvårar 
en rättvis bedömning av verksamhetens egentliga 
omfattning (Rudebeck 2002b). Flintbrytning har 
försiggått på olika sätt beroende på moränlerans 
djup. I områden där flintförekomsten varit ytligt 
förekommande har man täktat ur grunda sam
manhängande gropar eller gropsystem. Fristående 
gruvor finns i områden där moräntäcket är mellan 
1,5 och 5 meter djupt. Mynningsdiametern varie
rar mellan 4 och 5,5 meter och schakten smalnar 
av nedåt. Grävningsarbetet med att forcera den 
styva leran och därefter tömma takterna har tagit 
stora resurser i anspråk. Att gräva upp 20 och 100 
kubikmeter kritblandad moränlera med neolitiska
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redskap, har varit ett hårt arbete. Att sedan nere 
i gruvan hacka sig genom dammiga kritlager har 
sannolikt varit än värre. Det är intressant att se till 
vad produkten av all denna möda kanaliserades. 
Aspekter som är värda att lyfta fram i detta sam
manhang är att flinta, vid denna tid och i denna 
region, offras i stor omfattning, dels genom brän
ning och dels genom sänkas i våtmarker. Flinta 
har distribuerats och oanvända flintyxor förekom
mer i depåer även i avlägsna trakter, t.ex. Bjurselet 
i Västerbotten, Kulstäde eller Kopparsvik på Got
land (t.ex. Burenhult 1999:315). De senare stegen 
i flintyxtillverkningen har under åtminstone vissa 
skeden av perioden skett i palissadanläggningar, 
t.ex. (Döjsebro), med spår av yxtillverkning och 
offrade yxor. Det är sannolikt att sådana platser 
spelat en viktig roll vid kontrollen över tillverk
ning, distribution och konsumtion av yxor (An
dersson & Svensson 1999:307). Att dessa arbeten 
utförts har tveklöst mycket att berätta om det 
samhälle inom vilket arbetena initierats.

Det neolitiska 
samhället i östra Sverige
Traditionellt indelas den neolitiska perioden i 
östra Sverige i tre, ibland fyra, skilda kulturer, en 
bild som nästan helt bygger på analogier med syd- 
skandinaviska material. Det finns i östra Sverige 
hela tiden artefakter, inslag och drag som erinrar 
om nämnda kulturer (Arne lpopnodff.; Schnell 
i928:34ff.; Florin 1958; Hallgren m.fl. 1997). 
Dessa drag kan dock inte under något skede före 
senneolitikum beskrivas som dominerande i östra 
Sverige. I detta område är hela tiden det levnads
sätt som karaktäriserar kustboplatserna tongi
vande. Den östsvenska utvecklingen ser därför på 
många sätt annorlunda ut och man kan fråga sig 
om de konstruerade kulturindelningarna har nå
gon forklaringspotential i området. Betraktar man 
epoken från ett Mälardalskt perspektiv kan man 
säga att markanta kontinuitetsbrott, utöver intro
duktion av keramik, saknas vid övergången från 
mesolitikum till neolitikum. Åtminstone i stora 
delar av regionen har övergången av allt att döma 
varit ”mjuk”. Stenåldersboplatserna fortsätter att 
lokaliseras till strandnära lägen: gravskick och bo

städer liknar de mesolitiska mer än motsvarande 
företeelser inom de sydskandinaviska kulturer ma
terialen vanligtvis tillskrivs (se ovan). Artefakter 
såsom t.ex. trindyxan fortsätter också att brukas. 
Detta betyder inte att det inte funnits människor 
(grupper) som av olika anledningar valt andra sätt 
att leva eller begrava i regionen. Vad som däremot 
kan ifrågasättas är om dessa spår skulle påvisa nå
gon slags homogen kultur, ett homogent levnads
sätt som sträcker sig från Skåne till Dalälven, när 
många viktiga aspekter saknas eller ser helt annor
lunda ut i östra än vad de gör i södra Sverige. Det
samma gäller artefakterna, det är ju inte enbart 
från Sydskandinavien paralleller kan uppbringas. 
Kvartsbruk och skifferredskap t.ex. pekar istället 
mot norr och öster. En förståelse måste byggas 
från helheten på platserna och inte på analogiska 
antaganden och de fördomar om levnadssätt som 
är knutna till de neolitiska kulturerna.

Att bosättningarna under hela neolitikum, 
huvudsakligen, varit strandnära lokaliserade är 
uppenbart om man ser till den stora mängd un
dersökta och daterade boplatser som numera är 
tillgängliga. Detta understryks också av benmate
rialen från hundratals undersökta platser, såsom 
t.ex. Anneberg, Sotmyra, Bjästamon, Bollbacken, 
Fagervik, Fräkenrönningen, Fågelbacken, Haga
ström, Häggsta, Ista, Korsnäs, Lindskrog, Mas- 
mo 2, Mårtsbo, Nybo, Persbo, Skinnarbacken, 
Skuggan, Sofiedal, Sofiedal 11, Sotmyra, Sträng
näs udde, Torslunda, Vadbron II, Vedmora, Ven
del 1:1, Vretas, Västeräng, Åloppe, Äs, Överåda 
m.fl. (se t.ex. Almgren 1906; Lindqvist 1916; 
Bagge 1951; Klang I989:i35ff.; Österholm 1989; 
Olsson m.fl. 1994; Apel m.fl. 1996,; Artursson 
1996; Björck 1998, 2000; Björck & Björck 1999; 
Papmehl-Dufay 1999; Segerberg 1999; Gustafs
son m.fl. 2000, 2003; Storå 2001; Holback m.fl. 
2004; Palomäki 2006:10). Nu kan vi konstatera 
att denna bild entydigt bekräftats i det material 
som framkommit vid undersökningarna inför nya 
E4:an (Björck 2004; Nilsson 2006; Sundström 
& Darmark 2005; Björck m.fl. 2005; Guinard & 
Ericsson 2005; Lindberg 2006; Ytterberg 2006; 
Sundström m.fl. 2006; Björck & Larsson 2007, 
Björck m.fl. 2007). Före senneolitikum påträf
fas de fåtaliga lokaler som inte ligger vid kusten
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Figur 4. Diagram som redovisar åldersfördelning och kön på mer storskaligt undersökta gravfält. Planen över 
respektive gravfält är infälld i diagrammet. På dessa, de hittills enda storskaligt undersökta neolitiska gravfälten, har 
det visat sig att alla ålderskategorier och båda könen är representerade.

Figur k 4. In the diagrams age and sex distribution at the Neolithic gravefields Ajvide and Västerbjers in eastern 
Sweden are presented. Plans ofthe grave fields are presented in the diagrams. On these sites large scale excavations has 
been conducted and hence a very detailed knowledge has been achieved. The result is that all age categories and both 
sexes are present at both sites.
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Figur 5. Spridning av keramik på Häggsta respektive 
Bålmyren, platser som utgör exempel på linjär respektive 
cirkulär organisation (Olsson lęęy.ęę; Sundström & 
Darmark 2005:47). När kontextens data varit tillgäng
ligt har dessa koncentrationer av artefakter tolkats som 
ackumulerat skräp nära en bostad (jfrfigó).
Figure 5. The distribution of ceramics on the settle
ments Häggsta and Bålmyren, these sites are examples 
of linearly respectively circularly organized sites. When 
more detailed data has been available the concentra
tions of artefacts have been interpreted as accumulated 
garbage in the vicinity ofthe house (see fig 6).

i strandnära lägen, vid älvar och sjöar i inlandet. 
Ett användbart samlingsnamn, som understry
ker sådana lokalers närhet till sjöar och älvar, är 
limniska etableringar (jfr ovan). På dessa platser 
finns ofta arter såsom grävling, älg, hjort, bäver, 
svin, hare, utter, skogsmård, fågel och t.ex. fisk 
(Eriksson 1980; Lannerbro 1984; Björck 1999b, 
2000b; Björck & Larsson 2007). Det ter sig rim
ligt att dessa lokaler, precis som under mesoliti- 
kum, representerar grupper som etablerat sig i 
dessa miljöer och där utnyttjat lokalt tillgängliga 
resurser. När sådana platser ligger nära kusterna 
kan de ibland representera mer tillfälliga aktivite
ter som utgår från kustboplatserna, spår efter så
dana aktiviteter har dokumenterats på yta B vid 
Snåret och vid Fembäcke (t.ex. Björck & Larsson
2007). Att döma av mängden och storleken på 
denna typ av lokaler är det, i dessa miljöer, be
tydligt mindre populationer.

Moderna metoder har givit oss allt bättre un
derlag till att förstå hur neolitiska kustboplatser 
fungerat i samhället. I de fall där mer omfattande

material insamlats från boplatser har det visat 
sig att lokalerna brukats året om, t.ex. Postboda 
2; Korsnäs, Fräkenrönningen, Bollbacken, Hög
mossen m.fl (Olsson m.fl. i994:i9ff.; Artursson 
1996,1996b; Burenhult i997b:i72f.; Björck 1998; 
Storå 2001; Sundström m.fl. 2006:78; Björck m.fl. 
2007). På ovan nämnda platser och på lokaler 
såsom t.ex. Åloppe-Norrskog, Åloppe-Mjölkbo, 
Lindskrog, Åby, södra Mårtsbo och Överåda finns 
också, trots ofta dåliga bevaringsförhållanden, gra
var (Almgren 1906:113; Lindqvist I9i6:i7if.; We- 
linder 1993:78; Gustavsson m.fl. 20oo:3off.; 2003; 
Björck, M. 2oo5:ioff.). Gravarna påträffas alltid 
i kulturlagret på boplatser, vilka ter sig samtida 
men som ibland kunnat visas vara något äldre än 
gravarna (Österholm 1997^81). Där tillräckligt 
många gravar bevarats, har det visat sig att båda 
könen och olika åldrar oftast är representerade 
(Stenberger m.fl. 1943; Janzon 1974; Olsson m.fl. 
1994; Burenhult 2002; Björck m.fl. 2007) (fig.4).

Utförda diatomé-, fytolit- och lipidanalyser i 
anläggningar och på krukskärvor, understryker 
betydelsen av marina resurser och insamlade 
vegetabilier. Bland kärlen har såväl förvarings
kärl, husgeråd som kokkärl identifierats (Nilsson 
2006; Sundström & Darmark 2005; Björck m.fl. 
2005; Fornander 2006; Sundström m.fl. 2006; 
Björck & Larsson 2007; Björck m.fl. 2007). Att 
jaktvilt från land kompletterat näringsekonomin 
framgår i benmaterialen där ett mindre inslag 
av sådant vilt ofta förekommer, men är också 
synligt i lipidanalyser (Isaksson 2006; Palomäki 
2006:25; Björck m.fl. 2007). I regionen domine
rar dessa resurser ända fram till senneolitikum, 
då tendenser till förändringar i de näringseko- 
nomiska strategierna likväl som i samhälle och 
landskapsutnyttjandet kan skönjas.

Av detta kan man dra slutsatsen att människor 
under stora delar av neolitikum levde på kustbo
platser året om med en resursbas av marin jakt, 
fiske och insamling av olika vegetabilier. Det sist
nämnda har varit av lika stor betydelse som jakten, 
att döma av kokkärlens innehåll. Befolkningen på 
kustboplatserna representerar, i avseende på kön 
och ålder, ett fullständigt samhälle. Det ter sig där
för rimligt att lämningarna är spår efter grupper 
som valt ett levnadssätt som skiljer sig från den
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livsstil vi associerar till samtida grupper i Syd- 
skandinavien (STY & TRK). Kustboplatserna bör, 
enligt min mening, tolkas som spår från ett fram
gångsrikt samhällssystem, organiserat på ett sätt 
som är besläktat med vad som antas om samtida 
neolitiska samhällen i sydskandinavien (jfr ovan). 
Det levnadssätt som präglar östra Sverige har dock 
också mycket gemensamt med hur människor, un
der samma period, lever i andra närbelägna om
råden t.ex. Norrland, Åland eller Finland. Att en 
sådan bild framträder när materialen närstuderas, 
fordrar en kritisk värdering av den empiriska grun
den för de tolkningar som ibland gjorts av neoli- 
tiska lämningar i östra Sverige (Carlsson 1998; 
Sundström 2003; Gili aoogrnóff.). De alternativa 
tolkningarna av kustboplatserna, t. ex. som rent 
rituella stränder eller som tillfälliga jaktstationer 
vilka hör samman med gårdar i inlandet, ter sig ge
nerellt dåligt förankrade i materialen och alltför be
roende av förutfattade meningar knutna till gängse 
kulturindelningar. Detta framgår av att författarna 
i princip undantagslöst hämtar sina exempel utan
för östra Sverige, främst i södra Skandinavien eller 
i bästa fall, i det inre av Östergötland eller Närke 
(t.ex. Gill 2003; Sundström 2003). Om tolkning
arna förankras bättre i det lokala materialet blir 
slutsatserna annorlunda (t.ex. Segerberg 1999; 
Björck 2002, 2003). I detta sammanhang kan dock 
framhållas att materialen inte är entydiga och att 
variationer såväl över tid som mellan skilda grup
per kan föreligga. Alternativa modeller kan därför 
rymmas vid sidan av den tolkning som görs här (se 
t.ex. Hallgren 1998, Lindström 2006).

Moderna undersökningar av kustboplatser vi
sar att det vanligtvis finns spår av både ritualer 
och betydligt vardagligare handlingar på dessa 
mångfunktionella platser (Artursson 2006:49^). 
När stor skaliga undersökningar skett har det 
också visat sig att fyndmaterialet ofta är struk
turerat efter övergripande mönster (fig.5). På lo
kaler såsom, t.ex. Häggsta och Bålmyren har inga 
spår av bostäder kunnat beläggas. Men i sprid
ningen av fyndmaterialet framträder fyndkon
centrationer avgränsade av mer fyndfattiga ytor 
inom kulturlagren (Olsson 1997; Sundström & 
Darmark 2005). Koncentrationerna ligger inte 
slumpmässigt utkastade utan en cirkulär- eller en
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linjärorganisation framträder ofta i spridningen 
av fyndmaterialen (Björck 2003). Detta ger led
ning och gör att en tolkning av platserna i analogi 
med andra lokaler möjlig (se nedan).

Likartade tendenser i spridningen av fyndma
terialet finns nämligen från många andra under
sökningar. På platser där större sammanhängande 
ytor grävts har en djupare förståelse av dessa möns
ter uppnåtts. Det har då visat sig att koncentra
tionerna avspeglar aktivitetsytor och ansamlingar 
av fyndmaterial (sophantering?) i anslutning till 
bostäder (Bagge 1938; Artursson 1996; Apel m.fl. 
1997; Björck 1997, 1998; Björck & Björck 1999; 
Björck & Larsson 2007; Björck m.fl. 2007; Lars
son i Studier i E4 projektet, volym 1 2007). Den 
relativt stora mängden brända ben antyder ren
hållning genom att slakt- och matavfall bränts i 
viss omfattning. Att skräp kastats på vissa ytor, 
medan andra ytor och bostäderna oftast hålls rela
tivt rena, påvisar till skillnad från vad som ibland 
hävdats, en organisation av platserna (Sundström 
& Darmark aoosnSyff.). (För översikt över bostä
dernas konstruktion, Björck 2007 E4 arkeologi, 
vol. 3). Det finns flera exempel på att vissa ytor 
avviker och att dessa haft en mer rituell funktion, 
t.ex. Fågelbacken, Bollbacken, Fräkenrönningen, 
Vedmora, Brännpussen, Högmossen (Artursson 
1996a, 1996b, 2006; Björck 1998; Björck & Björck 
1999; Nilsson 2006). En sådan institutionalise
ring av ritualer, antyder att samhället bör ha varit 
mer komplext än vad som ibland antagits (jfr t.ex. 
Knutsson, H. 1995). Nedan redovisas kustboplat
ser där en god upplösning i undersökningsmate
rialet möjliggjort en högre förståelse för rumsliga 
mönster (fig. 6). Den bild som framträder är att 
platserna verkar ha formats med en privat sfär 
(bostäderna) och en offentlig sfär (centrala ytan). 
Dessa mönster utgör kontextuella data som är 
centrala för den tolkning av gravarna och gravfäl
ten som görs nedan.

En samhällsmodell
I norra Uppland och Gävleborg har storskaliga 
inventeringar och avgränsningar av neolitiska bo
platser gjorts (Björck 1996, 1997, 1999b, 2000b). 
Samtliga platser präglas av ett podsoliserat kultur-
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lager som innehåller ben, keramik och stenredskap. 
Mönster i boplatsernas lokalisering och storlek be
döms här vara den bästa utgångspunkten när man 
försöker att skapa en modell av samhället. Nedan 
skall några mönster av detta slag lyftas fram.

De neolitiska kustboplatserna ligger i grup
per längs kusten som avgränsas av andra delar 
av kuststräckan där det inte finns några lokaler 
(Björck 1996). Grupper förekommer även, på 
ungefär likartade distanser, upp längs större vat
tensystem, t.ex. Dalälven eller Storsjön (Björck 
2000b). Dessa bygder ligger med ca 10-15 kilo
meters intervall, ofta men inte alltid i anslutning 
till vattendrag. Möjligen etableras bygderna redan 
under senare delen av mesolitikum. En sekvens 
med äldre till yngre boplatser har kunnat påvisas 
genom att den kontinuerliga landhöjningen har 
gjort att lokaler från olika tider ligger på skilda 
nivåer över havet. Studier av material från skilda 
nivåer, typologisk förändring och 14C-datering, 
har visat att sekvensen med neolitiska kustbo
platser sträcker sig över 1700 år, från ca 4000 till 
2300 f.Kr. (Björck 2003). Genom att hela inven
teringsmaterialet daterats framträder en god bild 
av bebyggelsens utveckling. Denna visar en stark 
tillväxt, men också en regression inom bygderna 
under perioden. Fram till ca 3000 f.Kr. ökar loka
lernas storlek såväl som antal och därefter, under 
2:a årtusendet f.Kr., sker en minskning i avseende 
både på storlek och antal. Parallellt med minsk
ningen tenderar lokalerna att flytta längre ut i 
skärgården. E4-materialet verifierar helt invente- 
ringsresultaten, en likartad tendens under skilda 
delar av sekvensen finns även i detta material. Att 
förändringar som resulterat i dessa mönster har 
skett, måste numera kunna sägas vara väl belagt. 
Det som återstår är förslag på tolkningar av dessa 
tendenser (t.ex. Björck 1999b).

Om bygderna studeras mer i detalj finns 30- 
100 lokaler i varje bygd. Det förekommer såväl 
ytmässigt stora (<20000 m2) som små (>100 
m2) lokaler (Björck 1999b; 2000b; manuskript). 
De mellanstora lokalerna, egentliga kustboplat
ser (jfr Fig. 5), dominerar dock i avseende på 
mängd. Storskaligt undersökta platser av denna 
typ har visat sig omfatta 3-7 bostäder med tillhö
rande sophantering och har i de flesta fall tolkats

som en boplats för en eller flera familjegrupper 
(Olsson m.fl. 1994; Artursson 1996; Segerberg 
1999; Björck 1998; Björck & Björck 1999; Björck 
& Larsson 2007; Björck m.fl. 2007). De små res
pektive stora lokalerna kan också vara boplatser, 
i dessa fall anpassade till grupper av varierande 
storlek. För en sådan tolkning talar det likarta
de fyndmaterial som finns på platserna. De kan 
emellertid också tolkas som delar i ett system. De 
fåtaliga, ytmässigt stora lokalerna, kan vara sam
lingsplatser och de många till ytan små lokalerna, 
är kanske olika typer av komplementärlokaler. I 
välinventerade bygder finns vanligtvis en enstaka 
stor lokal, men så är inte fallet under alla skeden 
eller i alla bygder. Tolkningen skulle då indikera 
att människorna från flera bygder kanske samlats 
på en sådan plats. Det finns i varje bygd tre till 
sju samtida kustboplatser och några små loka
ler. Om antalet samtida boplatser per bygd och 
en uppskattning av antalet bostäder per boplats 
vägs samman, ter det sig mest sannolikt att det 
rör sig om klanboplatser, inom ett segmentärt 
stamsamhälle (Björck 2002; 2003; manuskript).

Gravskick och gravfält
I östra Sverige är studier av gravskick svåra att ge
nomföra. En viktig orsak är att regionen präglas av 
sura jordarter där ben, i synnerhet obränt, bevaras 
dåligt och ofta upplösts. Beräkningar i områden 
med likartade förhållanden ger resultatet att uppe
mot 90% av gravarna i sådana miljöer saknar beva
rat skelett (Halén 1994:83; Edgren i960). I regio
nen medför även den starka strandförskjutningen, 
i kombination med boplatsernas strandnära läge, 
att platser ofta brukats under relativt kortare sett 
tidsperioder (jfr Miettinen 1982). Detta är förhål
landen som sammantaget torde medföra att endast 
en bråkdel av gravarna upptäcks i regionen. De gra
var som identifierats ligger i samtliga fall på eller i 
anslutning till boplatser (fig. 7). Detta betyder att 
nedgrävningarna generellt återfyllts med blandade 
boplatsmaterial. Att på boplatser i podsolmark 
identifiera gravar bland alla andra nedgrävningar 
som kan finnas på en lokal, är därför ofta mycket 
svårt. När små ytor eller svep av provgropar utförs, 
kan gravar inte skiljas från andra anläggningar el-
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Figur 6. Kustbyar - är detta en bild av ett rum som skapade den önskade ontologiska tryggheten och stabiliteten i ett 
ständigt föränderligt landskap? Schematiska planer över lokaler där iakttagelser av konstruktioner kunnat relateras 
till spridningar av fyndmaterial (Bagge 1938; Artursson lęęóab; Apel m.fl. 1997; Björck 1998; Björck & Björck 
1999; Björck & Larsson 2007; Björck m.fl. 2007). Kustboplatsernas arkitektur framträder i att bostäderna likväl som 
fyndmaterialet pä platserna ofta är cirkulärt eller linjärt organiserade. De organiserade platserna kan jämföras med 
flera andra lokaler i norr och öster, t.ex. Isokangas, Lillberget, även om flera av de refererade platserna representerar 
aktiviteter under längre tidsintervall är likartade mönster iakttagbara (set.ex. Simonsen 1961; Miettinen 1982; 
Halén 1994).
Figure 6. Coastal villages - is this an image ofa room created to maximize ontological security and stability in a 
continuously changing landscape? Schematic site plans from neolithic localities where it has been possible to correlate 
constructions and dispersions of artefacts. The circular and linear organization typical of these coastal sites of the Neo
lithic are evident in housing as well as in the findmaterials. These sites can also be comparedt to several other sites to 
the north and east, for instance Isokangas or Lillberget. The patterns of synchronic housing is recognizable even though 
several phases are represented on some sites.

ler ställvis djupare kulturlager. Vid applikation av 
dylika undersökningstrategier kan således gravar 
förväntas förbli oupptäckta.

Det som på fastlandet bekräftar att det är fråga 
om gravar är konstruktioner, nedgrävningar, sten- 
packningar eller t.ex. stenrader (se fig. 8). Bekräf
telse på tolkningen erhålls genom att rödockra, 
gravgåvor och i lyckliga fall genom att tandemalj 
påträffas. Om de aspekter på det östsvenska grav-
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skicket som lyfts fram nedan är en realitet, dvs. fö
reträdesvis jordningar, få gravgåvor och att skallar 
kan ha förts bort, innebär dessa mycket stora svå
righeter för den som söker säker bekräftelse på en 
eventuell grav. Trots svårigheterna finns numera 
ett tämligen stort antal platser där gravar med sä
kerhet har kunnat beläggas i regionen (Almgren 
1906:113; Lindqvist lpióoyif.; Welinder 1971, 
i993:78f.; Halén 1994; Björck 1998:81; Gustavs-



son m.fl. 200o:3off.; Björck, M. 2005; Björck m.fl. 
2005:i2ff., 2007; Lindholm 2003:6iff.; Holback 
m.fl. 2004:23f.). Det finns emellertid, lokalt på 
fastlandet inom östra Sverige, områden där ben 
har bevarats bättre som t.ex. Fagervik och Korsnäs 
(Bagge 26/9 1936 SHM 21526: Dnr 3722; SHM 
21523: Dnr 3541; Olsson m.fl. i994:i9ff.). De 
viktigaste exemplen med sådana förutsättningar 
finns dock på Öland och Gotland. I dessa områ
den finns mycket stora gravfält från neolitisk tid 
och en del av dessa har också undersökts storska- 
ligt (Stenberget m.fl. 1943; Janzon 1974; Englund 
1982; Burenhult 1997; Österholm 1997, 1997b; 
Palomäki 2006:10; Papmehl-Dufay 2006:110).

Dateringen av jordningar visar att detta grav
skick förekommer kontinuerligt under stenåldern. 
Det finns under mesolitikum, tidigneolitikum (t.ex. 
Lillberget, Högmossen eller Alby) ned till sen mel- 
lanneolitikum (Bjästamon, Fräkenrönningen eller 
flera av de Gotländska gravfälten). Tabellen nedan 
redovisar de neolitiska kustboplatser med gravar 
som beaktats i detta arbete. I sammanställningen 
kan man se att det finns en systematik i att antalet 
gravar generellt är färre när platsen ligger i podsol. 
I detta sammanhang betraktas denna skillnad som 
ett resultat av de faktorer som lyfts fram ovan. I 
de fall som gravfält från kalkrika jordar har få gra
var, t.ex. Grausne, Hau, Lickershamn, Gullrum, 
Hemmor eller Västerby, beror detta på att endast 
relativt begränsade ytor undersökts på respektive 
plats (t.ex. Österholm lpSpnsoff.; Hedemark m.fl. 
2000; Samuelsson & Ytterberg 2002). Landhöj
ningens inverkan på antalet gravar kan anas då 
de ca 30-100 neoli tiska kustboplatser som finns i 
vardera bygd i södra Norrland och norra Uppland 
motsvaras av ca 3-10 lokaler på Gotland (Öster
holm i989:57ff.). Inverkan av jordens kalkhalt in- 
dikeras av skillnaden i antalet gravar mellan fast
landslokaler på podsol och de som finns på mer 
kalkhaltig! material, t.ex. Korsnäs och Fagervik.

Jordningarna, aspekter på ritualer, 
anfäderskult och giftermålssystem

Alla gravar i ovan anförda tabell är jordningar, 
förutom de intressanta undantagen Gläntan, 
Fågelbacken och Bollbacken. Det finns mönster
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i hur avlidna har hanterats under neolitikum i 
det område som präglas av jordningar. Det har 
ofta antagits att gravarna inte varit markerade i 
markytan och vad vi kan se idag har de oftast inte 
heller varit det (Eriksson 2003:3ff.). Denna bild är 
antagligen delvis felaktig. Om gravarna inte har 
varit markerade skulle man kunna förvänta sig att 
man andelen överlappande gravar borde ha varit 
större (Malmer 2002:92). Det är dessutom så att 
på t.ex. Ajvide har man anlagt nya gravar så att 
de skär över ena änden på äldre gravar på ett sys
tematiskt sätt. I den skurna graven saknas sedan 
skallen. En annan variant på ungefär samma tema 
är när den andra graven istället ligger över den 
första. Att bara två olika typer av överskärningar 
kan urskiljas bland en stor mängd gravar gör det 
högeligen osannolikt att det skulle vara resulta
tet av att de råkat skära varandra (se Andersson
2004). Under senare år har resultat från platser 
i obrukad mark också visat att markeringar av 
jordningar ofta finns i form av stenrader eller t.ex. 
stensättningar (fig. 8). Att synliga gravmarkering
ar inte finns kvar på lokaler belägna i åkermark är 
inte konstigt och de kan ju dessutom ibland ha va
rit markerade med förgängliga material (fig. 9).

Rödockra (järnoxid) finns i jordningarna på en 
klar majoritet av platserna och denna företeelse är 
signifikativ för gravskicket på neolitiska kustbo
platser såväl som för det mesolitiska gravskicket. 
Den avlidne verkar ofta ha lagts i ryggläge, men 
t.ex. hocker eller ben i oordning förekommer ock
så. Vanligast är ensamgravar, men i vissa fall har 
två eller flera individer lagts i samma grav. Grav
gåvorna består oftast av vardagsredskap, keramik
kärl och personlig utsmyckning. Det förekommer 
dock både rikt försedda gravar, med föremål av 
statuskaraktär eller helt fyndtomma gravar. Kopp
lingen till djur är tydlig i gravgåvorna, ofta i form 
av horn, käkar eller tänder av olika arter. Från 
välundersökta platser med goda bevaringsförhål- 
landen finns exempel på att utvalda ben från olika 
arter, älg, björn, svin, igelkott, fåglar, fisk och säl 
lagts i graven. Det finns t.ex. en grav med 11 svink- 
lövar från Fridtorp, käkar från 5 igelkottar ligger 
samlade i en grav i Ajvide och från Vasterbjers finns 
6 svinbetar. Ben och tänder verkar ofta ha burits 
som smycken och amuletter, dessa ibland impone-
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Plats Gravtyp Antal oc^ra Gravgåvor Markering Läge Miljö

Ajvide jordning 73 X ja Stolphål boplats Kalkhaltig Lång

Västerbjers jordning 55 x ja Sten rad boplats Kalkhaltig Lång

Visby jordning 46 X ja Stensätta boplats Kalkhaltig Lång

Alby jordning 28 X ja Sten rad boplats Kalkhaltig Lång

Köpingsvik jordning 19 X ja Stenrad boplats Kalkhaltig Lång

Ire jordning 12 X ja Stensätta boplats Kalkhaltig Lång

Fridtorp jordning 11 X ja Stenrad boplats Kalkhaltig Lång

Korsnäs jordning 7 X ja Stenrad boplats Kalkhaltig Kort

Fagervik jordning 6 ja Stengolv boplats Kalkhaltig Kort

Hemmor jordning 5 X ja Sten rad boplats Kalkhaltig Lång

Lillberget jordning 5 X ja Stensättn boplats Podsol Kort

Högmossen jordning 4 X ja Stenrad boplats Podsol Kort
Gullrum jordning 3 X ja Stolphål boplats Kalkhaltig Lång

Fräkenrönningen jordning 2 X ja Sten rad boplats Podsol Kort

Överåda jordning 2 X ja Stensättn. boplats Podsol Kort

Lickershamn jordning 2 X ja Stenrad boplats Kalkhaltig Lång
Åby jordning 2? X ja Hydda boplats Podsol Kort

Mjölkbo jordning 2? boplats Podsol Kort

Södra Mårtsbo jordning 2? X ja Stenrad boplats Podsol Kort
Moäng jordning 1 boplats Podsol Kort

Bjästamon jordning 1 X ja boplats Podsol Kort

Lindskrog jordning 1 X ja Stensättn. boplats Podsol Kort

Västerbys jordning 1 X ja boplats Kalkhaltig Lång
Åloppe jordning 1 X ja Stolphål? boplats Podsol Kort
Hau jordning 1 X ja boplats Kalkhaltig Lång

Fågelbacken kremering >4 ja Dödshus boplats Podsol Kort

Bollbacken kremering >20 ja Dödshus boplats Podsol Kort
Gläntan kremering >20 ja Dödshus Podsol Kort

Figur 7. Man kan i tabellen utläsa att gravskick och kontext är likartade men att landskapets karaktär, genom att 
påverka tafonomi och bosättningens varaktighet, sannolikt har haft betydelse för hur många gravar som kommit att 
upptäckas. Dels genom att då stark strandförskjutning gjort brukningstiden kort har färre gravar anlagts under stenål
dern men också genom att tafonomin i sura jordar har haft betydelse för hur många som kan upptäckas vid utgrävning 
idag. De platser från områden med kalkhaltig jordmån som bryter mönstret genom att ha få gravar har alla endast 
delundersökts.

FiGURE 7. In the table it is obvious that the mortuary costum and context are similar but the character of the 
landscape, through an impact on taphonomy and duration of settlement activity, probably has had an impact on the 
amount of graves discovered during excavation. A flat landscape combined with a strong land-upheaval has resulted 
in shorter duration and hence fewer graves. Another factor of great importance for the amount of graves we can dis
cover is the taphonomic factor connected with podsolic- respectively chalcerous soil. Sites from areas with chalcerous soil 
that disturbs the pattern with relatively few graves are all only partially excavated.
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rande samlingar kan i vissa fall antas motsvara en 
jägares livsverk eller kan till och med ha varit ärv
da (jfr Österholm lppya^Szff.). Benuppsättningar 
likväl som avbildningar av djur i ben, sten, lera el
ler skiffer har säkerligen tillskrivits många bety
delser. En tolkning kan vara att dessa symboliserar 
totemdjur som den döde ansetts stå i speciell rela
tion till (jfr Larsson 1999:237; Boétius 2005:22). 
Indiciekedjan torde numera vara lång nog för att 
vi skall våga säga att människorna på kustboplat
serna haft en föreställningsvärld där djursymbolik 
varit en viktig del (fig. 10). Sannolikt har djuren 
till och med haft en central betydelse i människor
nas världsbild (Ozols 1974; Wyszomirska 1984; 
Björck 1998:89, 2003; Werbart i999;337ff-)- Detta 
kan kontrasteras mot de ben som påträffas vid 
mynningen till stenkammargravarna. Vid dessa är 
det enbart får/get, nöt och svin, sällan visar man i 
detta sammanhang det jaktvilt vi, från boplatser, 
vet att man fällt. I själva kamrarna finns dock ofta 
mer vilda arter, vilket möjligen även i detta sam
manhang kan sättas i samband med en symbol
värld (Sjögren 2003:i35ff.).

En annan företeelse som verkar förena gravarna 
på de neolitiska kustboplatserna är att kvarlevor, 
inte minst skallar ibland hämtats från gravar och 
även ibland återbördats (Englund 1982; Öster
holm i989:i8off.; Burenhult 19970:180; Anders
son 2002, 2004). Genom att skallarna bevisligen 
tagits upp och ibland återbördats kan denna fö
reteelse vara långt vanligare än vad som framgår 
i våra material. Det är bara i de fall där man gjort 
något fel gjorts vid återbördandet som vi kan fast
ställa att skallen avlägsnats. I de fall där den place
rats korrekt framstår graven som orörd eller kanske 
skadad. Skadorna och de försvunna benen har ofta 
förklarats med efterdepositionella faktorer såsom 
grävning, jordbruk etc. Men att sådana faktorer 
skulle kunna förklara alla iakttagelser ser jag som 
osannolikt. Att så definitivt inte är fallet bevisas 
av några spektakulära fall. I grav 27 Fridtorp har 
en skalle passats ihop med en käke från en annan 
individ och i grav 6 Ajvide har skallen avlägsnats 
men tänderna dragits ut och kvarlämnats, men 
vissa ersatts med djurben (Englund 1982:27; Bu
renhult i997a:58f.). Helena Andersson (2004^.) 
har ingående diskuterat denna företeelse och visat

att skelettstympning bör beaktas när en förståelse 
för gravskicket skapas. I Ajvide är det uppemot en 
femtedel av gravarna som saknar kranier, men i 
övrigt innehåller välbevarade skelett (Burenhult 
I997b:i74). I Fridtorp har skalle, käke eller både 
och hanterats i fyra gravar (4, 15, 17 och 27). I en 
dubbelbegravning från Lickershamn är en skalle 
borta och en annan omotiverat skadad (Englund 
1982; Österholm i989:i5of.). I Hemmor saknas 
kranier i grav 1 och 3 (Janzon i974:258ff.; Samuels
son & Ytterberg 2002:23). I fi"c är kraniedelar han
terade eller försvunna i gravarna 4, 7 och 10 (Jan
zon i974:2<58ff.). I Visby saknas eller finns tecken 
på att skallar har hanterats i gravarna (7, 8, 10, 11, 
15, 20, 30, 31) och i Västerbjers i gravarna (1, 3, 5, 
8, 21, 22, 24, 33, 66, 67,68, 86, 78, 80, 83, 88) (Jan
zon 1974:297^). Blotta mängden antyder att det 
handlar om en utbredd sed, sannolikt en avspeg
ling av ett centralt tema i människornas kosmo
logi. Det är emellertid inte endast ifråga om gravar 
där skallar förts bort. Andra sidan av myntet är de 
i kulturlagren ofta förekommande brända skallbe
nen. Iakttagelser av sådana brända skallben finns 
från många platser och kan sägas vara typiska för 
såväl mesolitiska som neolitiska platser (Stenber- 
ger m.fl. 1943; Janzon 1974:33, 322; Wyszomirska 
1984:169ft.; Olsson 1997; Karsten & Knarrström 
1999:204; Gill 2003:i29ff.; Sundström & Dar- 
mark 2005). Det ter sig mycket sannolikt att denna 
hantering och manipulering av kvarlevor bäst för
klaras inom ramen för en anfäderskult. En tanke 
som jag tycker ytterligare vinner i styrka om man 
beaktar det återbruk av förfädernas boplatser som 
utvecklas nedan. Nämnda förhållanden inspirerar 
till många frågor; I vilket skick var individerna när 
de gravlades? Har man haft reliker av sina anfäder/ 
mödrar hemma? Har t.ex. skallar varit något man 
fört till boplatserna och tillbett eller rådfrågat? 
Har de legat synliga under längre tid på t.ex. en 
plattform för att underlätta en sådan verksamhet? 
Det förekommer oordnade skellett som antyder att 
sådant kan ha skett åtminstone ibland, t.ex. A6y:2 
i Västerbjers (Stenberger m.fl. 1943:61).

Att det finns en besläktad grund i jordningsgrav- 
skicket kring Litorinahavet, sannolikt med mesoli
tiska rötter indikeras inte endast av jordningarna 
utan också bl. a. genom bruket av rödockra och
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Figur 8. Stensatta gravar från på neolitiska kustboplatser exemplifierade medjordningar från A: Södra Mårtsbo,
B: Högmossen, C: Kilteri i, D, E: Överåda, F: Lindskrog (Welinder 1971; Wyszomirska 1984: plate XXX; Lindholm 
2003:73; Björck, M. 2003:13). Det finns emellertid fler och här bör även de gravar som ligger inuti bostäder räknas 
in, t.ex. Lillberget, Fräkenrönningen, Fagervik eller Narva I (t.ex. Wyszomirska 1984:300; Halén 1994:74; Björck 
1998:81). (renritning Ylva Roslund Forénius)
Figure 8. On several sites it has been noticed that Neolithic graves are marked on the surface by rows of stones or stone- 
settings. A: Södra Mårtsbo, B: Högmossen, C: Kilteri 1, D, E: Överåda, F: Lindskrog (Welinder 1971; Wyszomirska 
1984: plate XXX; Lindholm 2003:73; Björck, M. 2003:13). There are however more examples for instance inhumations 
within hutstructures as documented on Fräkenrönningen and Fagervik. This practice have also been documented on for 
instance Lillberget and Narva 1 (Wyszomirska 1984:300; Halén 1994:74; Björck 1998:81).

djursymboliken (fig. 10). Varianter på detta grav
skick, liksom gropornerad keramik, finns i alla län
der kring Östersjön vilket indikerar att gravarna 
på kustboplatserna är en variation på en tradition 
med stort tidsdjup (Wyszomirska 1984; Werbart 
1999; Halén 1994). Ur ett gotländskt perspektiv 
kan man tycka att det är osannolikt att männis
korna under gropkeramisk tid skulle ha varit med
vetna om det mesolitiska gravskickets utformning

(Andersson 2004:9). Sätter man emellertid in de 
gotländska gravarna i ett vidare perspektiv ter det 
sig uppenbart att dessa jordningar ingår i ett större 
sammanhang och att jordningarna sannolikt är 
en utveckling ur det mesolitiska gravskicket. Det 
är dock inte självklart att det finns en kontinuitet 
överallt (Baudou 1987: <5ff., fig. 2). De variationer 
i fyndmaterialen mellan t.ex. Österbotten och Väs
terbotten som framhållits av Evert Baudou (1987)
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är intressanta och visar på regionala skillnader. Att 
sådana skillnader vuxit fram indikerar precis som 
Baudou påpekar att vatten kan skilja likaväl som 
förena. Att olikartade samhällen vuxit fram kring 
norra Östersjön är uppenbart. Likheterna dessa 
emellan i avseende på levnadssätt, djurikono- 
grafi, ristningar, rödockra gravar etc. indikerar 
emellertid att det finns en gemensam ideologisk 
grund dessa områden emellan även om olika me
dium ibland brukats för gestaltningen av denna 
(fig.io & 12). Denna grund skiljer sig från vad 
vi ser inom t.ex. samtida megalitiska bygder. Att 
sådana varitioner av idéerna uppstått även inom 
det nordliga området är att förvänta, då dessa 
idéer är spridda över stora områden och har för
valtats över generationer (Grøn 2002:g42ff). Det 
är stenålderns ideologiska/religiösa överbyggnad 
som är ämnet i detta arbete. Att skapa förståelse 
för dessa är till stor del att försöka tolka symbolik 
och när det gäller denna ser jag en skillnad mel
lan de södra landsdelarna och de nordliga områ
dena, inklusive östra Sverige.

Hur företeelsen utvecklats i olika regioner kan 
ha varierat och influenser kan ha tillkommit un

Figur 9. Gravfältet Ajvide med registrerade stolphål 
(Burenhult 1997c: 46). De många stolphälen, på denna 
plan färgmarkerade efter karaktär, kan tolkas på flera 
sätt, t. ex. som gravmarkeringar eller spår efter bostäder. 
Om den tes som drivs här är en realitet behöver det ena 
inte utesluta det andra. Notera hur stolphål precis som 
gravar och på andra platser bostäderna kringgärdar de 
centrala ytor som varit platsens fokus, vid Ajvide har 
man kunnat påvisa att ritualer med bl.a. svin och säl 
skett i detta område (Österholm 1997b).

Figur 9. The grave field at Ajvide with registered post- 
holes. The many postholes, on this plan marked by colored 
symbols, can be interpreted in several ways, for instance 
as grave-markers or traces of housing. If the interpreta
tion put forward in this paper is correct one does not 
necessarily exclude the other. Note how postholes, just as 
do the graves, and on other sites the housing circumscribe 
the central areas which has been the focus of the site. On 
Ajvide indications of ritual activities in involving boars 
and seals being conducted in these areas.

der skilda tider från andra regioner. Det gropke- 
ramiska gravskicket är en variation på en kring 
Östersjön vida spridd företeelse. Daterade gravar 
av detta slag finns från hela den neolitiska sek
vensen i detta större område (Edgren 1960:15; 
Wyzsomirska 1984; Halén 1994; Zagorska 1997; 
Werbart 1999; Papmehl-Dufay 2oo6:iiof.; 
Björck m.fl. 2007). Att gravarna från Gotland 
ingår i detta större sammanhang bekräftas av ar
tefakter med såväl nordligt som östligt ursprung 
(Stenberger m.fl. i943:taf.7; Janzon i974:92ff.; 
Österholm lpSpnSSf.). I ljuset av detta ter det sig 
betydligt mer osannolikt att man med utgångs
punkt i ett helt annat sätt att hantera döden, på 
Gotland representerat av Ansarve hage-dösen, 
skulle ha återuppfunnit rödockra, djursymbolik 
etc. Att jordningarna är besläktade ter sig tydligt 
inte minst när de kontrasteras mot förändringar
na i gravskicket som sker i de sydvästliga, mega
litiska områden som utgör jämförelseobjekt här. 
Det finns även argument som utgår från en helt 
annan grund som talar för ett nordligt eller öst
ligt sammanhang för de gropkeramiska gravarna 
på Gotland (Ahlström 1997).
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När nu gravskicket på de neolitiska kustbo
platserna knutits till, låt oss kalla det en allmän 
nordskandinavisk eller till och med eurasiatisk 
tradition (kosmologiskt system?), så kan det vara 
intressant att studera företeelsen i större detalj. 
När detta görs visar det sig vara möjligt att dela 
in företeelsen i regionala undergrupper, i princip 
ned till det enskilda gravfältet. Det förefaller på 
en regional nivå finnas skillnader mellan svenska 
fastlandet och Öland/Gotland, t.ex. i avseende 
på gravarnas orientering, frekvens och mängd av 
gravgods (Andersson 2002, 2004; Papmehl-Dufay 
2006:110). Mellan dessa områden och gravar i det 
baltiska området finns också skillnader, t.ex. tra
ditionen att placera bärnstensringar i ögonen på 
den döde vid Zvejnieki (Zagorska 1997:4361!.). 
Möjligen är det en fråga om frekvens snarare än 
en skillnad i typ då det finns indikationer på lik
artade handlingar även i östra Sverige, t.ex. Kors
näs eller Åloppe (Lindqvist 1916:171!.; Olsson 
m.fl. 1994:30). Det finns emellertid skillnader som 
framträder i en än finare skala. Inger Österholm 
(1989:182!!.) har noterat variationer i gravgodset 
på norra Gotland, i vissa områden är betar från 
svin vanliga (Visby, Västerbjers) och i andra (Ire, 
Lickershamn) finns istället bara underkäkar från 
samma djur. Helena Andersson (2002:105!!) har 
gått vidare och lyft fram att det på vissa gravfält 
finns en viss typ av föremål, t.ex. flintyxor, mal- 
stenar, metkrokar eller bävertandsredskap, som 
enbart förekommer i kvinnliga gravar och att på 
andra gravfält finns denna typ av föremål enbart 
i manliga gravar. Att ett så stort antal olika före
mål och gravfält uppvisar systematiska variationer 
i detta avseende är sannolikt inte slumpens verk. I 
etnografiska material har en sådan variation mel
lan olika närliggande lokalsamhällen ibland upp
märksammats (Hodder 1982:163). Variationen 
kan ha flera förklaringar, men det ligger enligt min 
mening närmast till hands att tolka den bild som 
framträder på de neolitiska platserna som orsakad 
av t.ex. giftermålssystemet. Det skulle kunna vara 
så att det existerat sk. ”phratries” eller ”moieties”, 
dvs. regleringar av vem som kan gifta sig med vem. 
I kombination med t.ex. ett patrilokalt system för 
var de nygifta skulle bosätta sig kan ett sådant sys
tem förklara uppkomsten av nämnda strukturer.

Detta under förutsättning att vissa artefakter bara 
brukats i vissa lokalgrupper. Om så, skulle dessa 
föremål i anförda exempel uppträda huvudsakli
gen i mansgravar hos brudgivarna och huvudsakli
gen i kvinnogravar hos mottagarna, dvs. resultera 
i en struktur som liknar den iakttagna.

Gravarnas mm
I östra Sverige ligger de neolitiska jordningsgra- 
varna med rödockra alltid på boplatser, dvs. kul
turlager som avsatts vid boplatsaktiviteter finns 
i och omkring dessa (jfr dock Edgren i960; Za
gorska 1997). I flera fall har man kunnat se att en 
tidsskillnad föreligger, dvs. gravarna har anlagts 
på äldre boplatser (Österholm 1997^81; Lind
holm 2003:73; Björck, M. 2005:13). På Gotland 
och i viss mån även på Öland finns flera gravfält 
som undersökts storskaligt och på dessa har en 
intressant struktur framträtt. En tolkning där 
gravarna omgärdar ytor utan gravar med annan 
karaktär förefaller i de flesta fall vara rimlig (fig. 
11). De bästa exemplen i detta avseende är Visby, 
Ajvide och Västerbjers (se t.ex. Stenberget m.fl. 
i943:taf.63; Janzon 1974; Burenhult 19973:53; 
1997b; Österholm 1997b, 2002; Norderäng 2002,
2003). Strukturen på betydligt fler platser kan 
emellertid tolkas i ljuset av nämnda goda exem
pel (Janzon 1974; Englund 1982:15). Gravfäl
ten på Öland och Gotland är stora och rymmer 
många gravar, detta beror sannolikt inte enbart 
på att goda bevaringsförhållanden förenklat lok
aliseringen av gravarna. En annan orsak kan vara 
att dessa områden inte påverkats lika drastiskt av 
landhöjningen och att platserna därmed brukats 
under relativt längre perioder (jfr fig. 7). Nämnda 
förhållanden försvårar tolkningen av hur gravfält 
i östra Sverige organiserats.

Ovan har resultat från fastlandet, som rent 
strukturellt kan sägas komplettera gravfälten il
lustrerats. Genom att en god bild av boplatser
nas organisation erhållits på dessa platser har ett 
mönster där bostäder och fyndmaterialet om
gärdar en central yta framträtt på många plat
ser (fig. 6). Detta har tolkats som att platserna 
är uppbyggda med en bostadssfär (privat) och 
en gemensam yta mot vilka bostäderna är rik
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tade (offentlig) (Björck manuskript). Gravfältens 
rumsliga organisation kan därför sägas upprepa 
det mönster som präglar samtida boplatser. Syn
barligen återskapas boplatsrummet, en offentlig 
yta och en privat sfär. Då samma organisations
struktur styrt utformningen av såväl boplatserna 
som gravfälten ter sig detta mer som en tanke än 
en tillfällighet (hg. 6 & n). Dessa mönster upp
repas på så många platser att det bör kunna sägas 
vara medvetet skapat. Kopplar man de iakttagna 
strukturerna till de iakttagelser som ofta gjorts i 
skilda sammanhang förstärks bilden av en med
veten skapad ordning. Jag tänker här på att gravar 
har konstaterats ligga på boplatser och ibland till 
och med under bostadskonstruktioner eller på 
det motsatta att gravfälten utan undantag ligger 
i boplatslager. På Fräkenrönningen i Gästrikland 
kunde två gravar beläggas. Om man ser på hur 
dessa ligger i relation till bostäderna och centrala 
ytor är detta emellertid mycket talande (jfr ftg.15). 
I ljuset av detta ter det sig osannolikt att den ob
serverade strukturlikheten i boplatsernas och 
gravfältens organisation skulle vara slumpmässig. 
Planerna över gravfälten indikerar att gravar runt 
en yta fri från gravar dominerar, men viss varia
tion finns sannolikt, t.ex. den organisation som 
kännetecknar t.ex. Högmossen (hg. 11).

Påtagligt i tillgängliga material är den starka 
kopplingen mellan gravarnas placering på gravfäl
ten och de områden på boplatserna där bostäderna 
ligger. På Ajvide ligger en hyddgrund invid grav
fältet och de stolphål som påträffats ligger också 
nästan alla i ”gravzonen”. Det ter sig rimligt att 
också dessa stolphål kan ha hört till bl.a. bostäder 
(hg. 9) (Burenhult 1997^46). På fastlandet hnns 
också exempel på detta men i dessa fall präglas bil
den naturligtvis av de förutsättningar som hnns i 
regionen (jfr Fig. 7). På ett stort antal platser hnns 
emellertid gravar i eller direkt invid hyddgrunder; 
Fräkenrönningen, Högmossen, Överåda, Åloppe 
och Fagervik (Lindqvist 1916:171!.; Welinder 1971; 
Björck 1998, Björck m.h. 2007). Till dessa lokaler 
kan man lägga alla platser som har gravar och bo
platslager, men ej konstaterade hyddor t.ex. Väst- 
erbjers, Visby, Fridtorp, Lindskrog, Södra Mårts- 
bo, Korsnäs (Stenberger m.h. 1943; Janzon 1974; 
Englund 1982; Olsson m.h. 1994; Gustavsson m.h.

2000, 2003; Björck, M. 2005). Det hnns således 
samma koppling mellan bostäder och gravar på 
fastlandet och om man ser till organisationen av 
boplatserna blir sambandet än mer påtagligt./

Det anförda indikerar att man i östra Sverige 
under loppet av neolitikum anammar nya idéer 
kring gravskick. I ljuset av nya kunskaper kring 
hur kustboplatserna organiserats kan en tolk
ning ges. Det ter sig sannolikt att människorna 
på kustboplatserna aktivt brukade minnet av 
anfädernas boplats. Mer detaljerat har gravarna 
ofta anlagts på äldre övergivna kustboplatser 
nära bostädernas sfär, en placering som antyder 
en symbolik kring hus och hem för döda anfäder. 
Ritualer har däremot lokaliserats till den offent
liga yta som ofta hnns centralt mellan hyddorna 
på cirkulärt organiserade platser (Österholm 
1997b; 2002, se hg. 6). Det är således boplatser
nas organisation, som verkar ha styrt organisa
tionen av gravfälten (hg.11). Den metaforiska 
länkningen mellan boplats och gravplats, kan ha 
sin förklaring i platskänsla, ontologisk trygghet. 
Återskapandet av ett välkänt rum har gjort värl
den och eftervärlden begriplig och förutsägbar.

Hanterandet av skallar och andra kroppsdelar är 
en annan aspekt som skiljer mellan ett äldre och 
ett yngre skede av neolitikum. Båda aspekterna, 
bruket av äldre boplatser och hanterandet av skal
lar, antyder en tilltagande inriktning på anfäder 
och anfäderskult i östra Sverige under loppet av 
perioden. Det är i detta hänseende intressant att 
samma direkta koppling mellan bostäder och gra
var synbarligen saknas i andra delar av det område 
som präglas av jordningar, t.ex. Bjästamon och 
Lillberget (Halén 1994; Zagorska 1997; Holback 
m.h. 2004; jfr dock Edgren i960). Det ter sig där
för rimligt att anta att detta drag kan vara något 
som främst karaktäriserar östra Mellansverige. I 
det följande skall en förklaringsmodell till dessa 
iakttagelser diskuteras.

Stenålderns kosmologier 
- Arkaisk Animism och det Nertiska
Idag hnns kosmologier, knutna till hinduiska, 
kristna, muslimska, buddhistiska, konfucianska 
och naturvetenskapliga idékomplex som rymmer
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idéer om världen och människornas tillblivelse. I 
nästan samtliga fall är dessa tankesystem flera tusen 
år gamla. Detta att dessa tankesystem verkar Annas 
över mycket långa tidsperioder menar jag är rele
vant även under en avlägsen förhistorisk tid. Det 
är viktigt att påpeka att inom nämnda tankesystem 
finns en stor variation, olika grupper har utvecklat 
tankesystemen åt olika håll. Det finns dock en kos
mologisk kärna, bärande tankar ofta förmedlade 
med symboler, som är igenkännbara i nästan alla 
olika inriktningar av enskilda tankesystem.

Man kan argumentera att det är en förutsättning 
för dessa långlivade kosmologier att det finns ett 
skriftspråk. Att tankesystemen av denna typ inte 
skulle kunna fortleva utan ett medium av det slag 
som skriftspråket utgör. Att påstå detta är, enligt 
min mening, att grovt underskatta den förhisto
riska människan. De symboler (t.ex. ristningar och 
figuriner) som brukades under stenåldern är ett 
medium, för centrala bilder ur kosmologin, som i 
kombination med muntlig tradering kunnat repro
ducera tankesystemen under mycket lång tid (fig. 
10). Ett skriftspråk har en konserverande effekt 
och leder sannolikt till att tankesystemen förändras 
mindre över tid men det är min mening att detta 
inte är nödvändigt för att tankesystem av detta slag 
skall bestå. Symbolerna som i olika material har 
reproducerats i årtusenden är förvånansvärt lika 
över stora områden. Symbolernas betydelser och 
på vilka figurer tyngdpunkten legat kan säkerligen 
ha förskjutits i olika områden och perioder.

Artikeln tog sin utgångspunkt i de jordningar 
med rödockra, de djurben och bl.a. en figurin i 
lera som framkom i dessa kontexter på den neoli- 
tiska kustboplatsen Högmossen. Dessa har sedan 
relaterats till övriga jordningar i östra Sverige och 
stenålderns gravskick i allmänhet. I artikeln väljer 
jag att belysa de företeelser som präglar stenål
dern i Sverige med utgångspunkt i teorin om att 
två skilda kosmologiska system har präglat mate
rialet och att många av de företeelser människor 
väljer/väljer bort knyter an till dessa förhållnings
sätt. Det säger sig självt att man vid en diskussion 
kring förhistorisk kosmologi riskerar att hamna 
långt ifrån forntidens idéstrukturer. Att spåra 
kosmologi i arkeologiska material är komplext 
och vi får nöja oss med att sätta samman de frag

ment som manifesterats på ett sätt som lämnat 
beständiga spår. Att dessa kosmologiska system 
har rymt långt fler betydelser och nyanser än de 
som vi kan ana i arkeologiska material torde vara 
helt säkert. Jag har dock försökt visa att det finns 
så många handlingar, artefakter och monument 
som har symbolisk laddning att tolkningar på 
denna nivå ändå torde vara möjliga. Framförallt 
är dessa nödvändiga om vi skall uppnå en fördju
pad förståelse för människorna och deras värld.

I artikeln görs ett försök att tolka lämningarna 
som symboliskt laddade och därigenom belysa hu
ruvida det verkar finnas variationer i förhållnings
sätt inom skilda delar av undersökningsområdet. 
Härefter har iakttagelserna utnyttjats för att ge en 
tolkning avJiur dessa idéer spridits och förändras 
över tid och i rum. Utifrån den bild som framträd
de ter det sig som att levnadssätt, symbolik och 
symbolhandlingar var relativt enhetligt i under
sökningsområdet under mesolitisk tid. Även om 
kunskapsläget delvis är skralt förefaller det finnas 
ett jordningsgravskick kontinuerligt från mesoliti-| 
kum till sen mellanneolitikum i Sverige. I Västsve
rige och Skåne ersätts detta till stor del av olika ty
per av megalistiska monument under neolitikum. 
Under neolitisk tid framträder således skillnader, 
området kan då indelas i åtminstone två regioner 
med olika karaktär, ett sydvästligt och ett nordost
ligt (fig. 2). Min tolkning av detta är att ett uråld
rigt kosmologiskt system med vid spridning över 
Eurasien ersätts av en ny kosmologi med rötterna 
i sydväst Europa under loppet av stenåldern (fig 13 
och 14). Förändringen förefaller få brett genomslag 
i sydväst redan under tidigneolitikum, men i östra 
Sverige får detta förhållningssätt ett mer allmänt 
genomslag först långt senare. Av alla de megali- 
tiska gravmonumenten är det bara hällkistan som 
når en vidare spridning i östra Sverige och detta 
sker inte förrän under senneolitikum (Fagerlund 
& Hamilton 1995; Stensköld 2003). Förändringen 
sker således först då kustboplatserna upphör och 
parallellt med att ett mer agrart levnadssätt vinner 
mark i området. I östra Sverige finns istället, san
nolikt under hela perioden, jordningar av en typ 
som uppenbart har sina rötter långt tillbaka i me
solitisk tid och paralleller finns under neolitikum 
främst i norr och öster. Intimt samman med jord-
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Figur i o. Jordningsgravskicket i östra Sverige har ett nära samband med den djuriska symbolvärld som finns 
snidad i trä, ben, sten, formad i lera och ristad i fasta berget i det nordliga eurasiatiska området. Denna ikonografi 
verkar vara uppbyggd kring ett antal grundfigurer (sälen, fågeln, ormen, björnen, räven, människan/shamanen?) 
av vilka några avbildas ovan. Enhetligheten över hela norra Östersjöområdet gör att det ter sig rimligt att denna 
ikonografi, kan höra samman med ett vida spritt kosmologiskt system. Utifrån tillgängliga dateringar verkar denna 
kosmologi ha anor från mesolitikum (Ozols 1974:47 ff; Carpelan 1975; Wyszomirska 1984; Lindqvist 1994; Werbart 
1999; Björck 1998; Björck, M. 2005 m.fl.). (Renritning Ylva RoslundForénius).

F i G ur k 10. The inhumation, redochre burial costum in eastern Sweden is closely affinated, it seems, with the ani
mistic iconography that are manifested in clay figures, carved in stone, bone, wood and cut in bedrock in the northern 
eurasiatic region. This iconography consists ofa limited number ofdistinguishable figures (seal, bird, snake, bear, fox, 
human/shaman?) of which some are depicted above. Because ofthe similarity ofthese symbols all around the northern 
Baltic sea it seem reasonable to interpret this iconography as a part of a widely spread cosmological thought system. 
Estimated from available datings this cosmology should have ancestral roots deep into the Mesolithic (drawings by 
Ylva Roslund Forénius).

ningarna, såväl de mesolitiska som de neolitiska, 
hör idéer kring vissa djurarter som motiverar att 
dessa ofta förekommer i gravarna eller avbildas i 
lera, sten, ben eller trä (fig. 10 och 12).

Således finns översiktligt betraktat två olika, pa
rallellt existerande traditioner under den neobtiska 
perioden. Inom respektive tradition finns enhetliga 
drag i gravarnas utförande, monument, symboler 
och symbolhandlingar. Det ena tolkas här som ett 
animistiskt/shamanistiskt tankesystem beständigt 
gestaltat genom bl.a. rödockragravar och djursym
bolik. Detta skulle kunna benämnas ett eurasiatiskt, 
ett nordligt kosmologiskt system eller i Hodders 
(i9po:28ff.) efterföljd kanske agrios. Denna tanke

värld har jag valt att kontrastera mot vad jag upp
fattar som ett annat kosmologiskt system, nämligen 
den tankevärld som verkar följa med introduktionen 
av jordbruk i Sydskandinavien. Ett förhållningssätt 
som avspeglas i bl.a. ett förändrat gravskick, ett nytt 
landskapsutnyttjande, konstruerandet av megalitis- 
ka monument och offrande. Detta skulle kunna be
nämnas sydvästeuropeiskt, sydligt eller följaktligen 
domus (Hodder lpporaBff.). De första termerna ut
trycker mer geografiska områden än innehåll och är 
därför inte lyckade. När det gäller det sistnämnda 
terminologi finns drag som är besläktade med vad 
jag tycker mig se. Det finns emellertid också skillna
der, agrios och domus är inte kosmologiska system
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till vilka aktörerna medvetet anknyter på det sett 
som avses här. Då jag inte tycker att någon av be
nämningarna fångar essensen i vad som här avses, 
dvs. ett tankesystem, väljer jag att införa två termer 
som beskriver just detta, Arkaisk animistisk kos
mologi och Nertisk kosmologi. Det nertiska är den 
nya neolitiska kosmologin inom vilken huset, jord
bruket och återväxt/fruktbarhet var viktiga. Denna 
hållning kontrasteras mot den arkaiskt animis
tiska hållningen gestaltad i bl.a. djursymbolik och 
rödockragravar. Dessa termer är att betrakta som 
neologismer vilka syftar till att målande beskriva de 
skilda förhållningssätt som avspeglas i stenålders- 
lämningarna. Termernas bruk skall inte förväxlas 
med de mer sentida företeelser vilka här inspirerat 
namngivningen, i detta sammanhang är betydelsen 
av terminologin avgränsad till att vara benämning 
på dessa vår stenålders dominerande kosmologiska 
system. Därmed inte sagt att de shamanistiska håll
ningar vi känner från sen tid inom det Eurasiatiska 
området eller t.ex. de religions yttringar som disku
terats för skandinavisk bronsålder inte skulle kun
na vara besläktade med den ena eller andra av dessa 
(jfr Eliade 1964; Ozols 1974; Drury 1996; Larsson 
1997; Forshell 2007:iof.; KaliE 2007).

Tanken med de införda begreppen är att dessa 
skall ge en direkt förståelse för vad det nertiska 
respektive arkaiska står för. Arkaisk brukas för att 
ge eftertryck åt att detta förhållningssätt föregår 
det andra och potentiellt kan ha mycket hög ål
der. Animism för att lyfta fram den djursymbolik 
som uppenbarligen varit central. Det är emellertid 
sannolikt att mer komplexa shamanistiska trossys
tem har vuxit fram ur detta trossystem redan un
der mesolitisk tid (jfr t.ex. Strassburg 2000). Den 
arkaiskt animistiska hållningen verkar ha präglat 
hela undersökningsområdet under ett äldre skede. 
De människor som brukat de symboler som här 
knutits till denna hållning verkar ofta ha sin nä- 
ringsekonomiska bas i jakt. Man har begravt döda 
anhöriga i jordningar, ofta med rödockra och inte 
sällan med djursymbolik som en del i ritualen.

Nertisk har jag valt efter Nertus som enligt Taci
tus var en jordens gudinna vars vagn var dragen av 
kor. Bruket av denna term syftar till att ge eftertryck 
åt det nära samband som tycks finnas mellan denna 
hållning, introduktionen av boskap, jordbruk och
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därmed det cykliska fruktbarhetstänkande som 
hör nära samman med avel och odling. Även den 
fokusering på årstidernas växling som diskuterats i 
samband med orientering av gånggrifter mot mid- 
vintersolståndet passar väl in i en sådan kosmologi. 
Åtminstone vid flera västeuropeiska monument 
såsom New Grange, Knowth och Dowt på Irland, 
Stone Henge och Maes Howe i södra England res
pektive Scotland linns uppenbarligen en sådan 
tanke med vid uppförandet (Burenhult 1999:315). 
När det gäller de mindre monumenten som vi kän
ner från svenskt område finns också tendenser i att 
gångarna orienterats enhetligt inom olika bygder, 
ett förhållande som antyder att idéer kring orien
teringen av monumenten funnits här, även om det 
är mer osäkert vilka fenomen som varit styrande 
hos olika lokalgrupper i denna region (Sjögren 
2003:29Öff.). Det finns också ett element av offer i 
våtmark i myterna kring Nertus vilket även det ger 
rätt associationer. Detta slag av offer verkar bli allt 
viktigare när denna hållning vinner mark.

Ingen av dessa företeelser är skarp och otvetydig, 
gränserna mellan dessa övergripande system är och 
kan förväntas vara flytande. Detta gäller inte minst 
de gestaltningar av dessa tankevärldar som vi årtu
senden senare kan hoppas att finna. Den arkaiska 
animismen respektive det nertiska kan närmast 
beskrivas som idébanker ur vilka aktörer hämtar 
tankegods, appliceringen av kosmologierna är 
därför flexibla och sannolikt ständigt omförhand- 
lade. Även om traditionens tyngd sannolikt varit 
stor kan aktörer i ett område nära gränsen mellan 
tankesystem av detta slag förväntas kunna välja 
fritt ur de för dem kända kosmologierna. I princip 
kan samtida grupper som lever mycket nära varan
dra, beroende t.ex. på erfarenheter, vem man ville 
vara och vilka kontakter som bedömdes viktiga, 
ha valt olika strategier från dessa övergripande 
kosmologiska system. Den uppdelning som under 
neolitikum etableras mellan sydvästra- respektive 
nordöstra Sverige betyder således inte att enskilda 
aktörer inom respektive område nödvändigtvis 
har varit låsta till det ena eller det andra förhåll
ningssättet. Enskilda aktörer eller grupper har na
turligtvis kunnat välja vilket förhållningssätt man 
velat och man har sannolikt också fritt omformat 
dessa efter upplevda behov (jfr Grön 2002:345ff.).
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Område med boplatslager 
1 } Gravar inom område med boplatslager 

Härdar och kokgropar 

S3 Central gravfri yta

Figur i i .Ar detta en bild av ett välbekant rum återskapat för att maximera den ontologiska tryggheten och stabiliteten 
i ett ständigt föränderligt landskap? Tolkningsplaner av östsvenska gravfält från yngre stenåldern, delundersökta platser 
har tolkats i ljuset av mer storskaligt undersökta. Vid de storskaligt undersökta gravfälten vid Västerbjers och Ajvide kan 
man notera att det finns en tendens till att den centrala ytan är tudelad (Sten berger m.fl. iQ4];Janzon 1974; Englund 
1982; Österholm 1997b). Ett likartat förhållande har ibland iakttagits på boplatser, t.ex. Fräkenrönningen (jfrFig.6).

Figure 11 .Is this an image ofa well-known room recreated to maximize ontological security and stability in a 
continuously changing landscape? Schematic site plans from a number of Neolithic gravefields in eastern Sweden, par
tially excavated sites have been interpreted in analogy with totally excavated gravefields. At sites excavated on a large 
scale a more detailed data reveal a tendency that the central area is divided in two. A similar tendency has sometimes 
been noticed on settlement localities, for instance Fräkenrönningen (cmp Fig. 6).

Kanske är det så att hela det område som behand
las här kan sägas utgöra ett gränsområde, inom 
vilket graden av de skilda hållningarnas betydelse 
varierar, men att dessa inte någonstans kan sägas 
vara renodlade. Hela Sverige utgjorde kanske i det 
övergripande perspektivet ett randområde mellan 
östliga, eurasiska och det sydvästliga megalitiska 
Europa. Detta illustreras i figur 2 där hela nuva
rande Sverige under yngre stenåldern utgör en 
gränszon mellan dessa vida spridda kosmologiska 
system. Med tanke på företeelsernas stora tidsdjup 
och spridning bör variation och mångfald förvän

tas (jfr t. ex. Baudou 1987). Samtidigt bör på ett 
övergripande plan tolkningsbara tematiska och 
regionala mönster kunna framträda.

Neolitiska diskurser i 
ideologisk argumentation
Långhögar och megaliter är en påtaglig förändring 
av en äldre tradition och det förefaller sannolikt att 
utvecklingen av detta avvikande gravskick bör ha 
sin orsak i mer djupgående samhällsförändringar. 
Detta förefaller också vara fallet, emedan östra
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Figur 12. Algen från Lethojärvi daterad till 6: e årtusendet f.Kr (Carpelan 1975:22, pl.14). Bilden är ett exempel 
på den ikonografi som här antas avspegla den arkaiska animismen (för fler exempel jmf. t. ex. Lindqvist 1994). Senare 
gestaltningar kan exemplifieras med djurhuvuddolkar, lerfiguriner, de arktiska ristningarna, Björnhuvudklubbor, 
Alunda älgen, eller Gullrumkammen, (jfrfig.10).
Figure 12. The Elk from Lethojärvi, dated to the 6th millennium B.C. (Carpelan 1975:22, pl.14). ThisElk 
carved in wood is an example of the iconography which in this interpretation is assumed to mirror the cosmological 
system, which I call archaic animism (for further examples se Lindqvist 1994). Expressions of this iconography occur 
all through the Stone Age usually as small figures ofclay, bone or stone, but also as Bear clubs (Stora Vika), Elk axes
(Alunda) the bone comb of Gullrum (jfrfig. 10).

Sverige helt präglas av kustboplatser med ben 
från främst marina djur finns det i sydvästra Sve
rige ett större inslag av jordbruk och domestice- 
rade djur samtidigt som boplatsernas lokalisering 
ter sig mindre enhetliga (t.ex. Welinder 1998 m. 
fl.:93ff.; Persson i999:io3ff.; Björck 1999, 2000b; 
Andersson M. 2003). Tyngdpunkten för levnads- 

Is sätt respektive gravskick (jordbruk/jakt respektive 
megaliter/jordningar och djuranimism) förefaller 
generellt under denna långa epok vara ömsesidigt 
uteslutande även om exempel på människor som 
anammat åtminstone delar av en för respektive 
region främmande strategi verkar finnas perioden 
igenom (Browall 1986; Bägerfält 1986; Lindqvist 
1997; Runcis 2002). Detsamma gäller jordbruk,

det är inte överallt i sydvästra Sverige övertygan
de belägg för detta levnadssätt finns. Samtidigt 
finns i vissa delar av östra Sverige indikationer på 
inslag av jordbruk.

I nuvarande kunskapsläge blir förändringen i 
undersökningsområdet tydlig när långhögar bör
jar uppträda i Skåne under tidigneolitikum. Det 
kan inte uteslutas att ett nertiskt inflytande finns i 
söder redan under senmesolitikum (jfr t.ex. Lars
son i999:230f.; Berggren 2007:7, 293ff.). Det är 
dock först under tidigneolitikum denna hållning 
verkar dominera i området. Under mellanneoliti- 
kum sprids det nertiska norrut längs västkusten 
gestaltat bl.a. i form av megaliter. I det område där 
nya gravskick etableras sker samtidigt flera andra
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förändringar. Offer, flintgruvor, och i ett något 
senare skede även palissadanläggningar betrak
tas här alla som aktiviteter vilka emanerar ur ett 
kosmologiskt system av en helt annan karaktär än 
det som präglade mesolitikum. Tillgång på flinta 
är i grunden geologiskt determinerat men gruv
drift sammankopplas här med ett nytt sätt att se 
på ägande av mark och gruvorna markerar vikten 
av att ha denna resurs inom gruppens territorie. 
Synliga, beständiga gravmonument kan betraktas 

S som ett annat utslag av detta, dvs. monumenten 
markerar gruppernas anspråk på land. Närhe
ten och de likartade förutsättningarna inom de 
danska flintförande områdena och motsvarande 
områden i södra Sverige, t.ex. slättbygder och en 
relativt rak kustkonfiguration, har sannolikt un
derlättat en integrationen av nya sätt att leva och 
tänka i dessa områden (fig.3). Förhållandena kan 
kontrasteras mot östra Sverige där landskapet vid 
motsvarande tid har en helt annan karaktär som 
förenar denna region med de stora skärgårdsom
råden med urberg och morän som präglar norra 
Sverige, Åland och t.ex. Finland.

I undersökningsområdet är den generella bilden 
under neolitikum att emedan stora grupper i syd
väst anknyter till det nertiska dominerar samtidigt 
den arkaiska animismen fortfarande i nordöstra 
Sverige. I gränszonen mellan systemen förefaller

Figur 13. En generaliserad bild av hur den nertiska 
kosmologin över tiden ersätter den arkaisk animistiska 
hållningen i undersökningsområdet. Det nertiska har ett 
centraleuropeiskt ursprung, troligen förmedlat via linje
band keramiska kulturen. Denna hållning ersätter den 
äldre kosmologin i sydväst redan under tidigneolitikum, 
i östra Sverige lever emellertid den äldre hållningen kvar 
under generationer, långt efter att influenserna från det 
nertiska begynt. Från ett gemensamt ursprung över en 
period av större skillnader, megaliter respektive rödockra 
gravar, här tolkat som en stor spricka mellan områdena 
som beror på att en ny kosmologisk hållning vinner insteg 
i söder men inte i norr. Under senneolitikum återförenas 
regionerna kulturellt då hällkistor och sannolikt därmed 
den nertiska kosmologin, anammas även i östra Sverige, 
sinom tid i hela undersökningsområdet. I

Figure 13. A generalized overview of how the burial 
costum within the different parts ofthe research area has 
developed during the Stone Age. From a common origin 
over a period with marked differences, megalithic tombs 
and inhumations with redochre, here interpreted as a 
deep void between the areas due to the acceptance of a 
new worldview in the south but not in the north. During 
the late Neolithic the areas are reunited by the introduc
tion of agriculture, gallery graves, the first more widely 
spread megalithic tomb in this area, and probably also 
the Nertic cosmology.

den arkaiska animismen vara under påverkan av 
idéer med ursprung inom det nertiska. Påverkan 
som framträder i en ökande mängd indikationer 
på anfäderskult. Detta kan iakttas, dels igenom 
att skallar i tilltagande grad börjar brukas, san
nolikt i samband med en kult kring anfäder. Det 
kan emellertid också iakttas genom att boplatser, 
av allt att döma ofta anfädernas boplatser börjar 
fungera som gravfält. Gravfälten förefaller också 
ha gestaltats på ett sätt som gör att den organi
sation som är karaktäristisk för kustboplatserna 
avspeglas i gravfältens utbredning, dvs. den lokala 
lösningen för att skapa hus för anfäderna. Ett för
hållande som också gör det sannolikt att det, åt
minstone ibland, funnits markeringar som gjorde 
att människor kunde orientera sig på dessa plat
ser (jfr fig. 6, 8 och 11). För att beskriva detta öst
svenska fenomen, gravfält som lånar sin form från 
boplatsrummet, brukas här termen Nekropol. 
Nekropol (”de dödas stad”, av grekiska nekro’s,
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”avliden”, och po’lis, ”stad”) är en benämning på 
begravningsplatser av boplatskaraktär, som an
lagts i närheten av antika städer. Nekropoler är 
en tanke som tagit sig varierande uttryck, genom 
människans historia. Syftet med denna term är att 
ge en direkt association till de dödas by.

Den teori kring gravskickets utveckling som 
föreslås här är att det under flera skeden av neo- 
litikum sker en Nertisk påverkan på gravskicket 
i östra Sverige (fig. 13). Ett första skede av detta 
inflytande är under äldsta TN och kan möjligen 
utläsas i kremeringarna på Fågelbacken eller de 
spår som tolkats som offer på Skogsmossen båda 
i Västmanland (Apel m.fl. 1997; Hallgren m.fl. 
1.997:58ff.). Då endast mycket få platser av detta 
slag är kända och alternativa tolkningar är möj
liga är omfattningen av denna influens ännu osä
ker. Det finns ett stort antal tidigneolitiska lokaler 
som genom skärgårdslokalisering och tyngdpunkt 
i jakt både visar kontinuitet från det mesolitiska 
och pekar fram emot det gropkeramiska som 
präglar regionen under mellanneolitikum (t.ex. 
Apel m.fl. 1997; Segerberg 1999; Björck 2000; 
Sundström & Darmark 2005; Björck m.fl. 2007)^ 
Även under äldsta delen av mellanneolitikum 
finns dock platser som är mycket tvetydiga. Det 
gäller Alvastra pålbyggnad men också de megali- 
tiska monument som sporadiskt finns i det inre av 
Östergötland och t.ex. på Öland och Gotland och. 
Variationen antyder att ett experimenterande un
der påverkan från externa influenser kan ha karak
täriserat tiden, åtminstone i vissa lokalsamhällen. 
Det är möjligt att platser som dessa kan betraktas 
som fönster mot det nertiska och att det är genom 
dessa som impulsen till utvecklingen mot nekro
poler kommer. De äldsta daterade jordningarna 
som ligger på boplatser i östra Sverige är från om
kring 3500 f.Kr. Man kan därför anta att gravfält 
av typ nekropoler etableras parallellt med att me- 
galitiska monument sporadiskt börjar resas i re
gionen. Det finns en likartad grundtanke mellan 
dessa företeelser. Långhögarna har kopplats sam
man med den tradition som härrör från den band- 
keramiska kulturen i Centraleuropa. En kulturell 
kontext inom vilka dessa verkar ha haft funktion 
som hus för anfäder, utformade med bostäderna 
som utgångspunkt. Likartade associationer har

också gjorts mellan megaliter och de långhus som 
finns parallellt med dessa (t.ex. Montelius 1905). 
Emedan megaliten är stenhus som erinrar om de 
långhus som är vanliga i södra Skandinavien så är 
nekropolerna på ett likartat sätt formgivna efter 
kustboplatserna med sina bostäder och boplat
sernas organisation (jfr fig 15). En sådan meta
forisk koppling mellan grav och bostadsrum har, 
enligt min mening, stort förklaringsvärde för de 
iakttagelser kring mötet mellan kosmologier som 
gjorts här. Att det är den miljö som associeras 
med hemmet som står modell för vilorummen 
både inom den sena arkaiska animismen och det 
nertiska indikerar en påverkan.

Från stora delar av den region som präglas av 
podsol saknas gravar från såväl mesolitikum som 
äldsta neolitikum. Om dessa gravar legat på bo
platserna borde vi ha funnit åtminstone en del av 
dem, vilket gör sannolikt att majoriteten av män
niskorna fortsätter på traditionellt vis (arkaisk 
animism) och sannolikt begraver sina döda, precis 
som under mesolitikum, i jordningar på t.ex. en 
närbelägen höjd. Redan mot slutet av tidigneoli- 
tikum, den period då stenkammargravarna börjar 
resas, flyttar emellertid jordningarna in på boplat
serna. Detta talar starkt för att någonting sker 
under tidigneolitikum som påverkat gravskicket. 
Enligt min mening är det som skett ett möte mel
lan två kosmologiska system. Detta är, menar jag, 
ett innovativt bruk av samma husmetafor som 
både långhögar och stenkammargravar var ett ut
tryck för. Då väsentliga aspekter av arkaisk ani
mism fortfarande kvarstår i jordningar, rödockra 
och djursymbolik är detta emellertid snarare en 
argumentation emot det nertiska än en samman
smältning med denna. Man förefaller säga att vi 
bygger också bostäder åt anfäderna, men det arki
tektoniska uttrycket är traditionellt östsvenskt och 
helt annorlunda än de av långhusinspirerade mo
numenten. Mot slutet av TN och början av MN 
verkar gravskicket stabiliseras och jordningar på 
gravfält lokaliserade till boplatser, i flera fall syn
barligen äldre boplatser, blir norm. Variationer på 
denna begravningsritual dominerar i östra Sverige 
under närmare ett årtusende.

Under MN B börjar stridsyxegravar uppträda i 
området, men av allt att döma är det ändå nek-
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ropoler som kontinuerligt dominerar. På fastlan
det återkommer emellertid, under senare delen 
av mellanneolitikum dödshus, t.ex. vid Gläntan, 
Bollbacken och kanske även i Häggsta (Arturs- 
son 1996; 1996b; 2006; Lindström 2000; 2006). 
Dessa betraktas här som att det nertiska åter får 
större inflytande, en påverkan från det nertiska, 
kanske förmedlad av stridsyxegrupper. Möjligen 
kan dödshusen betraktas som en manifestering av 
hur dessa idéstrukturer kring boplatser, gravplat
ser respektive anfadershuset (megaliten) smälter 
samman. Kanske kan dessa byggnader också tol
kas som ett preludium för de megalitiska hällkistor 
som strax härefter uppträder i stora delar av östra 

- 'iS' : ,<";•© Sverige. I Danmark finns en likartad företeelse
; i r j som benämns ”hällkistor i trä” som skulle kunna 

utgöra en relevant parallell. I detta område före
kommer dessa parallellt i sten och anknyter därför 
tydligt till den megalitiska traditionen (Hansén 
i994:iro; Lindström 2006:73). Blir dessa dödshus 
den övergångsform som krävdes för att underlätta 
accepterandet av det nertiska i östra Sverige?

Neolitiskt bruk av 
en anrik metafor
Det finns en dimension i materialet som närmast 
kan beskrivas som arketypisk och det handlar om 
det symboliska bruket av bostaden, hemmet dit 
man gärna för döda anfäder. Det är ingen unik fö
reteelse, med en sådan överförd betydelse, mellan 
de dödas och de levandes rum. Kanske är det så 
att en kulturs samhälleliga och sociala innebörder 
ofta gestaltas i dess arkitektur och att denna också 
ger trygghet i tillvaron. Det verkar i vilket fall som 
helst vara en tanke med stor spridning att inne
börder knutna till bostäder brukas metaforiskt i 
samband med gravläggningar.

Frågan om vad som händer efter döden har all
tid sysselsatt människors tänkande och fantasi. 
Föreställningar om vad som händer efter döden 
växlar mellan uppfattningen att människans själ 
lever vidare i en annan för de levande osynlig ex
istens/form, att den döde uppgår i ett större helt 
eller tankar kring återfödelse och reinkarnation. 
Kultiska handlingar i samband med döden fö
rekommer i många religioner. De sker vanligen

inom ramen för släktförbundet (familjen, släk
ten, stammen). I de flesta kulturer finns tanken 
att människan på något sätt fortlever efter döden. 
Ett förhållande som skulle kunna skapa behov av 
rum eller bostäder för de döda (jfr fig. r). Tillva
ron efter döden har många gånger drag av en ideal 
tillvaro och har beskrivits med metaforer; de sälla 
jaktmarkerna (Nordamerika), Elyseiska fälten 
(antiken), Valhall (fornnordiskt). Det finns dock 
också föreställningar om ett dystert rike, t.ex. 
Landet utan återvändo (Babylonien). Dödshus 
uppfört över en eller flera gravar är kända i många 
länder och tidsperioder (från pyramider till sen
tida gravkor). I Norden har under flera gravhögar 
påträffats stolphål från nedbrända stolpburna hus 
som stått över kistan. En liknande företeelse är 
kammare på skepp i vikingatida gravhögar, t.ex. 
Gokstad eller Oseberg. Det förekommer också 
rent symboliska rum, t.ex. lerurnor i form av hus 
som innehåller den gravlagdes ben.

När det gäller nekropolerna behöver man emel
lertid inte avlägsna sig särskilt långt, varken i tid 
eller rum, för att finna en analogi. Föreställningen 
om förfädrens boplats kan med fördel jämföras 
med den sydvästliga kulturyttringar långhögar, 
megalitgravar. Dessa gravmonoment anses ju all
mänt vara en metafor för de dödas långhus (jfr 
Montelius 1905:19; Hodder 1990; 1994). En form 
av bostad, som ju också förekommer där dessa 
gravformer är vanliga. Det är nog ingen tillfällig
het att i de områden där det finns få långhus och 
megalitgravar, är det desto vanligare med neoli- 
tiska kustboplatser/nekropoler. Jordningar fanns 
kontinuerligt men det förefaller som att de under 
äldre skeden ligger utanför boplatserna (t.ex. Ha
len i994:7off.). Någon gång under tidigneolitikum 
sker en förändring i östra Sverige där istället äldre 
boplatser börjar utnyttjas för gravsättningarna. 
Enligt min mening sker denna förändring som 
en direkt reaktion på anfadershuset, långhögen/ 
megaliten. Möjligen sker detta som en direkt po
lemik mot den symbolik som förekom vid denna 
tid bland jordbrukande grupper i södra Sverige. 
Istället för att föra anfäderna till sin plats i sten
huset så förde man dem till en plats som var mer 
välbekant för människorna på kustboplatserna, 
nämligen nekropolen. Det är intressant att regio
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nala skillnader i levnadssätt, gårdar med långhus 
gentemot kustboplatser med mindre bostäder, är 
arkitektoniska uttryck som avspeglas i gravskicken 
inom respektive område.

Denna utveckling kan betraktas som att 
aspekter ur det nertiska integreras i närliggande 
regioner präglade av arkaisk animism. Det kan 
emellertid vara mer komplicerat än så med tanke 
på hur uttalat andra aspekter, jordning, rödockra 
och djursymbolik, på detta tankesystem är ligger 
det nära att istället se det som en argumenta
tion. När anfaderkulten blir mer uttalad blir det 
kanske naturligt att skapa hem för anfäderna på 
ett sätt som liknar hur megalitiska monument 
brukas. Istället för att bygga hus i sten uttrycks 
detta i östra Sverige genom en gestaltning av de 
boplatsmiljöer som man själva var bekant med. 
Man integrerar ett tänkande, som vi genom de 
sporadiska megalitiska monument som ńnns i 
området vet att man var bekant med. Däremot 
är det en helt egen gestaltning av konceptet som 
man skapar. Grundtanken finns men gestalt
ningen blir en anpassning till miljöer vilka män
niskorna haft en vardaglig erfarenhet av. Detta 
menar jag är ett utslag av platskänsla, gestalt
ningen blir i en välbekant arkitektonisk form och 
varierar därmed lokalt. Istället för att anfäderna 
får sitta i stenhuset (Ahlström 2004) så skall de 
vila vid hyddorna på kustboplatsen kanske i säll
skap med djurandarna?

S ammanfattning
Beskrivningen av östsvenskt neolitikum blir ofta 
en förenklad bild där TN präglas av jordbruk och 
MN av jakt. Denna beskrivning bygger främst på 
typologiska resonemang kring enskilda artefak
ter. Den genomgång som gjorts här utmynnar i 
en betydligt mer mångfacetterad bild där neoliti
kum i östra Sverige beskrivs med utgångspunkt i 
samlade fyndmaterial och inte enbart analogier.

(
Resultatet blir en kulturhistoria där östra Sverige 
har en egen utveckling under tidig- och mellan- 
neolitikum. Om man gör sig mödan att på detta 
sätt tolka och värdera de mer omfattande neoli- 
tiska material som finns från regionen upptäcker 
man att tidigneolitikum knappast kan beskrivas

som präglat av jordbruk. På majoriteten av lo
kalerna har människor enbart levt av marin jakt 
och insamling av vegetabilier (Apel m.fl. 1997; 
Segerberg 1999; Björck 2000, 2003; Björck & 
Larsson 2007). Ett levnadssätt som man haft ge
mensamt med alla grupper som levde i skärgår
darna kring norra Östersjön vid denna tid.

I artikeln argumenteras för att affiniteten mel
lan människor omkring norra Östersjön var be
tydligt djupare än levnadssätt eller bruk av kvarts 
och skiffer till redskap. Här argumenteras för att 
området under nästan hela stenåldern präglades 
av en helt annan kosmologi/ideologi än södra Sve
rige. Till stor del kan hela undersökningsområdet 
sägas vara en gränszon mellan ideologiska system 
som verkar vara spridda över mycket stora om
råden. Spåren antyder existensen av två övergri
pande kosmologiska system under stenåldern. Det 
ena, Arkaisk animistisk kosmologi har en mycket1 
hög ålder och kännetecknas av bl.a. rödockra grav-i 
skick och djursymbolik. Detta tankesystem har enl 
eurasiatisk utsträckning över harden och bort mot 
Ryssland. Det förefaller höra nära samman med de 
jägare och samlare som levde i denna region. Det 
andra tankesystemet, den nertiska kosmologin, 
sprids över undersökningsområdet under loppet 
av stenåldern (fig. 15). Denna inriktning har ett 
nära samband med grupper där jordbruk börjar 
få betydelse. Inom ramen för dessa system får vi 
emellertid anta att en stor variation och bland-1 
ningar kan ha funnits lokalt i synnerhet inom un-' 
dersökningsområdet. Det nertiska som hör nära 
samman med jordbruk har sannolikt förmedlats 
till regionen via linjebandkeramiska samhällen. 
Kanske är detta ett tankesystem med ursprunget 
i det mesopotamiska området som spridits längs 
samma vägar som jordbruket?

Ytligt sett kan det te sig som att svaret på de för
ändringar som iakttas här är att jägarnas gudar helt 
enkelt inte är böndernas. Det ligger visserligen en 
del i en sådan generalisering, men det är min åsikt 
att aktörer kan välja att anknyta till kosmologierna 
oberoende av näringsstrategier. Det ena systemet 
arkaisk animism präglar hela undersökningsom
rådet från mesolitisk tid och fram till neolitikum. 
Östra Sverige verkar under hela denna period ingå 
i ett större sammanhang av samhällen och män-
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FIG U R 14. Ett försök att i kartor återge hur den nertiska kosmologin, med utgångspunkt i långhögar, megaliter och 
hällkistor, över tiden ersätter den arkaisk animistiska hållningen i undersökningsområdet. Processen har dock varit en 
betydligt mer komplicerad process där aktörer och grupper sannolikt tagit till sig och valt bort delar av dessa övergri
pande kosmologiska system. Det nertiska har ett centraleuropeiskt ursprung, troligen förmedlat via linjeband keramis- 
ka kulturen. Förändringen verkar ske som en långsam process där spridningen flera gånger stannar av under många 
generationer, men efterhand sprids det nertiska över hela området. Skeendet förefaller ha ett nära samband med när 
jordbruk vinner större spridning i de skilda regionerna. I östra Sverige lever den äldre hållningen kvar långt efter att 
influenserna från det nertiska begynt. Från ett gemensamt ursprung över en period av större skillnader återförenas 
regionerna kulturellt under senneolitikum då jordbruk, hällkistor och sannolikt därmed den nertiska kosmologin, 
anammas även i östra Sverige.

Figure 14 .An attempt to illustrate how the Nertic cosmology replaces the Arcaic Animistic cosmology over the 
different parts of the research area. The process has probably been a much more complicated process, where agents and 
groups integrated or dismissed elements of these cosmological systems. The Nertic cosmology has a central European 
origin, probably with the linear band ceramic culture as an intermediary agent. The dispersion of the cosmology is 
illustrated through occurrence oflongburrows, megalithic tombs of varying age. The change seems to be a slow process 
that several times halts, in time spans of many generations, in the end the Nertic cosmology is dispersed over the entire 
area. The process seem to be closely affinated with the dispersion of agriculture in the different areas. In eastern Sweden 
the Archaic Animistic cosmology dominates long after influences from the Nertic commenced. From a common origin 
over a period with marked differences the areas are reunited during the late Neolithic by the introduction of agricul
ture, gallery graves and probably also the Nertic cosmology.
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niskor, vilka hade besläktade världsåskådningar 
med rötter i den arkaiska animismen. Denna kos
mologi avspeglas i bl.a. jordningsgravskicket och 
djursymboliken. Minsta gemensamma nämnare i 
var, förutom kosmologin, en samhällsekonomi 
baserad främst på insamling av ätliga växter, jakt 
och fiske. Med tanke på djursymboliken ter det sig 
rimligt att shamanistiska och/eller totemistiska 
världsbilder kan ha utvecklat hos dessa grupper.

Detta kan man ställa mot den jordbrukande 
ekonomin i Sydskandinavien och på kontinenten, 
med en helt annan typ av kosmologi och gravskick. 
Denna skillnad kan inte nog poängteras. Den ner- 
tiska hållningen hör sannolikt nära samman med 
andra förändringar som sker vid denna tid, t.ex. 
att jordbruk och domesticerade djur får ökad be
tydelse. Förändringar som här antas få stora kon
sekvenser för människornas synsätt när det gäller 
ägande av mark, offernedläggelser, monument
byggande och t.ex. utvecklandet av gruvbrytning 
av Hinta. Alla dessa företeelser kan betraktas som 
initierade av denna nya hållning. Det rör sig dock 
om komplexa och långt ifrån otvetydiga samband. 
Med sådd och skörd följer dock sannolikt nya per
spektiv på ägande av mark. Monumenten, sten
husen, har säkerligen haft betydelse för att, med 
förfäderna som argument, i beständiga material 
befästa släktens anspråk på platsen. Offer, som 
verkar få ökad betydelse inom detta nya kosmolo
giska system kan ha haft många olika orsaker. En 
viktig sådan är dock ett cykliskt tänkande där of
fernedläggelser, kanske syftade till att försäkra sig 
om återväxt. Jag menar att även den gruvbrytning 
av flinta som växer fram i södra Sverige under neo- 
litikum har sin yttersta orsak i dessa förändrade 
synsätt. Det blir helt enkelt betydelsefullt att ha 
denna resurs på de marker man hade makt över, 
vilket gjorde att man ibland tvingades gräva djupt 
för att komma åt detta åtråvärda material.

Med markanspråk och ägande följer antagligen 
också en hierarkisering av samhället, det är san
nolikt inte de människor som äger, redistribuerar 
eller offrar flintan som utför det smutsiga arbetet 
att gräva fram den. Människor med resurser som 
uppenbarligen har haft frekventa kontakter med 
grupper inom danskt område tar intryck av dessa, 
börjar ändra livsstil och uppföra monument. Av

denna anledning talar jag om megalitbyggarna i 
termer av flintbaroner. Detta för att understryka 
att flinta, utöver att vara ett vardagligt redskaps
material, har använts till att framställa stora, ib
land oanvändbara, slipade yxor som inte sällan an
träffas offrade eller i depåer. Detta kan tolkas som 
att det handlar om redistributiva system, maktba
ser som byggs kring mark, flinta, och t.ex. relation 
till högre makter. Dessa ”flintbaroner” tar enligt 
min mening till sig en främmande världsbild som 
bryter med de idéer som präglade mesolitikum.
I södra och västra Sverige verkar det vara många 
som anammar den ”Nertiska” hållningen redan 
under tidigneolitikum. I Östra Sverige verkar dä
remot folkmajoriteten hålla kvar vid de bruk som j 
karaktäriserar ”Arkaisk animism” genom hela den j 
neolitiska perioden och en förändring sker först 
framemot senneolitikum.

Om de organisatoriska strukturer som iakt
tagits på boplatser i östra Sverige jämförs med 
gravfälten är grundstrukturen gemensam. I detta 
sammanhang kan det finnas skäl att erinra om att 
gravar alltid ligger på boplatser och inte sällan på
träffas i hus eller hyddor. Det finns därmed flera 
skäl till att förmoda att någon form av metaforisk 
koppling funnits mellan boplatsen och gravfältet. 
Den centrala ytan med spår av ritualer på grav
fälten motsvarar på boplatsen den offentliga yta 
mot vilken bostädernas öppningar varit riktade 
(Burenhult 1997^46; Björck 2003). Generellt är 
det nog ofta trygghet, ontologisk säkerhet, som 
gör att man väljer att konstruera rummet efter 
ett känt koncept. I en föränderlig värld, t.ex. det 
skärgårdslandskap som den neolitiska människan 
bodde i, var kanske behovet av en trygg och oför
änderlig boplats ännu större. Att boplatserna är 
mönster för utformningen av gravfält kan därför 
te sig rimligt med hänvisning till platskänsla eller 
att hus metaforen är en närmast arketypisk före
teelse vid hantering av döden. Att utvecklingen 
av de östsvenska Nekropolerna sker under senare 
delen av tidigneolitikum beror dock sannolikt på 
inflytande från sydväst.

När aspekter på det sydliga förhållningssättet 
börjar göra sig gällande i östra Sverige genom 
bruket av nekropoler ter sig detta dock mer som 
en argumentation mot det nertiska än en egent-
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Figur 15. Ett försök att illustrera skillnaderna mellan den arkaiska animismen respektive den nertiska kosmologin 
såsom de gestaltats i neolitiska lämningar. Bilden syftar till att återge aspekter på människornas gravskick och den 
skillnad i världsbild som är den underliggande orsaken till den divergering som kännetecknar den neolitiska perioden 
inom undersökningsområdet. Skillnaden illustreras med en spricka, den arkiska animismen finns till vänster och det 
nertiska till höger. Till vänster längst nerfinns en plan och två rekonstruerade bostäder från den neolitiska kustboplat
sen Fräkenrönningen. Ovanför denna i planen över det neolitiska gravfältet vid Ajvide ser man att rummen har en 
identisk organisation (jfr även fig p). Ovanför elden (rödockra) syns några av de djursom gestaltas i djurikonografin. 
Till höger finns en plan och en rekonstruktion av ett långhus och dess tidsbeständiga gestaltning megaliten. Ovanför 
dessa illustreras de för denna hållning viktiga offren i våtmarker. Högst upp illustreras det jordbruk som verkar höra 
nära samman med denna hållning (teckning Ylva Roslund Forénius).
Figure 15. There are important aspects of material culture, not least in connection with burials and symbolic 
systems, which differs between the southwestern respectively northeastern parts of the area of research. The differences 
are here assumed to grown out of two cosmological systems, Nertic comology and A rchaic animism, idea systems which 
have had an impact on many different aspects of life. This illustration is an attempt to reproduce important aspects of 
the Archaic Animistic respectively Nertic cosmologies and how these ideas are manifested in monuments and artifacts 
of the Neolithic. The difference is illustrated with aspects of archaic animism on the left and the Nertic cosmology on 
the right. Bottom left is a plan and reconstructed housing from the Neolithic site Fräkenrönningen and above this a 
plan of the gravefield at Ajvide. Above thefire( redochre) are some of the animals often depicted in the animal iconog
raphy. Bottom right is a plan and reconstruction of a longhouse and above this the, against time, durable counterpart 
the megalithic tomb. Above this is the for the Nertic cosmology seemingly important act ofsacrifice in water illustrated. 
At top is aspects of the agriculture, which seems closely ajfinated with this cosmology, depicted.

lig övergång till denna hållning. Såväl jordning- 
arna som djursymboliken finns oförändrad kvar. 
Den utveckling som sker är återskapandet av bo
platsen i Nekropolen och att handlingar med an
knytning till anfaderstro tilltar. Utvecklandet av 
dessa nekropoler betraktas här som ett utryck för 
att människorna på kustboplatserna också hade 
förfäder som var värda att vörda, men istället för 
stenhus förs dessa hem till gravmiljöer som är 
igenkännbara som de bostadsmiljöer man hade i 
denna region (jfr Björck i Studier i E4 projektet, 
vol. 3 2007). Att förändringen sker ter sig logiskt 
då människor som anammat aspekter av det ner
tiska lever nära. Under tidigneolitikum finns till 
och med grupper i vissa delar av östra Sverige, 
öarna i Östersjön, på Närkeslätten och slätten i 
Östergötland, som verkar ha anammat delar av 
det nertiska. I detta sammanhang kan företeel
ser som offer på Skogsmossen, brända ben på 
Fågelbacken och de enstaka megaliter som finns 
i området lyftas fram (Browall 1986; Lindqvist 
1997; Apel m.fl. 1997). Dessa visar på ett visst 
inflytande, om än ett tämligen ringa sådant, från 
det nertiska under tidigneolitikum. Det är däre
mot uppenbart att ett helt annat levnadssätt och

den arkaiskt animistiska hållningen dominerar i 
området under nästan hela perioden. Det är mot 
detta inflytande som utvecklandet av nekropo- 
lerna är en motreaktion.

När ett megalitiskt gravskick, hällkistorna, slår 
igenom i östra Sverige under senare delen av y.e 
årtusendet före Kristus innebär detta ett övergi
vande av djupt rotade, flertusenåriga, traditioner. 
Parallellt och till viss del innan förändringen i 
gravskicket (ca 2400 f.Kr.) blir spår av jordbruk 
allt vanligare i regionen. Förändringsprocessen 
under senneolitikum är inte nödvändigtvis en 
fråga om bara ideologi utan kan också ha påver
kats av t.ex. de landskapsförändringar som sker 
under perioden. Vid denna tid förändras landska
pets karaktär markant genom att flacka lerslätter 
stiger ur havet inom stora delar av Uppland. Från 
att huvudsakligen ha bestått av steniga moränhöj
der och långsträckta åsar omgivna av hav präglas 
kustzonen i området alltmer av flacka lerslätter, 
den nya tidens landskap präglas av slättbygder 
med långgrunda, ofta leriga stränder. Detta bety
der naturligtvis inte att den landskapstyp som var 
vanlig tidigare helt upphör att existera, men i öst
ra Sverige blir den alltmer ovanlig. Det förefaller
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rimligt att sådana förändringar också kan ha haft 
återverkningar i hur människor väljer att leva. 
Möjligen har detta bidragit till att man vid denna 
tid, i bredare kretsar, väljer att leva i långhus, av 
agrara näringar och begrava anförvanter i häll- 
kistor, dvs. anamma viktiga delar av den nertiska 
hållningen. När dessa förändringar sker i östra 
Sverige förefaller det, precis som när det introdu
ceras i sydväst 1000 år tidigare, höra nära samman 
med att jordbruk blir mer allmänt (jfr Schierbeck 
1994; Holback m.fl. 2004;Ytterberg 2006).

För att göra denna förändring begriplig kan det 
vara av intresse att se på de skeenden som föregår 
denna under sen MN. Dödshus börjar vid denna 
tid konstrueras såväl inom GRK som inom STY 
(Artursson 2006; Lindström 2006). I ljuset av det 
anförda skulle dödshusen vid Bollbacken, Glän
tan och kanske även vid Häggsta kunna betraktas 
som hällkistor i trä, dvs. ett första steg mot den 
förändring som sker under senneolitikum (Ar
tursson 1996, 1996b; Lindström 2000; Olsson 
1997). Att dessa initialt anläggs på boplatserna 
ter sig rimligt eftersom det är där jordningarna 
tidigare lokaliserats. På samma sätt kan sk. strids- 
yxegravar som vid denna tid börjar uppträda en
samma eller i grupp vara en variation på detta 
tema (Arne lpopnoóff.; Schnell i928:34ff.). Ur 
dessa skilda strategier växer sedan det senneoli- 
tiska gravskicket med hällkistor fram. Dödshusen 
på Bollbacken och Gläntan kan betraktas som 
en gestaltning av den här behandlade, centrala 
neolitiska metaforen i förvandling. Det som vid 
första påseende ter sig avvikande kan sättas in i 
och bli begripligt i mötet mellan de övergripande 
kosmologierna. De rituella strukturerna från se
nare delen av MN B kan betraktas som en gradvis 
övergång från nekropolen ”Anfädersboplatser” 
till megaliten ”Hus för Anfäder”.

Det finns således en mångfald i bruket av hus
metaforen, under neolitikum dödshus, megaliter 
och nekropoler. De val man gjorde bör i samtliga 
fall bör ha varit uttryck som tillfredställt männis
kornas behov av trygghet i tillvaron och historisk 
förankring. De skilda gestaltningar som kunnat 
iakttas kan betraktas som ett samtal vilket varit 
begripligt för de flesta men ändå givit uttryck åt 
de grundläggande skillnaderna mellan vi och dem

man haft behov av. De skilda uttrycken, varianter 
på en idé, djupt förankrad i anfädernas livsstil me
nar jag är uttryck för motstående ideologier, för
ankrade i helt olika kosmologiska system, men for
made inom en diskurs. Budskapen skall kanske ses 
som ställningstaganden för eller emot den traditio
nella livsstilen i östra Sverige i en tid då alternativa 
uttryck och levnadssätt står emot varandra. ■
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Summary
Stone houses and animal spirits 
-Neolithic discourse in ideological argumentation

D
epictions of the Eastern Swedish Neo
lithic are often simplified, where the Early 
Neolithic being described as characterised 
by agriculture, and the Middle Neolithic as charac

terised by hunting. This description stems mainly 
from typological reasoning around individual arte
facts. This overview is based on considerably more 
multi-layered sources, describing the Neolithic in 
Eastern Sweden in the context of complete find 
material, rather than through analogies alone. The 
result is a cultural history where Eastern Sweden 
follows its own course of development during the 
Early and Middle Neolithic. If you take pains to 
interpret and evaluate the more extensive Neo
lithic materials available from the region you will 
find that the Early Neolithic can hardly be said to 
be characterised by agriculture. The populations 
on the majority of the sites have relied solely on 
marine hunting, and gathering of vegetables for 
their sustenance (Apel et al 1997, Segerberg 1999, 
Björck 2000, 2003, Björck & Larsson 2007). This 
was a way of life shared by all the groups living in 
the archipelagos of the North Baltic at this time.

The article argues that affinity between people 
around the North Baltic went much further that 
the use of quartz and slate for tools. It is suggested 
that the area, during almost the entire Stone Age, 
was characterised by a radically different cosmo
logy/ideology that the South of Sweden. Much of 
the investigated area can be described as a border 
zone between ideological systems, which were 
spread over vast areas. The traces imply that there

were two overall cosmological systems during the 
Stone Age. The first, Archaic animistic cosmology, 
is extremely old and is characterised by red ochre 
funerals usually on settlements and animal sym
bolism. This thought system is spread over Eura
sia, from the Nordic countries to Russia. It seems 
to be closely related to the hunter gatherers living 
in this region. The other thought system, Nerthus 
cosmology, spread through the investigated area 
during the course of the Stone Age (fig. 15). This 
system is closely connected to the groups for whom 
agriculture was becoming important. Within these 
two systems we have to allow for much local varia
tion and amalgamation, particularly in the investi
gated area. The Nerthus system was presumably 
brought to the area by groups within the Linear 
Band Pottery culture. This might be a thought sys
tem originating in Mesopotamia and taking the 
same routes as agriculture.

On a superficial level it might appear as if the 
explanation for these changes is that the hunters’ 
gods simply were not the farmers’. Such generali
sation is not without merit, but it is my view that 
people can chose to adopt a cosmology regardless 
of their means of sustenance. Archaic animism 
dominated the entire area of investigation from 
the Mesolithic up until the Neolithic. At the time, 
Eastern Sweden seems to have been part of a lar
ger community of societies and people, with rela
ted world views stemming from archaic animism. 
This cosmology is visible in, for instance, inhuma
tion burials and animal symbolism. The smallest
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common denominator, apart from the cosmology, 
was an economy based mainly on the gathering 
of edible plants, hunting and fishing. Keeping the 
animal symbolism in mind, it is plausible that sha- 
manistic and/or totemistic world views may have 
developed in these groups (cf. Ozols 1974).

This can be contrasted by the agricultural eco
nomy of Southern Scandinavia and the continent, 
with radically different cosmology and burial cus
toms. This difference cannot be overemphasised. 
The Nerthus attitude is probably closely related 
to other changes occurring around this time, for 
instance the increased importance of agriculture 
and domesticated animals. These changes presu
mably had great consequences in terms of people’s 
attitudes to the ownership of land, sacrifice, and 
the erection of monuments, as well as the deve
lopment of mining for flint. All this occurrences 
can be seen as derived from this new ideology. 
These connections are however complex and far 
from unambiguous. With the introduction of crop 
sowing and harvesting new perspectives on land 
ownership have likely followed. The erection of 
monuments, stone houses for the ancestors, argues 
for the family’s continued claims of ownership of 
the land. Sacrifice, which seems to have grown in 
importance with the new cosmology, could have 
had many reasons, an important one being the cy
clic idea, where ritual deposits ensured continued 
growth. I believe that also mining for flint, which 
developed in Southern Sweden in the Neolithic 
has its roots in ideas that is connected to this new 
ideology. It was simply important to have this re
source on the land that you controlled, which me
ant that sometimes you had to dig deep to get at 
this desirable material.

With claims on land and ownership a hierar- 
chal ordering of society probably ensued. It was 
probably not the people who owned, redistribu
ted or sacrificed the flint who carried out the dirty 
work of extracting it. People with resources have 
obviously had frequent contacts with groups in 
modern Denmark, and inspired by them, change 
there way of life and start to erect monuments. 
For this reason, I use the term flint barons when 
talking of the megalith builders. This is to under
line that flint, apart from being raw material for

everyday tools, was used to make large, sometimes 
useless polished axes, often found sacrificed or in 
deposits. This can be interpreted as a re-distribu
tive system, powers bases built on land, flint and 
relations with higher powers. In my opinion, these 
flint barons adopt an alien world view which chal
lenged the ideas that had characterised the Meso
lithic. In Southern and Western Sweden there see
med to be many who took to the Nerthus ideology 
as early as the Early Neolithic. In Eastern Sweden, 
on the other hand, the majority appeared to have 
retained the customs that characterised Archaic 
animism throughout the period, with changes not 
occurring until the Late Neolithic.

When comparing organisational structures ob
served on settlements in Eastern Sweden with bu
rial grounds the basic structure is the same. In this 
context it is well worth emphasising that graves 
are always located to settlements, and are often 
found in houses or huts. There are thus many rea
sons to assume that some sort of metaphoric link 
between settlement and burial ground has existed. 
The central area with traces of rituals on the bu
rial ground corresponds to the public space on the 
settlements onto which the entrances to the dwel
lings face (Burenhult 19970:46, Björck 2003). In 
general it is probably safety, ontological security, 
which makes someone construct a space along 
the lines of a known concept. In an ever-changing 
world, for example the archipelagos of Neolithic 
Man, the need for a secure and unchanging home 
were even greater (cf Grön 1994). The idea that 
settlements were templates for the design of burial 
grounds seems plausible, considering the fact that 

t the house metaphor is an almost archetypical oc
currence when dealing with death. However, the 

j development of the Eastern Swedish necropolises 
' during the latter part of the Early Neolithic is pro
bably due to influence from the southeast.

When aspects of the southern attitudes began 
to grow into prominence in Eastern Sweden th
rough the use of necropolises this seems more like 
a manifestation against the Nerthus ideology than 
an actual transition to it. Both inhumations and 
animal symbolism where retained unchanged. The 
development that ensued was the recreation of the 
dwelling in the necropolis, and an increased con
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nection to ancestral cult. The development of ne
cropolises is seen as a manifestation of the will of 
the people on the coastal settlements to honour 
their ancestors. But rather than using stone houses, 
the ancestors were brought to grave environments 
which could be recognised as settlements of this re
gion (cf Björck E4 vol 3). The change is logical as 
people who have adopted aspects of Nerthus belief 
lived close by. During the Early Neolithic there are 
even groups in certain pats of Eastern Sweden, the 
Baltic islands, the Närke plain and the Östergöt
land plain, who appeared to have adopted Nerthus. 
In this context, incidences of sacrifice at Skogsmos- 
sen, burnt bone at Fågelbacken and the few mega
liths that exist in the area can be brought forward 
(Browall 1986, Lindqvist 1997, Apel et al 1997). 
These show some influence, albeit limited, from 
Nerthus ideology during the Early Neolithic. It is 
however obvious that a completely different way 
of life, and the Archaic animistic attitude dominate 
the area throughout the period. The development 
of the necropolises is as reaction to this influence.

The breakthrough of a megalithic burial 
custom, the stone cists, during the latter part of 
the third millennium BC, meant that the deeply 
rooted traditions of many millennia were abando
ned. In conjunction to, and to some extent before, 
the change of burial custom (c 2400 BC), traces of 
agriculture become evermore common in the re
gion. The process of change during the Late Neo
lithic is not necessarily a question of ideology only. 
It can also be the result of the landscape changes 
that occurred during this period. Flat clay plains 
rose above the sea in many parts of Uppland. From 
having been composed of rocky moraine heights 
and elongated ridges surrounded by sea, the coas
tal zone became evermore made up of flat clay 
plains. This did not mean that the landscape type 
of old stopped existing; merely that it grew more 
unusual in Eastern Sweden. It seems reasonable 
to believe that such changes had repercussions in 
the way people chose to live. This might have con
tributed to the fact that, around this time, living 
in longhouses, working the land and burying kin 
in stone cists, i.e. adopting important parts of the 
Nerthus ideology, became more and more com
mon. When these changes occurred in Eastern

Sweden, just as when they were introduced in the 
southeast 1000 years earlier, the increased agri
culture seems to be related (cf Schierbeck 1994, 
Holback et al 2000, Ytterberg 2006).

In order to understand this change, it might 
be interesting to examine the events prior to this 
during the late Middle Neolithic. By this time, the 
construction of mortuary houses commenced, both 
within the Pitted Ware culture and the Battle Axe 
culture (Arthursson 2006; Lindström 2006). In 
light of this, the mortuary houses at Bollbacken, 
Gläntan and possibly at Häggsta might be percei
ved as a first step towards the change during the 
Late Neolithic (Arthursson 1996b; Lindström 
2000; Olsson 1997). The fact that these were ini
tially erected within the settlement seems rational, 
since the first inhumations also occurred in this lo
cation. The Battle Axe graves, which by this time 
began to appear solitary or in groups, can be seen as 
a variation on this theme (Arne rpop-.ioóff; Schnell 
i928:34ff). From these various strategies the Late 
Neolithic burial custom of stone cists developed. 
The mortuary houses at Bollbacken and Gläntan 
can be perceived as examples of the central neo
lithic changing metaphor. What might at first ap
pear deviant can be subjected to and understood 
in the meetings between the general cosmologies. 
The ritual structures from the later part of Middle 
Neolithic B can be seen as a gradual transformation 
from “ancestral settlements” to “ancestral houses”.

Consequently, there is diversity in the use of the 
house metaphor, consisting of mortuary houses, 
megaliths and necropolises. The choices made, 
would in all instances have been expressions both 
satisfying a need for safety and for historic roots. 
The various forms can be understood as a dialo
gue, identifiable by most, while at the same time 
expressing the fundamental differences between 
us and them. I maintain that the discrepancy in 
representation and variations on an idea, deeply 
ingrained in ancestral lifestyles, is a manifestation 
of diverging ideologies, rooted in very different 
cosmological systems, but shaped within one dis
course. The significance could perhaps be percei
ved as a standpoint for or against the traditional 
lifestyle in Eastern Sweden at a time of conflicting 
alternative manifestation and ways of life. ■
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Gravspråk och

VERKLIGHETSBILD

En diskussion om gravars och dödsritualers 
kommunikativa aspekt

Tony Engström, Societas A rchaeologica Upsaliensis

I
de flesta begravningstraditioner finns sär
skilda transformerande moment i ritualen, 
där själen frigörs från kroppen. Dessa passa
geriter är av central betydelse och ofta tänks den 

egentliga döden inte inträda förrän denna del av 
ritualen är genomförd. När det gäller till exempel 
den förhistoriska brandgravstraditionen har just 
själva kremeringen lyfts fram som det huvudsak
liga transformativa momentet. Just separationen 
mellan kropp och själ har beskrivits som ett av de 
två grundläggande syftena med de allra flesta tra
ditionella dödsritualer som studerats av antropo
loger världen över. Det andra syftet är att skydda 
de levande från de döda och från de många andra 
faror och föroreningar som tänks uppstå i samband 
med döden. Att döden och den döde kan utgöra 
fara för de efterlevande är ett, inom antropologin, 
ofta diskuterat förhållande (se t.ex. Douglas 1966; 
Parry lpSzrypf.; Taylor 2002:28). I många begrav
ningstraditioner finns emellertid även moment av 
bevarande - en permanens som kan anknyta till 
minne, myt och tradition, till förfäder, mark och 
social stabilitet. Det tydligaste materiella uttrycket 
av denna aspekt kan ses i begravandet och uppfö
randet av gravmonument. Det rör sig om ett beva
rande och en beständighetssträvan som inte bara 
ombesörjs av de efterlevande utan som primärt 
även riktar sig till de efterlevande (Hyenstrand 
1980). Gravritualen och graven själv har alltså en 
rad olika innebörder och betydelser, dels praktiskt, 
t.ex. när det gäller undanskaffandet av ett lik, dels 
religiöst, som när det gäller frigörandet av själen
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och dels symboliskt, t.ex. som social manifestation 
över den döde själv och dennes liv eller över de 
levandes minne, myt och gemenskap.

Det är angeläget att poängtera hur döden inte 
bara är en transformation från ett tillstånd till ett 
annat, utan en socialt och religiöst omvälvande 
händelse som kan få återverkningar såväl politiskt 
som ekonomiskt bland de levande. Detta kan i sin 
tur lämna en rad medvetna och omedvetna mate
riella spår efter sig i gravarna. Dödsritualer utfor
mas efter symboliska mönster med vilka man vill 
åstadkomma eller illustrera något och i gravarna 
finns därför rester efter dessa handlingsmönster 
eller ”gravspråk”, som kan vara uttryck för såväl 
religiös trosuppfattning och eskatologi som för 
ideologiska, ekonomiska och sociala förhållanden 
(jfr Jennbert 1988:88; Kaliff 1997:68; Andersson 
2005:18). Begreppet ”gravspråk” implicerar en 
mer eller mindre medveten kommunikativ akt 
och väcker frågan om vilka olika typer av kom
munikation som är möjliga att spåra arkeologiskt 
i ett ordinärt gravmaterial.

Om man betraktar religion och religiös ritual 
som socialt konstruerade, som svarande mot vissa 
mänskliga behov i en bestämd kontext, kan man 
även se dödsritualerna som en del av en mellan- 
mänsklig social interaktion. De utgör en gemen
skaps- och kommunikationsakt, tätt samman
bunden med och avhängig de speciella sociala 
förhållanden som råder i en viss kultur eller sub
kultur (jfr t.ex. Hedeager 1992:83; Cassel 1998:30; 
Raudvere 2002:60). Det är en social interaktion
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som i grunden syftar förbi såväl det religiösa ut
trycket som det praktiska undanskaffandet av ett 
lik. Det kan snarare ses som ett sätt att aktivt och 
gemensamt upprätthålla en gemensam verklighets
bild, och därigenom antingen reproducera, befästa 
eller omvandla en social ordning. En förutsättning 
för att vi alls ska kunna diskutera gravar som so
ciala manifestationer är att vi på ett, för oss själva, 
relevant sätt kan tolka detta gravspråk. (Huruvida 
vi sedan tolkat materialet på ett ”riktigt”, eller för 
den förhistoriska människan relevant sätt kan vi 
aldrig få några garantier för.)

Vi kan utgå ifrån att det funnits en ideologisk 
och ekonomisk överbyggnad som varit likartad 
över relativt stora geografiska områden under 
skandinavisk järnålder. Av allt att döma har det 
även funnits en motsvarande religiös överbyggnad 
beträffande t.ex. ritual, föreställningsvärld och 
efterlivstro. Denna överbyggnad kan dock mani
puleras och varieras närmast i det oändliga för att 
skapa lokal särart och identitet. Det har i andra 
sammanhang t.ex. diskuterats hur det, för flera 
olika regioner och tidsperioder, är möjligt att på
visa såväl regionala som lokala variationer i grav
skicket, d.v.s. olika traditioner i olika bygder eller 
skillnader mellan kön, ålder och kulturell identitet 
(t.ex. Artelius 1999:44; Björk 2005:34). Om vi väl 
lyckats påvisa sådana regionala och lokala skillna
der, blir en naturlig följdfråga i vilken mån ma
terialet tillåter oss att tränga bakom de generella 
dragen och faktiskt förstå hur dessa olikheter upp
står, vad de betyder och hur de upprätthålls.

För att kunna förstå de rituella uttrycken i sam
band med död och begravning kan det alltså även 
vara nödvändigt att försöka förstå hur den sociala 
manipulationen kan gå till. I artikeln kommer jag 
argumentera för att det sker genom rituell kom
munikation, i ett gemensamt, socialt och verklig- 
hetskonstituerande ”realitetsarbete”, som med
vetet eller omedvetet används ideologiskt för att 
upprätthålla eller förändra en rådande ordning. 
Målet med artikeln är alltså inte att servera för
klaringar till enskilda religiösa eller sociala för
hållanden eller att göra anspråk på att ha förstått 
mekanismerna bakom specifika rituella särdrag. 
Till det skulle behövas ett betydligt mer omfat
tande arbete, om det alls är möjligt. Målet är

snarare att diskutera och strukturera några olika 
utvalda kommunikativa uttryck såsom de ter sig i 
gravmaterialet. En grundläggande utgångspunkt 
är att detta kan ha använts för att fysiskt mani
festera (eller manipulera) kollektiva värderingar 
inom ramen för den kanske starkaste och mest 
påtagliga passageriten av dem alla - dödsritualen. 
Artikel tar avstamp i de gravar från järnålder och 
tidig medeltid som undersöktes vid Kyrsta i Ären- 
tuna sn, Uppland år 2002. Några kommunikativa 
uttryck från dessa gravar kommer att belysas och 
diskuteras. Samtidigt finns en medvetenhet om 
att listan på sådana uttryck skulle kunna göras 
betydligt längre. Artikeln kan emellertid ses som 
ett försök att strukturera materialet med avseende 
på kommunikativ riktning och att ge exempel på 
några möjliga analysperspektiv.

Kyrsta
Kyrsta by ligger drygt 10 kilometer norr om Upp
sala och i trakten finns många välkända fornläm- 
ningslokaler, som t.ex. Gamla Uppsala, Valsgärde, 
Fullerö och Gödåker. Byns åkrar ligger i en flack, 
uppodlad dalgång mellan 25 och 30 meter över ha
vet och byggeisen är belägen i skogsbrynet norr 
om denna. Stora delar av den nuvarande åker
marken har enligt äldre kartmaterial tidigare ut
nyttjats som ängsmark. Det är först under senare 
århundraden som den fuktiga ängsmarken dikats 
ut och odlats. Några kilometer öster om Kyrsta 
rinner Fyrisån som har varit en viktig kommuni
kationsled under förhistorisk tid.

Undersökningarna vid Kyrsta berörde bland an
nat en gravplats på ett impediment (RAA 328) 
med begravningar från förromersk järnålder samt 
ett gravfält (RAÄ 329) med gravar från romersk 
järnålder till tidig medeltid (Engström & Wikborg 
2006). I nära anslutning till gravplatserna under
söktes även omfattande boplatslämningar (RAÄ 327 
och RAÄ 330) från senneolitikum/äldsta bronsålder 
fram till yngre järnålder. På boplatsen undersöktes 
bland annat 41 huskonstruktioner, varav merparten 
har daterats till förromersk och romersk järnålder. 
Förmodligen har det funnits 2-3 samtida bebyggel
seenheter på platsen under delar av den äldre järnål
dern (Onsten-Molander & Wikborg 2006).
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Figur i. Karta med de nämnda platserna ochfornlämningarna markerade. Skala 1:20 000. Underlag ur: Fastig- 
hetskartan/Terrängkartan. ©Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande 2007/04080 (digital bearbetning Tony 
Engström ock Kristina Martinelle, SAU).

Figure 1. Map with the places and sites mentioned in the text marked out. Scale 1:20 000. Basic data from: Fast- 
ighetskartan/Terrängkartan. ©Lantmäteriverket Gävle 2007. Fermission no. 2007/04080 (digital revision Tony 
Engström and Kristina Martinelle, SAU).
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Två runstenar, RAÄ 109 och RAA 166, på ömse 
sidor om den nuvarande byn, skulle kunna ses som 
vikingatida gränsmarkeringar och liksom det delvis 
samtida gravfältet har de varit väl exponerade mot 
vägsträckningen. Här finns även en förtätad lokal 
fornlämningsmiljö med bl a skärvstenshögar och 
gravar i skogsbrynet omedelbart norr och nordost 
om den nuvarande byn. Strax öster om byn ligger 
tre sedan tidigare registrerade gravfält; RAÄ 136, 
137 och 138. De båda gravfälten RAÄ 136 och 137 
ligger på två mindre impediment, medan RAÄ 138 
är beläget i skogsbrynet strax norr därom. Grav
fälten består av runda och rektangulära stensätt- 
ningar samt skärvstenshögar, men då inget av dem 
varit föremål för arkeologisk undersökning är det 
svårt att bestämma deras exakta ålder. Skärvstens
högar brukar generellt dateras till bronsåldern och 
stensättningarna har antagits vara från järnåldern. 
Deras närmare tidsmässiga förhållande till de un
dersökta gravarna på RAÄ 328 och 329 är dock 
oklar. De skulle hypotetiskt kunna vara samtida 
och därmed antyda att olika bebyggelseenheter i

närområdet använt sig av olika gravplatser. På den 
undersökta boplatsen RAÄ 327 har flera samtida 
bebyggelselägen konstaterats. Det är också möjligt 
att RAÄ 136-138 indikerar förekomsten av ytterli
gare bebyggelselägen i närområdet.

Samtidigt med Kyrstaundersökningen pågick 
en undersökning vid Vaxmyra, bara några hundra 
meter söderut, med boplatslämningar och gravar 
från äldre järnålder (Eklund 2005). Ytterligare 
några hundra meter söderut undersöktes förhis
toriska boplatslämningar och gravar vid Kättsta 
och Buddbo av Upplandsmuseet år 2002-2003 
(Gustafsson m.fl. 2006).

Gravimpedimentet RAÄ 328
Impedimentet bestod av träd- och buskbevuxen 
storblockig morän i vilken en större samman
hängande skärvstenspackning hade anlagts. Slut
undersökningen genomfördes i november, under 
svåra väderförhållanden med mycket snö och tjäle, 
vilket försvårade undersökningen och troligen

Figu r 2. Slutundersökningen av gravimpedimentet genomfördes i november, under svåra väderförhållanden 
(foto Maud Emanuelsson, SA U).

Figure 2. The final excavation of the graves at the unprofitable area was carried out in November, duringheavy 
weather conditions (photo Maud Emanuelsson, SA U).
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reducerade fyndmängden (fig. 2). Gravskicket på 
impedimentet var av ett diffust och svåravgrän- 
sat slag, med små benmängder deponerade i och 
under skärvstenspackningen. Detta i kombination 
med väderförhållandena gör att antalet bendepo- 
neringar kan ha varit fler än vad som kunde iden
tifieras vid undersökningen.

Bengömmorna saknade yttre gravskick i form 
av stensättningar eller andra över mark synliga 
markeringar. Det var snarare den större skärv
stenspackningen i sig som kan sägas ha utgjort 
det yttre gravskicket, i vissa fall i kombination 
med de stora moränblocken och de avgränsade 
ytorna som bildats mellan dessa (fig. 3). Grav
skicket på impedimentet skiljde sig alltså i hög 
grad från den vanliga bilden av ett gravfält, med

enskilda och tydliga gravar, och på flera ställen 
i den stora stenpackningen hittades enstaka ut
spridda brända ben. I vissa fall påträffades dock 
samlade nedgrävda ben och även benkoncentra
tioner som kan liknas vid benlager. Totalt kunde 
15 deponeringar med brända ben fastställas bland 
de undersökta ytorna men antalet individer kan 
ha varit betydligt fler eftersom ben låg utspridda 
över stora delar av impedimentet. Strax utanför 
skärvstenspackningen påträffades även en sten- 
konstruktion i form av en ofylld stenkrets, men i 
denna hittades inga spår av begravning.

Fyndmaterialet bestod av brända ben, keramik, 
harts, mal- och knackredskap, två pärlor samt 
järnföremål bland vilka en järnpryl och tre kni
var utmärkte sig. Även kamfragment från yngre

Figur 3. En av de naturligt avgränsade gravytorna på impedimentet. Graven (Aioóo^i) innehöll fynd av brända 
människoben, djurben och keramik (foto Ann Lindkvist, SAU).

Figure 3. One of the naturally demarcated graves at the stony unprofitable ground. The grave (A106032) con
tained burnt human bones, animal bones and ceramics (photo Ann Lindkvist, SA U).
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järnålder, en del obrända ben och ett yxliknande 
stenföremål (sannolikt en miniatyr av en skaft- 
hålsyxa) påträffades. Bendeponeringarna inne
höll generellt små benmängder, mellan 17 och 
576 fragment (0,4-75 gX och benmaterialet var 
mycket kraftigt fragmenterat.

Fyra bendeponeringar 14C-daterades och date
ringarna spänner över perioden 410-40 f.Kr. (kal. 
2 sigma), d.v.s. förromersk järnålder. Ytterligare 
en datering gjordes på en obränd tand av nötdjur, 
vilken återfanns i anslutning till en av bendepo
neringarna, och detta resulterade i en datering till 
50-260 e.Kr. (kal. 2 sigma). Även fyndet av en järn
pryl i samma anläggning kan hänföras till denna 
tid, d.v.s. yngre förromersk järnålder eller äldre ro
mersk järnålder. En del andra fynd, som kamfrag
menten, ett par pärlor och vissa järnföremål, indi-

kerar att impedimentet kan ha nyttjats för rituella 
aktiviteter även under senare perioder, eventuellt 
ända fram i vendel- eller vikingatid. Inga ben har 
daterats till denna tid men det går förstås inte att 
utesluta att även de senare aktiviteterna innefat
tat deponering av mindre benmängder på impe
dimentet. Det rör sig i så fall om ett sporadiskt 
återanvändande av den gamla gravplatsen även ef
ter att det senare gravfältet RAÄ 329 börjat använ
das. Ett hundratal meter sydost om impedimentet 
återfanns även en ensamliggande brandgrav i ett 
kulturlager. Benen från denna kunde dateras till 
390-110 f.Kr. (kal. 2 sigma), vilket visar att den 
är samtida med begravningarna på impedimen
tet. Varför denna grav fått en avvikande placering 
är oklart. Gravarna på impedimentet är samtida 
med flera av husen på den intilliggande boplatsen

Figur 4. Gravimpedimentet (RAA 328) vidKyrsta efter avtorvning. Gravarna saknade individuella markeringar 
men själva gravplatsen har i sin helhet varit desto mer framträdande i landskapet (foto Fredrik Thölin, SA U).

Figure 4. The stony burial ground (RAÅ 328) at Kyrsta after clearance and removal of the top soil. Though the 
graves lacked any kind of individual monuments, the burial ground as a whole has been all the more prominent in 
contrast to the flat landscape (photo Fredrik Thölin, SAU).
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och mycket talar för att det ska uppfattas som ett 
gårdsgravfält. Impedimentet kan även betraktas 
som en direkt företrädare till det yngre gravfältet 
RAÄ 329, beläget ca 300 meter åt sydost.

Impedimentet vid Kyrsta skulle kunna liknas 
vid en minneslund, där man ömsom grävt ned och 
ömsom spridit ut delar av det kremerade benma
terialet. De enskilda bendeponeringarna har varit 
undanskymda, dolda i den naturliga moränen och 
den påförda skärvstensmattan. Gravarna saknar 
på så sätt individuella markeringar och bildar is
tället en sammanhängande enhet med varandra 
och stenpackningen. Gravplatsen som sådan har 
i sin helhet varit desto mer framträdande i förhål
lande till den omgivande flacka lermarken (fig. 4). 
Den kan mycket väl ha fungerat som ett riktmärke 
och som en markör i landskapet, ämnad att synas 
och märkas. På så sätt skulle impedimentet, som 
monument, som ägomarkering och som samlande 
symbol, kunna betraktas som den lokala motsva
righeten till en monumental hög eller ett röse.

Gravfältet RAÄ 329
Gravfältet RAA 329 var beläget i plöjd åkermark 
och var inte synligt före avbaningen av matjords- 
skiktet. Under sin brukningstid har gravfältet 
varit beläget ett hundratal meter söder om byn. 
I öster har dess utbredning begränsats av ett min
dre vattendrag och i det historiska kartmaterialet 
från 1700-talet syns en väg passera rakt igenom 
gravfältet och sedan följa vattendraget upp mot 
det senare byläget. Det är mycket möjligt att väg- 
sträckningen har anor tillbaka till gravfältets an
vändningstid. Kartmaterialet visar även att det så 
sent som på 1700-talet funnits synliga högar på 
ytan och spår efter sex bortplöjda gravhögar på
träffades vid undersökningen. Spåren bestod av 
ett större sammanhängande kulturlager vilket har 
tolkats som utplöjda högfyllningar, samt kantked
jor och kantrännor. Gravfältet har varit väl expo
nerat i det låglänta slättlandskapet, bland annat 
gentemot boplatsen vid Vaxmyra ett antal hundra 
meter söderut, och skulle därmed kunna betrak
tas som en tydlig ägomarkering. Uppskattningsvis 
undersöktes ca 1/3 av gravfältets yta och resteran
de del var belägen utanför arbetsområdet (hg. 5).

Närmare 300 anläggningar påträffades inom den 
undersökta delen av gravfältet och omkring 1/3 
av dessa innehöll brända ben. Av dessa anlägg
ningar har 37 stycken slutligen bedömts utgöra 
brandgravar medan sju stycken var skelettgravar. 
Anläggningarna var genomgående mycket grunda 
och de benmängder som återstod i brandgravarna 
var små. Detta antas bero på att gravfältet till stor 
del plöjts sönder under de senaste århundradena.

Figur 5. Del av kartöverlägg från 1760-talets skiftes
karta och ekonomiska kartan. Undersökningsområdets 
schaktbegränsningar och gravhögar markerade. Det röd- 
skuggade området visar gravfältets (RAÄ 32p) förmo
dade utbredning utanför undersökningsområdet. Skala 
1:1 000. Historiskt kartöverlägg: Karin Hallgren (digital 
bearbetning av Tony Engström och Kristina Martinelle).

Figure 5. Part of historic map overlay with the old 
Cadastral Map (1760-1767) combined with a modern 
map. The excavation area of the southern burial ground 
(RAA 329) at Kyrsta and the grave mounds are marked 
out. The red shaded area shows the probable borders of the 
burial ground outside the excavated area. Scale 1:1 000. 
Historic Map Overlay by: Karin Hallgren (digital revi
sion by Tony Engström and Kristina Martinelle, SAU).
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14C-dateringar visar att den undersökta delen av 
gravfältet varit i bruk från romersk järnålder till 
tidig medeltid. De flesta skelettgravarna har dock 
14C-daterats till perioden sen vikingatid-tidig 
medeltid.

Gravfynden bestod av både redskap, som brynen 
knivar och kammar, och av smyckesdetaljer som 
glaspärlor och spännen (fig. 6 och 7). I en av ske
lettgravarna fanns en bältesölja och ett remände- 
beslag, och vid huvudändan i en annan skelettgrav 
påträffades två större järnringar vilka utgjort han
kar till ett träkärl. I en av skelettgravarna låg även 
ett hundskelett invid den gravlagdes fotter. Bland 
de övriga fynden märks järnbroddar, malstenar 
och ett par mindre bronsringar i några av brand
gravarna. I fem av de undersökta skelettgravarna 
påträffades även mindre mängder brända ben från 
häst och andra däggdjur av obestämt slag.

De vanligaste brandgravstyperna var brandgro
par och bengropar, d.v.s. brända ben i gropar, med 
eller utan sot och kol från likbålet. Även brandla
ger och olika typer av urnegravar fanns represen
terade. I åtta av brandgravarna bedöms benen ha 
legat i någon form av behållare. Skelettgravarna 
låg blandade tillsammans med brandgravarna på 
gravfältet men var något mer dominerande i den 
södra delen. De gravlagda tillhörde inte någon 
specifik ålders- eller könsgrupp. Både foster, små 
barn, ungdomar och vuxna av båda könen fanns 
företrädda. I en skelettgrav fanns rester efter två 
olika individer, ett foster och ett spädbarn. I två 
fall påträffades ett kremerat barn och en kremerad 
vuxen i samma brandgrav.

Beträffande skelettgravarna så noterades bl a, att 
av de sex gravar där skelettriktningen kunde avgö
ras låg fyra i ONO-VNV riktning med huvudet åt 
ONO. Dessa gravar har daterats till sen vikingatid 
eller tidig medeltid. I ett fall hade den döde place
rats med huvudet i NNO. Träkol i denna grav har 
daterats till romersk järnålder. Det rör sig alltså 
om en tämligen tidig skelettbegravning. I den 
yngsta av gravarna, daterad till 1160-1290 e.Kr. 
(kal. 2 sigma), var huvudet placerat i åt VNV. I 
de fall där de gravlagdas läge kunnat bedömas har 
dessa, med ett undantag, lagts utsträckta på rygg. 
Undantaget utgjordes av en individ som låg i en 
förvriden sidställning med underarmarna korsade

(bundna?) utmed sidan och med ansiktet riktat 
rakt ner i marken (fig. 8 och 12). Mannen i fråga 
hade fått knäskålarna krossade och skelettet upp
visade huggskador genom högra kindbenet och 
på vänstra käkbenets insida. Huggen hade utde
lats med blankvapen, som yxa eller svärd. Den ena 
huggskadan gick horisontellt genom kindbenet 
medan den andra har uppkommit av hugg baki
från, snett underifrån (Sjöling 2006:236). Ingen 
av skadorna var läkta och enligt den osteologiska 
bedömningen har de uppkommit i samband med 
dödstillfället. Då endast smulor återstod av hals
kotorna var det inte möjligt att mer detaljerat 
undersöka eventuell halshuggning, men skadorna 
tyder på att det rör sig om en regelrätt avrättning. 
Invid den döde låg en järnkniv (med avbruten 
spets), ett bryne, några små keramikfragment och 
ett par små järnföremål (järntråd och en eventu
ell spik eller tångedel). Graven kunde dateras till 
1030-1260 e.Kr. (kal. 2 sigma), d.v.s. sen vikinga
tid eller tidig medeltid. Den hade anlagts utan nå
gon egen synlig markering men direkt vid foten av 
en äldre gravhög som daterats till 680-940 e.Kr. 
(kal. 2 sigma), d.v.s. vendel-/vi k i n g a t i d.

Kommunikativa
riktningar
Då man studerar ett gravmaterial, som t.ex. det 
från Kyrsta, blir det tydligt hur både dödsritualen 
och själva gravarna kan besitta en flerfaldig kom
munikativ funktion. De kanske mest uppenbara 
materiella spåren utgörs av sådant som gravgå
vor, gravformer, monumentalitet och exponering 
men även sådant som kroppsställningar, efterbe
handling av kroppen, gravarnas förhållande till 
varandra och olika sorters offer, utgör väsentliga 
delar av gravarnas språk. Kommunikationen kan 
vara riktat mot såväl levande som döda eller mot 
andeväsen och gudomar, och de kommunikativa 
uttryckens riktning bör rimligen betraktas som 
väl utarbetade och genomtänkta (jfr även Erics
son & Runcis 1995:34; Kaliff 1997:68; Parker 
Pearson i999:32f.). Om vi väljer att betrakta gra
varna ur denna mångfacetterade synvinkel i syfte 
att närma oss intentionen med ett visst rituellt
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Figur 6. Exempel på fynd i brandgravarna - vendel- 
tida glaspärla (foto Markus Andersson, SAU).

Figure 6. Example ofgrave gift in the cremation graves 
-glass bead dated to the Late Germanic Iron Age (Vendel 
Period, 550-800 e.Kr.) (photo Markus Andersson, SAU).

uttryck, behöver vi således separera och struktu
rera materialet med utgångspunkt i kommuni- 
kationsriktning. Nedan föreslås en uppdelning i 
tre olika kategorier eller nivåer, vilka till sin yttre 
form har olika riktning och olika påverkan på so
ciala strukturer i samhället. Dessa skulle kunna 
betecknas som en profan, en sakral och en transi
tioned nivå och alla kan de ge olika avtryck i såväl 
dödsritualens utförande och utformning som i de 
materiella lämningarna därefter.

Den profana (i bemärkelsen världsliga eller icke 
heliga) nivån representeras av de element i ritua
len och gravskicket som mer eller mindre explicit 
är avsedda för kommunikation med de levande 
och omvärlden. Medvetet eller omedvetet bygger 
den på en ideologisk, ekonomisk och sociopolitisk 
grund. Till denna kategori kan t.ex. räknas det so
ciala deltagandet i sorgegemenskapen eller uppfö
rande av gravmonument, som status-, gräns- eller 
territoriemarkörer. Under vissa omständigheter 
skulle även nedläggande och uppvisande av grav
gåvor och dylikt kunna räknas till denna kategori, 
d.v.s. i de fall då det sker som en extrovert, offent
lig handling, snarare än en introvert gest riktad 
till den döde själv. Även avsaknaden av sådana ele
ment, som uttryck för ett medvetet val, kan givet
vis fungera kommunikativt.

i i i i i
0 1 2 3 4 cm

Figur 7. Exempel på fynd i skelettgravarna - remän- 
debeslagfrån sen vikingatid/tidig medeltid (foto Markus 
Andersson, SAU).

Figure 7. Example of grave gift in the inhumation 
graves - a strap end, dated to the Late Viking Age/Early 
Medieval Period (photo Markus Andersson, SAU).

På motsvarande sätt kan de gravseder och gra
velement som riktar sig till gudomar, andeväsen 
och förfäder räknas till en sakral (i bemärkelsen 
helig) sfär. Denna form av kommunikation har 
sina referensramar i existerande religiösa, kos
mologiska och eskatologiska föreställningar där 
till exempel olika typer av offer ingår. En över
vägande del av omhändertagandet av den döda 
kroppen kan hänföras hit. Det gäller dels den fy
siska hanteringen i form av t.ex. kremering och 
efterbehandling av de brända benen (ihopsam- 
lande, krossning, eventuell utspridning på olika 
platser o.s.v.) eller kroppsriktning och armställ
ning vid skelettbegravning, dels den symboliska 
hanteringen, som överlämnande av den döde, 
till det gudomliga, till ett förfäderskollektiv eller 
till återfödelse och regeneration. Likaså bör det 
centrala momentet att frigöra själen från kroppen 
räknas till denna kommunikativa aspekt. Det tyd
ligaste själsfrigörande momentet i förhistoriska 
skandinaviska begravningar kan sannolikt spåras 
i just brandgravskicket, där kroppen genom själva 
kremeringen bryts ned till oigenkännlighet un
der ganska dramatiska men kontrollerade former 
(t.ex. Kaliff lppyrSif.). Även förhållandet till fara, 
orenhet och kraft (hos både personer, situationer 
och föremål) i samband med döden hör till denna
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Figur 8. Skelett och gravgåvor i graven A14000. Den 
gravlagde mannen hade fått knäskålarna krossade och 
huvudet avhugget. Han låg i en förvriden sidställning 
med ansiktet rakt ner i marken (digital renritning av 
Maud Emanuelsson, SA U).

Figure 8. The skeleton and items in grave A14000. 
The buried man had been decapitated and got his knee
caps crushed. He was laying in a twisted sideway position 
with his face down (digital drawing by Maud Emanuels
son, SAU).

sfär och har beskrivits som en central del i den 
rituella kommunikationen (se t.ex. Watson 1982; 
Douglas ip97:i43ff.). Detsamma gäller strukture
randet av tillvaron med hänsyn till en transcen
dent ordning eller sakrala landskapselement som 
heliga berg, vattendrag, en symbolisk axis mundi 
o.s.v. Hur gravplatser och andra heliga platser kan 
relateras till speciella landskapselement, både na
turliga och skapade, har diskuterats av flera arkeo
loger (t.ex. Bradley 20oo:33ff.; Thedeen 2004:21; 
Sarnäs & Engström 2oo6:34of.). Beträffande ri
tuell förorening i samband med döden skulle spår 
efter detta t.ex. kunna ses i alla de malstenar som 
återfunnits i brandgravar, både vid Kyrsta och på 
många andra ställen (fig. 9). En plausibel tolk
ning av malstenarnas roll i gravritualen är att de 
använts för att mala/krosssa de brända benen och 
på så sätt ytterligare bryta ned och fragmentera 
den döda kroppen efter kremeringen. Ett redskap 
som på detta vis använts aktivt i gravritualen har 
sannolikt betraktats som rituellt förorenat, even
tuellt farligt, och oanvändbart i andra samman
hang och kan på grund av detta ha deponerats på 
gravplatsen. Detsamma kan gälla för den kros
sade och fragmenterade keramik som ofta påträf
fas i gravarna. En möjlig tolkning är att det rör 
sig om kärl som använts i ritualen och som p g 
a dödsförorening blivit krossade på gravplatsen 
till skillnad från t.ex. offerkärl och benurnor som 
satts ned hela. De praktiska uttrycken för denna 
kommunikativa riktning kan följaktligen lämna 
en rad olika materiella spår.

Om den profana kommunikationen är adresse
rad till de levande människorna eller omvärlden 
och den sakrala är ämnad för det gudomliga och 
övermänskliga kan den kommunikation som här 
kallats transitionell, sägas sikta däremellan. Denna 
kategori skulle då vara nära besläktad med den 
sakrala i det att den föreställs ha en transcendent 
mottagare. Men här åsyftas istället den del av döds- 
ritualen som är förknippad med den döde själv och 
med dennes resa eller transformation i övergångs
stadiet mellan levande individ och socialt död 
anfader. Detta liminala stadie är ofta förknippat 
med en rad faror, tabun och mer eller mindre svår- 
tyglade övermänskliga krafter. Processen, i vilken 
den döde på ett säkert och riktigt sätt ofta tänks
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behöva lotsas till och inträda i det hinsides, kan ta 
olika lång tid; i vissa kulturer upp till flera år (t.ex. 
Hudson 1966:3786:.; Watson 1982:15966; Hun
tington & Metcalf 1991:33fl). Kommunikation på 
denna nivå kan t.ex. vara avsedd att leda den döde 
rätt på färden, skydda mot farliga krafter, skydda 
de levande mot de döda och så vidare. Detta kan 
ske både genom direkt verbal kommunikation 
med den döde (”chant songs”) eller genom sådan 
kommunikation som lämnar materiella spår, som 
särskilda rum i gravmonumentet, symboliska bar
riärkonstruktioner och hinder (lockstenar, sten- 
cirklar och dylikt), olika gravgåvor för efterlivet 
eller resan dit, som färdkost, redskap och vapen 
etc. Stensättningars och stenkretsars möjliga be
tydelse som skyddande element mot de döda har 
diskuterats av arkeologer i andra sammanhang 
(t.ex. Nylén 1958:2866; Kaliff 1992:9166.).

Att kommunicera 
verklighet
Kommunikation uppvisar en rad olika funktio
ner, t.ex. som kontaktmedel, som skapare och be- 
fästare av innebörd och mening eller som föremål 
för attityder och handlingar. Som sociala varel
ser anpassar eller styr människor sitt handlande 
i överrensstämmelse med den rådande sociala 
strukturen. Allt vi tar oss för har betydelse och 
innehar en mer eller mindre medveten symbo
lisk laddning och är på så sätt betydelsebärande. 
Även om alla vet att det föreligger ett kommuni
kationsproblem som måste överbryggas, om man 
alls ska kunna tala om ett samhälle, delar inte alla 
uppfattning om vilken specifik strukturnivå som 
är relevant i ett givet sammanhang. Genom ce
remonier, tal och gester i ritualen görs ständiga 
ansträngningar för att uttrycka och komma över
ens om hur en lämplig struktur bör se ut (Dou
glas t997:i43-t44). För att detta alls ska kunna 
fungera krävs alltså en gemensam och koherent 
uppfattning av verkligheten. Varken den sociala 
eller politiska avsikten med kommunikationen 
har några utsikter att lyckas om de inte grundar 
sig i en gemensam verklighetsuppfattning. Det 
innebär att all kommunikation, inklusive den
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handlingskommunikation som gravritualen till 
stor del utgör, ytterst och till väsentlig del inne
fattar ett moment av verklighetsskapande.

Det är angeläget att hålla i minnet, att en upp
delning enligt ovan, i en profan, en sakral och en 
transitionell sfär, med nödvändighet bygger på ett 
utanförperspektiv, där särskiljandet av dessa områ
den överhuvudtaget är möjlig. Det är inte nödvän
digtvis så, att en dylik uppdelning varit relevant på 
samma sätt under förhistorisk tid. Heligt och pro
fant kan förutsättas hänga ihop och i flera avseenden 
vara odelbara i det förkristna samhället. Gravmate
rialet bör därför ses som en fusion av religiösa före
ställningar och sociala förpliktelser (Kaliff 1997:12; 
Artelius 2004:114). Icke desto mindre kan en sådan 
uppdelning vara befogad om den hjälper oss att 
strukturera materialet och att studera det ur olika, 
för oss själva, relevanta perspektiv. På samma sätt 
är det viktigt att poängtera att kommunikationen 
till sit t yttre kan vara riktad till olika mottagare, t.ex. 
gudomar eller de döda, och därför möjlig att grup
pera enligt ovan. Det finns emellertid goda skäl att 
se det levande samhället, i vissa fall den egna grup
pen, i andra fall närstående respektive utomstående 
grupper, som de implicita mottagarna för samtliga 
delar av denna gravkommunikation. Oavsett den 
yttre formen eller riktningen är det de levande som 
observerar, formar och formas av ritualen. Kommu
nikationen är därför på ett övergripande plan alltid 
mellanmänsklig och det är i det sociala samspelet 
människor emellan som det gemensamma ”reali- 
tetsarbetet”, d.v.s. arbetet med att upprätthålla en 
gemensam verklighetsuppfattning sker.

Vi kan alltså välja att betrakta gravritualen som 
ett sätt att upprätthålla och befästa en gemensam 
bild av verkligheten, så som den ter sig i samband 
med döden. Det blir då tydligt hur materialet är 
en biprodukt av ett projekt som sträcker sig långt 
utanför ceremonins direkta uttryck, vare sig dessa 
handlar om de känslomässiga aspekterna av för
lusten av en anhörig, den ekonomiska och poli
tiska förlusten av en familjeförsörjare och ledare 
eller om den rent praktiska hanteringen av ett 
lik. Uppfattningen av den verklighet som vi till 
vardags betraktar som tämligen oproblematisk, 
oberoende och som varandes ”där ute”, bygger 
alltså på ett socialt samspel - på sociala överens
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kommelser om att saker och ting faktiskt är vad 
de ser ut att vara, för mig som för dig. Denna pro
cess, där vi tillsammans gör något till något och 
kommer överens om vilken verklighet som gäller, 
sker främst genom muntlig och skriftlig kommu
nikation, men även genom symboler och i hand
ling. Hur detta går till i olika sammanhang har 
analyserats socialpsykologiskt och etnometodo- 
logiskt av en rad sociologer och beteendeforskare 
(t.ex. Garfinkel 1967; Smith 1974, 1987; Turner 
1975; Green 1983; Swarding 1998). Sammanfatt
ningsvis kan vi alltså konstatera att vi tillsammans 
kommunicerar en verklighet som vi kan vara till
räckligt överens om för alla praktiska syften; en 
verklighet som vi till vardags förhåller oss till och 
uppfattar som ett tämligen oproblematiskt fak
tum. (I vilken mån denna uppfattning överrens- 
stämmer med en ”verklig” eller objektiv verklig
het och hur en sådan i så fall skulle vara beskaffad, 
är en annan fråga). Det är även genom kommu
nikationen som verkligheten kan ifrågasättas, och 
det är när den inte fungerar som verklighetsbil
den riskerar att krackelera. Det är emellertid an
geläget att hålla i minnet att endast en bråkdel 
av den kommunikativa akten finns bevarad i det 
arkeologiska materialet. Tal, sång och andra cere
moniella uttryck som inte lämnar materiella spår 
torde ha utgjort en övervägande del av ritualen. 
Som oftast när det gäller arkeologiskt material 
har vi alltså endast brottstycken av ett samhällsfe
nomen att förhålla oss till. Därför är det angeläget 
att vi som arkeologer försöker iscensätta platsen 
och skapa en bild av den sociala situationen.

Gravens eller gravskickets betydelse är inte av
gjord förrän deltagarna tillsammans kommer över
ens om vad den representerar. Gravens innebörd 
är därför både plats-, tids- och kulturspecifik vilket 
dessutom innebär att de intentioner som ritualens 
deltagare och gravens skapare hade inte behöver 
ha någon betydelse för hur den uppfattades och 
användes i ett senare skede. Olika individer eller 
grupper kan till och med under samma tid och på 
samma plats ha olika uppfattning om vad graven 
representerar. Om konsensus ska uppnås om vil
ken verklighet som representeras genom graven 
måste denna gemensamt konstitueras och kom
municeras. Studerar man den norröna litteratu

ren framträder en ritual där ord och handling ofta 
ersätter eller ackompanjerar varandra till en kom
plementär helhet, där den sociala samvaron ge
nom olika kommunikativa element framstår som 
en central och bärande del av ceremonin (Raudve- 
re 2002:52-56, 59). Ritualen blir på så vis en vä
sentlig del i det gemensamma realitetsarbete som 
omger t.ex. ett dödsfall. Att betrakta dödsritualen 
och graven själv som en kommunikativ faktor im
plicerar därmed även ett erkännande av dessa som 
direkta uttryck för ett gemensamt realitetsarbete. 
Ritualens deltagare, d.v.s. de som utför eller deltar 
i ceremonin, bygger gravmonumentet och deltar 
i sorgearbetet, är med andra ord inte bara upp- 
rätthållare av själva gravseden, utan dessutom av 
den gemensamma verklighetsuppfattningen och 
världsbilden som kan associeras med döden.

Att kommunicera grupp
Övergången från den äldre bronsålderns uppseen
deväckande och ofta ensamliggande monumental
gravar till yngre bronsålderns och äldsta j ärnålderns 
samlade gravfält, har föreslagits spegla en ideolo
gisk förskjutning med kollektivistiska förtecken 
(t.ex. Carlsson 2001). Det är ju även vanligt att 
gravmonumenten från bronsålder och förromersk 
järnålder innehåller flera begravningar (Feldt 
2005:29). Som ett exempel skulle kunna nämnas 
gravfältet vid Kristinelund, Arby sn i Småland, där 
hela 14 av de 23 stensättningar som innehöll brän
da ben kunde uppvisa innehåll av flera individer, i 
något fall ända upp till sex stycken (Hallgren m.fl. 
200i:34f.). Från bland annat Västergötland finns 
exempel på mycket stora, flacka stensättningar, 
upp till 45 meter i diameter, som ibland innehål
ler en mängd mindre brandgravar. De tycks på 
så sätt bilda ett litet gravfält inom en och samma 
stensättning. Dessa stora stensättningar kan ligga 
ensamma och lätt uppfattas som naturbildningar 
(Carlsson 2001:68). Gravimpedimentet på Kyrsta 
skulle kunna jämföras med en sådan större kollek
tivgrav, men med den skillnaden att impedimentet 
i sig själv, med sin storblockiga morän som fyll
nadsmaterial, faktiskt är en naturbildning. Den 
är emellertid väl avgränsad mot omgivningen och 
man har uppenbarligen bemödat sig med att fylla
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Figur 9. Exempel på malste- 
narsom deponerats på gravim- 
pedimentet vid Kyrsta (foto 
Markus Andersson, SAU).
Figure 9. Example of grin
ding stones found at the burial 
ground in the stony unprofitable 
area in Kyrsta (photo Markus 
Andersson, SA U).

10 cm

ut och modellera den naturliga moränen genom 
att anlägga en skärvstenspackning i dess centrala 
delar. Det framstår tydligt att individerna av
siktligt dolts till förmån för exponeringen av en 
gemensam helig plats, i detta fall knuten till den 
enskilda gården. Som en kollektiv symbol skulle 
således impedimentet vid Kyrsta, på samma vis 
som de stora stensättningarna med flera gravar, 
vara väl vald för sitt syfte.

Bronsålderns rösen och högar kan generellt 
betraktas som gemensamma monument och ma
nifest över de efterlevande (Goldhahn 2006:196) 
- ursprungligen uppförda i samband med en spe
ciell individs död men med starkt kollektivt sym
bolvärde och ofta innehållande ett flertal sekun
därgravar. Kanske kan man i impedimentet vid 
Kyrsta se en kontinuitet beträffande den kollek
tivistiska anknytningen till ett gemensamt mo
nument, men med en förskjutning i perspektivet 
såtillvida att behovet av att markera en ursprung
lig, enskild begravning avtagit eller helt försvun
nit. Denna typ av gravplats, med mer eller mindre 
dolda begravningar, saknar måhända individuell

referens till de döda, men det innebär inte att 
platserna haft en marginaliserad betydelse för de 
efterlevande. De är i högsta grad att betrakta som 
viktiga, i några fall närmast monumentala i sin 
karaktär och placering. Man kan utgå ifrån att 
såväl den samtida befolkningen som efterkom
mande generationer inte bara kände till var plat
serna fanns utan att man dessutom hävdade dem 
och betraktade dem som heliga. Man kan även 
fråga sig om en gravplats som Kyrstaimpedimen- 
tet huvudsakligen existerar för de dödas skull el
ler om de brända benen tvärtom har deponerats 
där för de efterlevandes skull i syfte att förstärka 
platsens betydelse. I förhållande till hur vi ofta 
betraktar gravar i vår egen tid och kultur, d.v.s. 
som monument och minnesvårdar över enskilda 
individer, kan man anlägga ett omvänt perspek
tiv på denna typ av gravplatser. De förefaller inte 
primärt ha uppförts för att hysa eller hedra döda 
individer utan snarare ha uppförts och brukats 
som kollektiva markörer och lokala samlings
platser, sannolikt för att markera kontakt med 
förfäder och det förflutna men också för att mar-
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Figur io. Platser som gravimpedimentet vid Kyrsta kan eventuellt förstås genom det fornnordiska begreppet 
”harg”, i betydelsen helig plats av sten. Lodfoto av det steniga impedimentet där människoben, keramik och andra 

föremål deponerats i århundraden under järnåldern (foto Videobolaget i Solna AB).

Figure i o. Places like the unprofitable area in Kyrsta might be understood by the Old Norse concept of “harg ”, mea
ning a sacred ground made up of stones. Vertical photo ofthe stony burial ground where burnt human bones, ceramics 
and other items have been laid down for several decades during the iron age (photo Videobolaget i Solna AB).

kera ägande genom att hävda en traditionell och 
historisk rätt till marken. Platserna kan då ha 
fått en associativ och rituell förstärkning genom 
deponerandet av delar av döda anförvanter. På 
impedimentet påträffades även fynd som tyder 
på att man återanvänt platsen för rituella syften 
så sent som under yngre järnålder. Bland annat 
påträffades kamfragment och glaspärlor som

kan dateras till folkvandringstid - vikingatid och 
även en järnpryl som skulle kunna härröra från 
en senare användningsfas. Att återanvända den 
gamla gravplatsen rituellt är ett sätt att kommu
nicera med det förflutna, med myt och tradition, 
men det kan även vara ett sätt att hävda rätten 
till mark, t.ex. genom genealogisk anknytning.

Det har föreslagits (t.ex. Larsson L. K. 2005)
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att platser liknande gravimpedimentet vid Kyr- 
sta skulle kunna förstås genom det fornnordiska 
begreppet harg; i betydelsen helig plats eller of
ferplats av sten (fig. to). I fornisländskan används 
”harg” just i betydelsen kultplats eller offeraltare 
av sten (t.ex. i Eddadikterna Grimnismål vers 16 
och Hyndluljód vers 10). Ordets ursprungliga 
betydelse förefaller emellertid vara klippa, sten
hop eller stenig mark (Pamp 1988:69; Näsström 
2004:57; Zachrisson 2004:372; Larsson L. K. 
2005:ii6f.). I det här sammanhanget skulle det 
därmed kunna röra sig om en gemensam helig 
plats för offer, hågkomst och kontakt med förfä
der, en plats som samtidigt kan ha fungerat som 
en gräns eller territoriemarkering. Samman
fattningsvis kan vi säga att begravningen av de 
brända benen kan ha spelat en viktig roll för att 
förstärka platsens rituella betydelse, precis som 
offer av olika slag. Vi skulle därmed kunna stå 
inför en typ av begravning som knyter an till den 
gemensamma platsen, till förfäderna och till kol
lektivet snarare än till den döde själv, som individ 
betraktad. Att deponera en mindre mängd ben 
på en sådan plats kan ha varit ett sätt att förstär
ka platsens betydelse och samtidigt anknyta till 
och upprätthålla vissa kollektiva värden, det må 
handla religiösa aspekter som t.ex. fruktbarhet, 
återfödelse och regeneration, om sociala aspek
ter som minnen, samhörighet och rollfördelning 
eller om politiska aspekter som social organisa
tion, markhävd och maktfördelning genom rät
ten till riten och den heliga platsen.

Att kommunicera makt
Insikten om en tämligen stor befolkningsmängd i 
förhållande till antal synliga gravar under brons
ålder och äldre järnålder har fått flera arkeologer 
att dra den rimliga slutsatsen att endast ett fåtal 
individer begravts i sådana konstruktioner som vi 
lätt kan känna igen och återfinna i landskapet (se 
t.ex. Björk 2005:107^, 112). Det betyder emeller
tid inte att man oproblematiskt kan lägga en social 
värdering beträffande individen i detta förhållan
de. Avsaknaden av gravmonument behöver inte 
betyda avsaknad av gravar, eller för den delen av 
en komplex, elaborerad och betydelsefull dödsri-

tual. Om man kan acceptera ett gravbegrepp som 
rymmer enstaka benfragment i undanskymda och 
diffust avgränsade lägen, kan landskapet givet
vis rymma hur många gravar och individer som 
helst. Ritualen vid en sådan begravning kan vara 
nog så betydelsefull och meningsbärande som den 
vid uppförandet av en stensättning. Bara det för
hållandet att man kremerat den döde, plockat ut 
och samlat ihop benmaterialet ur bålresterna, de
ponerat delar av benmaterialet på särskilt utvalda 
(kollektiva) gravplatser och sannolikt deponerat 
eller spridit resten på andra ställen i landskapet, 
visar på en dödsritual som innehåller en rad olika 
moment och som i allra högsta grad bör betraktas 
som meningsbärande. Närvaron eller avsakna
den av monument har sannolikt större betydelse 
för de efterlevande som grupp. Gravskickets ut
formning kan i sådana fall snarare ses som en 
kombination av religiösa föreställningar och en 
allmän betoning av kollektiva värderingar en
ligt resonemanget ovan. Att gravplatser liknan
de impedimentet vid Kyrsta kan betraktas som 
samlande kollektiva symboler betyder dock inte 
att samhället som sådant varit egalitärt. En ”kri- 
garelit” är t.ex. synlig på flera håll i Europa och 
vapengravama, från yngre förromersk järnålder 
och framåt, talar för en tydlig social stratifiering, 
eventuellt med stor social mobilitet och många 
småhövdingar (Kristiansen I998:ii4ff.; Wikborg 
i998:5iffi). Sådana övergripande makt- och do
minansförhållanden skulle emellertid kunna ses 
som ytterligare en anledning att betona kollekti
vet och den sociala gemenskapen lokalt.

Gravritualen som sådan innefattar en bety
dande maktfaktor och kan utgöra en väsentlig 
grundplåt till social status. Det har påpekats att 
tvetydigheten och komplexiteten i den rituella 
symbolismens natur passar bra för social mani
pulation (Notelid 2001:198). Gravar är alltså 
politiska redskap och begravningar är politiska 
händelser i så måtto att de utgör en arena för 
makt- och dominansförhållanden, där såväl den 
dödes som de efterlevandes sociala position aktivt 
kan förhandlas och omvärderas. Det innebär att 
gravskick och dödsritual inte bara passivt avspeg
lar sociala förhållanden som t.ex. rank och status. 
Gravar, liksom andra kommunikativa uttryck,
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Hög A5
med brandgrav A12209 A

O 2 4 m

//-//-//- // Brandlager, utbredning 
x - x - x - x Brända ben. utbrednina

Figur ii. Att den avrättade mannen begravts invid en äldre gravhög kan ses som ett starkt kommunikativt uttryck. 
Skelettgraven A14000 i förhållande till brandgraven i Högs (ritning Tony Engström och Maud Emanuelsson, SAU).

Figure 11. The fact that the executed man was buried next to the older grave mound can be seen as a strong com
municative expression (digital drawing by Tony Engström and Maud Emanuelsson, SA U).
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kan användas för att aktivt manipulera sociala 
roller och antingen dölja, bevara eller omforma 
dem. Det har därför även påpekats att gravar kan 
vara ganska missvisande beträffande vem den 
döde var i livet, och i den mån gravar är ett index 
på social status, så är det den sociala statusen hos 
dem som utförde begravningen, i lika hög grad 
som hos den avlidne (Parker Pearson 1999:84).

De mellansvenska gravfälten börjar som regel 
anläggas under slutet av yngre bronsålder (el
ler under förromersk järnålder) och detta utgör 
en helt ny gravritual efter rösetraditionen (Feldt 
2oo5-.2off.). På dessa så kallade varierade gravfält 
syns ofta både runda, fyrsidiga, tresidiga, ovala 
och oregelbundna former och till dessa kan även 
fogas en rad olika varianter som t.ex. resta stenar 
eller där stenar av större eller mindre storlek an
vänts som konstruktionsdetaljer, t.ex. hörn och 
mittstenar. De gravfält som växer fram under 
denna tid har betraktats som gårds- eller bygde- 
gravfält och förändringen har förmodats hänga 
ihop med en omstrukturering av samhället under 
den senare delen av bronsåldern. En annan rituell 
förändrig som har noterats är att traditionen att 
lägga ned depåer upphör under denna tid (Feldt 
2005:23). De varierade gravfälten betonar indi
viden, vars brända ben deponeras i olika behål
lare eller i avgränsade stensättningar, och många 
fler människor än tidigare får individuella gravar. 
En tolkning som förts fram är att gravfälten som 
sådana ändå inte är anlagda i första hand för att 
uttrycka individuell olikhet utan att de ska upp
fattas som kollektiva symboler för livets kretslopp 
och bygdens kollektiva fortbestånd (Carlsson 
2ooi:65ff.). Det södra gravfältet vid Kyrsta (RAÄ 
329) etableras först under romersk järnålder, 
d.v.s. betydligt senare än på flera andra håll. Fram 
till dess, under hela den förromerska järnåldern, 
deponeras mindre mängder brända ben i det kol
lektiva monument som impedimentet utgjort. Att 
övergången till det nya gravfältet sker förhållan
devis sent skulle kunna vara ett tecken på lokal 
särart och självständighet, vilket i viss mening 
även är att betrakta som ett uttryck för makt. Att 
man valt att behålla sitt gamla rituella uttryck i 
gravarna, längre än på många andra ställen, bör 
ses som ett medvetet val. Kyrstaborna har i detta

avseende varit sig själva nog och till en början an
sett sig oberoende av de nya gravsederna.
Ett annat sätt att kommunicera lokal makt ger sig 
uttryck också i själva gravfältens och gravarnas 
placering och utseende. Att uppföra monument 
över de döda är ett sätt att göra historien närva
rande och att bevara minnen i landskapet. I den 
bemärkelsen markerar deras närvaro också ägande 
genom att hävda traditionell markrätt. Då ägande 
kan betraktas både som resultatet av maktförhål
landen och som grunden för maktutövning, kan 
markering av ägorna fungera som en befästelse av 
dessa strukturer. Som helig plats utgör impedi
mentet i sig själv ett typiskt gränsmarkerande mo
nument i boplatsens västra utkant. Impedimentet 
kan på så sätt sägas spela rollen av en bronsålders
hög för det förromerska samhället vid Kyrsta. När 
etableringen av det södra gravfältet väl sker, med 
enskilt markerade begravningar och uppföran
det av högar, skulle det kunna ses som både ett 
ökat behov av att markera ägande och som ett sätt 
att betona det individuella uttrycket i gravarna. 
Den äldsta daterade graven på gravfältet, A12120 
(120-320 e.Kr., kal. 2 sigma), har av allt att döma 
varit täckt av en hög som varit minst 7,3 meter i 
diameter, och ytterligare högar har som det ser ut 
fortsatt att anläggas ända fram till vikingatid (t.ex. 
A12209 i Hög A5 och A2049 i Hög A3 i Engström 
& Wikborg 2006:70, 97). Det södra gravfältet har 
därigenom varit väl exponerat i alla riktningar mot 
det omgivande slättlandskapet, inte minst gen
temot Vaxmyra på andra sidan dalgången. Grav
fältet skulle därför kunna ses som en markör av 
inägomarken åt söder (se Wikborg i denna volym) 
och som en med boplatsen samspelande enhet för 
att definiera det domesticerade landskapet. Av allt 
att döma har en vägsträckning även löpt rakt ige
nom gravområdet vilket ytterligare förstärker det 
offentliga uttrycket i monumenten. Att tydligt 
markera det nya gravfältet, kan alltså vara uttryck 
för en form av maktspel på det lokala planet. Kan
ske sker detta som ett svar på ökad efterfrågan på 
mark i bygden samtidigt som man vill visa upp in
dividuella särdrag och sociala roller hos de döda.

Ett tydligt och mycket konkret fall av maktut
övning kan ses i den vikingatida/tidigmedeltida 
graven (A14000) med den avrättade mannen. Vad
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brottet bestått i kan vi inte veta, men personen i 
fråga har uppenbarligen utsatts för en våldsam av
rättning, med krossade knäskålar och halshuggning. 
Det är sannolikt inte byns innevånare som vare sig 
utdömt eller utfört straffet, utan en mer övergri
pande maktapparat. Att kroppen återbördats till 
byns gravfält, att den döde fått med sig gravgåvor 
och att han begravts vid foten av den äldre grav
högen, d.v.s. invid en förfader, kan betraktas som 
ett starkt kommunikativt uttryck i sig (hg. n). Det 
kan tolkas som att anhöriga och bybor i någon 
mån återupprättat den avrättades anseende och 
trots allt givit honom en plats på det lokala gravfäl
tet. Den förvridna kroppsställningen, med sidläge 
och ansiktets riktning rakt ner i marken samt de 
korslagda händerna utmed sidan, kan emellertid 
tolkas på alternativa sätt. Det skulle t.ex., åtmins
tone till viss del, kunna röra sig om tafonomiska 
processer där benen, efter att kroppen placerats på 
sidan, i förmultningsprocessen kommit att disarti- 
kuleras och förvridas till denna ställning. Skallens 
upp och nedvända position skulle då på samma sätt 
kunna vara ett resultat av kombinationen mellan 
halshuggning, sidläge och tafonomiska rörelser. 
Positionen skulle å andra sidan även kunna tolkas 
som ett sätt att markera ogillande; ett sätt att inte 
ge den döde full acceptans i begravningen. Skelett 
i avvikande och framstupa läge förekommer emel
lanåt på gravfält från sen vikingatid och medeltid. 
En förklaring som framförts är att det handlar om 
socialt utstötta individer, missdådare och förbryta
re. Den framstupa positionen kan då vara ett straff i 
sig, där den döde på domedagen tvingas vända ryg
gen åt Kristus och för evigt stirra ned i den mörka 
kalla jorden i stället för att möta sin frälsare (Jakob- 
zon & Sjögren 1982:120; Andersson 2000:16) (hg. 
12). Samtidigt som denna gravläggning innehåller 
en del källkritiska faror, inte minst med tanke på 
den tafonomiska aspekten, är den ett exempel på 
hur det är möjligt att i en och samma grav finna 
spår av olika kommunikativa uttryck med både po
litiska och sociala implikationer där gravriten kan 
ha varit resultatet av social manipulation.

Avslutning
Gravar är alltså inte enbart monument över 
döda individer utan i minst lika hög grad över 
de efterlevande. På så sätt är de viktiga kulturella 
symboler. De kan ses som minnen och manifes
tationer över det samarbete, den prestation och 
den gemenskap som ryms i ritualen och i den ge
mensamma verklighetsuppfattning som krävs av 
en sammanhållen social enhet. Det finns därför 
goda skäl att vid gravstudier förskjuta perspek
tivet från döden och den döda individen till livet 
och de efterlevande (jfr t.ex. Hyenstrand 1980, 
Goldhahn 2006). Denna artikel har diskuterat 
just de efterlevandes kommunikation genom gra
var och dödsritual. Utgångspunkten har varit att 
konstruerandet av gravar och utförandet av ritua
ler i samband med ett dödsfall i grund och botten 
utgör ett sätt att kommunicera, både verbalt och 
genom handling. En annan utgångspunkt har va
rit att kommunikation i sin tur till stor del hand
lar om att skapa och upprätthålla en gemensam 
och sammanhängande verklighetsbild. Det inne
bär att själva gravritualen och de materiella spår 
den efterlämnar, som gravöverbyggnader, inre 
konstruktionsdetaljer, fynd, bålplatser, kul thus, 
altarkonstruktioner o.s.v. är att betrakta som me- 
ningsbärande element i denna process.

Inledningsvis nämndes att artikeln kan ses som 
ett försök att strukturera materialet med avseende 
på kommunikativa riktningar och att ge exempel 
på olika perspektiv för att analysera dessa. En in
delning i tre nivåer - en profan, en sakral och en 
transitionell - utifrån kommunikationens yttre, 
mer eller mindre explicita, riktning har föreslagits 
ovan. Det har emellertid även poängterats hur alla

Figur 12. Den framstupa positionen kan ses som ett 
straff i sig, där den döde på domedagen tvingas vända 
ryggen åt Kristus och för evigt stirra ned i jorden. De
taljbild av skallen iAi4ooo med den avrättades ansikte 
riktat rakt nedåt (foto Emma Sjöling, SA U).

Figure 12. The face down position can be seen as 
punishment in itself, where the dead person is deemed to 
turn his back at Christ on the judgment day and forever 
look down the ground. Detail of the face down skull in 
grave A14000 (photo Emma Sjöling, SA U).
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tre kategorier har det levande samhället som im
plicit mottagare och att detta kan utgöra en ak
tiv del i upprätthållande eller förändring av både 
sociala, ekonomiska och politiska förhållanden. 
Rituell kommunikation är med andra ord inte 
neutral utan i högsta grad politisk, och insikten 
om att gravar inte bara reflekterar specifika sam
hällsförhållanden utan är en arena där verklighe
ten framställs och förhandlas får konsekvenser för 
uppfattningen om deras politiska betydelse. Det 
blir därigenom tydligt hur gravar och dödsritua- 
ler, genom sina kommunikativa egenskaper, kan 
lämpa sig för en maktanalys.

Frågan är emellertid hur vi ska kunna närma 
oss ett gravmaterial med intentionen att studera 
samhällsförhållanden, om dessa kan vara dolda 
bakom en mur av social manipulation. När det 
gäller makt- och dominans kan det vara nödvän
digt att fråga sig vem som tjänar på framställ
ningen av en viss verklighetsbild. Vilka grup
per gynnas av att ett specifikt kommunikativt 
uttryck upprätthålls eller förändras? Vem eller 
vilka besitter de styrmedel, i form av ekono
miskt eller kulturellt kapital, som krävs för att 
påverka ritualen? Den eller de som har kontroll 
över kulten och ritualen har även kontroll över 
de kommunikativa uttrycken i denna. Att kon
trollera kommunikationen innebär i sin tur att 
ha kontroll över en väsentlig del av realitetsar- 
betet och den rådande verklighetsuppfattningen. 
Realitetsarbetet är emellertid alltid en två- eller 
flervägskommunikation, en överenskommelse 
och ett socialt projekt som syftar till en gemen
sam uppfattning av verkligheten. Det är därför 
viktigt att komma ihåg att makt, till sitt yttre vä
sen, varken behöver vara påtvingad eller utövas 
repressivt. Den finns inbyggd i sociala relationer 
på alla nivåer och skulle, i sin enklaste form, kun
na ses som en förmåga att överföra sin vilja till en 
mottagare, oavsett medel. Makten är alltid när
varande och utövas även genom icke-materiella 
resurser som status, information, särskilda kun
skaper och kompetenser eller särskilda kontakter 
och förbund, t.ex. med gudar och andar (Hyen- 
strand 1991:55). Man bör därför inte underskatta 
efterfrågan på makt. Denna kan t.ex. föranledas 
av särskilda önskemål om skydd, välfärd, frihet

och ordning. Det är inte heller nödvändigtvis 
den grupp eller individ som materiellt ser ut att 
ha makten som alltid har mest att vinna på att en 
viss social ordning eller verklighetsbild upprätt
hålls. Likaså kan ett visst dominansförhållande 
medvetet döljas eller framställas som något po
sitivt. Om begreppen makt och maktutövning 
ska ha någon tyngd och mening måste det dock 
i grunden finnas åtminstone en latent konflikt 
mellan maktutövarens intressen och de domine
rades verkliga intressen (vilka dessa än må vara). 
Den effektivaste maktutövningen är emellertid 
den som inte behöver ske repressivt, utan som 
utövas med de dominerades goda minne eller 
som sker helt omärkbart, som en självklar och 
naturlig del av verkligheten. Detta kan mycket 
väl förekomma utan några iakttagbara konflikter 
i materialet, eftersom sådana kan ha avvärjts ge
nom att den dominerande parten slagit fast ett 
visst förhållande som nödvändigt eller bestämt 
av yttre (ev gudomliga) krafter. Var vore väl en 
sådan manipulation av verkligheten mer lämp
lig än genom den starka och avgörande dödsri- 
tualen, som inte bara innefattar gudar, andar och 
förfäder utan även död, efterliv, reproduktion 
och minnen. Den som kontrollerar kommunika
tionen i samband med dödsfall har möjlighet att 
kontrollera och påverka en väsentlig del av den 
levande kulturen. ■
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Summary
The language of graves and views ofreality
-A discussion on the communicative aspects of graves and mortuary rituals

T
he article discusses how rituals in con
nection with death function communi
catively and how graves and other traces 
of mortuary ritual can be seen as communica

tive elements. Death is not only an individual’s 
transformation from one condition to another; 
it is also a forceful social upheaval, with possible 
repercussions, both political and economical, for 
the living. The article’s main point of departure is 
that mortuary rituals and grave materials can be 
used to physically manifest (or manipulate) col
lective values. The article centres on the graves 
from the Iron Age and Early Middle Ages that 
were investigated at Kyrsta in Ärentuna parish, 
Uppland in 2002. A few selected communicative 
expressions from these graves are discussed. The 
article can be viewed as an attempt to structure 
the material in a communicative direction and 
give examples of possible analysis perspectives.

The author suggest a division into three catego
ries or levels, based on the external, more or less 
explicit direction of communication. These are; a 
profane level, aimed at the living and the outside 
world, a sacred level, aimed at the superhuman and 
holy and a transitional level, aimed at the deceased
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herself, in a transitional stage between living in
dividual and socially dead ancestor. At the same 
time, it must be stressed that all three categories 
basically have the living society as recipients of the 
communicative expressions, and that this consti
tutes an active part in the upholding of, or chang
ing of social, economical and political conditions.

The article also uses three different perspecti
ves to highlight the communicative potential of 
the grave material. The first is as upholder and 
creator of a common view of reality. The second 
is as upholder and creator of social community, 
i.e. action or symbol communication as a kind of 
social affixer. The third perspective uses mortuary 
ritual and grave material as a base for power and 
dominance. We can conclude that the material is 
well suited for power analyses, due to, among oth
er reasons, the reality constituting element in all 
communication. Whoever controlled the commu
nication of the mortuary ritual controlled much of 
the common view of reality, as it appeared in the 
event of a death. This, naturally, constitutes the 
basis of real power among the living. The language 
of graves is never neutral. Graves are politics. ■
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Att bryta sig in i en grav

Håkan Aspeborg,Riksantikvarieämbetet

V
id undersökningarna för E4:an under
sökte UV GAL en skelettgrav i en hög 
som var störd. Högen låg i Forsa, Tensta 
socken. Skelettdelarna låg omrörda och flera ben 

saknades, bland annat kraniets ansiktsben förut
om delar av pannbenet (Sigvallius 2002). I graven 
fanns utöver skelettet endast enstaka keramikskär
vor och en dräktnål. Var det fråga om plundring 
eller fanns det andra bakomliggande orsaker till 
att graven grävts upp? Syftet med denna artikel är 
att försöka belysa och besvara denna fråga. De öv
riga skäl till gravöppnanden genom tiderna som 
föreslagits kommer också att behandlas. Därige
nom hoppas jag kunna besvara frågan, om det uti
från ett arkeologiskt material går att avgöra vilka 
tolkningar av fenomenet som är rimligast och om 
det finns mer eller mindre generella förklaringar 
till öppnandet av gravar under olika perioder av 
förhistorien. Ämnet kom att aktualiseras på nytt 
då Upplandsmuseet senare kom att undersöka yt
terligare en grav i närheten som någon grävt sig 
ned i (Mattsson & Fagerlund 2005).

En central fråga i sammanhanget är när stör
ningen av skelettgraven i högen inträffade och 
varför det skedde. Enligt Berit Sigvallius (2002) 
iakttagelser och tolkning inträffade detta inte 
under modern tid. Det blir bland annat tydligt 
av omständigheterna kring ett kraniefynd där 
rester av halskotpelaren ännu var fästad. Efter
som halskotorna ännu satt fast vid kraniet måste 
gravöppningen ha genomförts relativt snart efter 
begravningen. Den störda grav som Upplands

museet undersökte var mycket omrörd. Dessut
om hade den döde fått sina ben avhuggna.

Gravar har varit utsatta för plundring under 
nära nog alla tider. Det finns åtskilliga exempel 
från hela världen på gravmonument som öppnats 
redan under förhistorisk tid och ur vilka såväl ske
lett som föremål avlägsnats. I Norden går denna 
tradition åtminstone tillbaka till bronsålder

Gravmonumenten
Undersökningen berörde en hög och två stensätt- 
ningar i utkanten av Tenstabygden (Aspeborg & 
Appelgren 2005). Högen var egentligen en sten- 
sättning som anlagts på en något modifierad välvd 
kulle. Detta förfaringssätt avslöjar att intentionen 
varit att monumentet skulle framstå såsom en stor 
hög. Redan innan undersökningen startade syntes 
en grop i mitten av gravens topp som antydde att 
någon försökt att gräva sig in i graven.

Högen uppvisade flera brukningsfaser. En eller 
flera brandbegravningar ägde rum i samband med 
att högen byggdes någon gång i övergången mel
lan äldre och yngre bronsålder, omkring 1300 f.Kr 
till 1000 f.Kr. Brända ben av en eller flera individer 
spreds ut i fyllningen. Efter några århundraden - 
kring övergången mellan brons och järnålder - sker 
nästa begravning. En vuxen man jordas också cen
tralt i monumentet. Föremålen i graven talar för att 
gravläggningen av mannen ägt rum under bronsål
derns period VI eller förromersk järnålder period I, 
vilket inte är orimligt. Det förefaller nämligen som

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2 335



om skelettgravskicket återigen börjar användas vid 
denna tid i Sverige (Damell 1985; Nylén 1957). 
Den döde var begravd i en klädedräkt som bl.a. 
varit fästad med en järnnål. Med sig i graven hade 
han fått med sig en skål i keramik av typen ”Lau- 
sitzskål” vilka dateras till yngre bronsålder. Cen
tralgraven var störd, kanske plundrad, men det är 
inte alls otänkbart att det i monumentet funnits en 
äldre centralgrav. Detta antyds bland annat av att 
flintavslag deponerats i graven under begravnings
ritualerna. De som grävt sig ned i skelettgraven har 
gått rakt ned i denna. Kring plundringsgropen låg 
stenar uppkastade från ingreppet (se fig. 1).

Strax efter jordbegravningen fick ytterligare en 
individ sin sista vila i högen. Kroppen var kreme- 
rad och benen var urplockade ur bålresterna. Benen

gravlades utan gåvor i en grop. Det är fullt tänkbart 
att en stensättning belägen nära högen kan ha ut
gjort en konstruktion som använts vid begravnings
ritualen i samband med dessa två begravningar. 
Kanske har den fungerat som någon typ av altare 
(jfr Kaliff 1997:69, Aspeborg i denna volym).

Den av Upplandsmuseet undersökta plundrade 
graven låg i åkermark och saknade synlig över
byggnad. Den bestod av en kistgrop. Innehållet i 
graven var omrört. I kistan fanns förutom rester 
av ett skelett av en ung individ, hartstätnings- 
ringar, järnföremål, obrända svinben. Människo- 
skelettet har 14C-daterats till övergången mellan 
förromersk och romersk järnålder (Fagerlund, 
muntlig information).

figur 1. Efter rensningen framträdde den markerade plundringsgvropen än tydligare 
(foto Lars-lnge Larsson, RAÄ).

figure 1. After clearing ofthe top soil the evidence of looting or disturbance was clearly visible, as indicated 
(photo Lars-lnge Larsson, RAÄ).
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Forskningshistorik
Det förflutnas lämningar har i alla tider bru
kats för att legitimera samtidens idéer (Burström 
1996:25). Detta faktum har lett till att somliga 
skyddats medan andra förstörts. Anton Wilhelm 
Brøgger (1945) framförde tidigt idén om att det 
inte bara var plundring som låg bakom de ingrepp 
som fanns i de förhistoriska gravarna. Han gjorde 
detta i en artikel om Osebergshögen. Han trodde 
inte att vanliga skattplundrare låg bakom ingrep
pet i den vikingatida högen eftersom det var ett 
stort arbete som måste ha krävt många man och 
tagit långt tid. Dessutom konstaterade han, att 
endast högar i vilka människor blivit begravda i 
hade blivit föremål för högbrott medan kenotafer 
lämnats orörda. Detta visade enligt Brøgger att 
de som gjorde intrången i högarna visste i vilka 
högar de kunde förvänta sig att finna något. Han 
föreslog förutom plundring att avsikten med brot
ten var att stoppa gengångeri eller att hämta saker 
som hade magiska egenskaper. Sedan dess har flera 
förslag till orsaker bakom företeelsen tillkommit.

Spår efter högbrott är vanliga i Sverige men 
trots detta har fenomenet sällan utretts. Terje 
Gansum har mycket riktigt påpekat att de ord 
som används i samband med företeelsen som 
plundring, demolering, högbrott, brytande av 
griftefrid etc. i sig själva är tolkningar som skym
mer andra förklaringar av bakomliggande orsa
ker till ingreppen (Gansum 2004a:220). Även 
Grop har diskuterat det problematiska i att an
vända ordet plundring och ersatt det med de mer 
neutrala orden ”att öppna” gravar (Grop 2000).

Att förhistoriska gravar varit utsatta för plund
ring eller andra intrång har arkeologer vetat sedan 
länge. Likaså står det klart att skandinaviska gravar 
allt sedan bronsålder varit föremål för mänskligt 
intrång, men ingreppen förefaller ha varit vanli
gare under vissa delar av förhistorien. Delvis kan 
detta förklaras utifrån skilda begravningsseder. Se
den att förse de döda med gravgåvor har t.ex. varie
rat under förhistorien. Under vissa perioder ned
lade man få föremål, eller inga alls i gravarna. Vad 
än syftet med att gräva upp gravarna var, så torde 
man ha varit mindre angelägen att gräva sig in i 
sådana man visste var tomma. Dessutom kan be
gravningssättet ha haft betydelse i sammanhanget.

Flertalet störda gravar är skelettgravar vilka är van
ligare under vissa tidsperioder än andra. Möjligen 
är skelettgravarnas dominans bland störda gravar 
endast skenbar, eftersom det är lättare att konsta
tera att en skelettgrav blivit störd i jämförelse med 
en brandbegravning. I de senare antas ju ofta fyn
dens och benens placering ha varit slumpartad vid 
gravdepositionen. Trots detta finns mängder av 
plundrade brandgravar med plundringsgropar. En 
återkommande iakttagelse angående de ”plundra
de” gravarna i såväl Skandinavien som kontinen
ten, är att intrånget i dem gjorts till synes kort efter 
det att begravningen ägt rum.

I Danmark är de störda gravarna främst skelett
gravar som härrör från bronsålderns period II och 
III. Störningarna förefaller att upphöra i efterföl
jande perioder när brandgravskicket slagit igenom. 
Först när jordande återigen blivit vanligt uppträ
der gravintrång åter i Danmark, vilket exemplifie
ras av t.ex. Slusegårdsgravfältet på Bornholm. På 
detta var mer än hälften av gravarna plundrade. 
Detta hade skett någon gång kring övergången 
mellan yngre och äldre romersk järnålder och vid 
ett tillfälle kort efter det att begravningen ägt rum 
(Randsborg 1998:114).

I Sverige och Norge är de flesta störda gra
varna från romersk järnålder, folkvandringstid, 
vendeltid och vikingatid. I Norge är det främst 
de stora och berömda vikingatida skeppshögarna 
som uppmärksammats. Majoriteten av vanliga 
människors gravar i såväl Norge som Sverige har 
lämnats orörda, men trots detta är störda gravar 
och gravar med ”plundringsgrop” vanligt före
kommande på gravfälten. Av Birkas gravar - som 
dock näppeligen kan sorteras in bland de ordinära 
människors gravar - antas endast en procent ha 
blivit störda (Randsborg 1998:114). Att de vanli
ga människornas gravar inte störts hör, som ovan 
framhållits, förmodligen samman med att dessa 
oftast kremerades. Det fanns sannolikt också få 
saker av värde att plundra ur dessa människors 
gravar. Det kan inte heller ha funnits maktpoli
tiska skäl plundra och skända deras gravar. Där
utöver finns säkert förklaringar som hör samman 
med olika föreställningar om var själen hade sin 
tillvaro efter gravritualen som var knutet till 
gravskicket. Medan man föreställde sig att de dö-
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das själar frigjordes vid kremeringen och intog en 
himmelsk tillvaro så antogs den dödes själ, eller 
minst en av dennes själar, leva kvar i graven vid 
jordbegravning. Därav följer att det endast var de 
jordbegravdas själar som man kunde få kontakt 
med, ifall nu detta låg bakom intrången.

I Mälardalen var tidigare de äldsta kända gravar 
som blivit störda daterade till romersk järnålder. 
Flest störda skellettgravar har undersökts på grav
fältet Bastubacken från äldre romersk järnålder i 
Torstuna socken, Västmanland. De antogs vara 
plundrade (Wikborg 1994). Ingreppen och avlägs
nandet av föremål hade drabbat såväl mans- som 
kvinnogravar. På gravfältet fanns i övrigt flera 
orörda vapengravar och en stor mängd brandgra
var. Vid Graneberg, Litslena socken i Uppland, 
hade skelettgravar på ett samtida gravfält också 
plundrats. Minst två av gravarna var plundrade 
i historisk tid. I en annan störd grav från detta 
gravfält, vilken förmodligen plundrats i förhisto
risk tid, saknades skelettet men en lansspets fanns 
kvar (Eriksson & Ahlström 1997). Intressant nog 
saknades det bevarade skelett i samtliga jordgra
var vilket skulle kunna tolkas som att skelettgra
varna inte var slutstationen i begravningsritua
len. Undersökarna förklarade dock avsaknaden 
av skelett på de dåliga bevaringsförhållandena för 
ben på platsen. Den kända Fullerökammargraven 
från yngre romersk järnålder har antagits vara 
en plundrad hövdingagrav (Arwidsson 1948:42). 
Trots ”plundringen” innehöll den en mängd dyr
bara föremål som guldfingeringar, guldhängen 
och aureusmynt samt en sköld.

De så omtalade folkvandringstida plundringarna 
av Mälardalen kammargravar (Lamm 1973) kan i 
Uppland exemplifieras av de största gravarna av på 
Danmarksby-gravfältet, som hade tömts grundligt 
på sitt innehåll ganska snart efter begravningen, 
och de trots gravbrotten mycket rika gravarna på 
Lovö (Lamm 1973; Wexell 1993; Wikborg 1994). 
Även kammargravar från 400-talet i Valsgärde var 
plundrade inte långt efter det att begravningarna 
ägt rum (Tjernberg 1948). De äldsta gravarna i 
Tuna i Alsike hade också blivit föremål för plund
ring (Nylén 1994:198). Kammargravarna intar en 
särskild position i det att samtliga är rika gravar 
där endast män är begravda. Det ligger nära till

hands att se de gravlagda som ledande män i sam
hället, som dåtidens aristokrater. Även de som 
blivit begravda under vendel- och vikingatid i 
båtgravar kan antas ha tillhört aristokratiska ät
ter. I Vendel var de flesta av de kända båtgravarna 
plundrade (Arbman 1980:19).

På båtgravfältet i Badelunda fanns en störd 
vikingatida kammargrav. Gravens innehåll var 
i oordning och dräktdetaljer saknades kring den 
döde. I denna vapengrav saknades en del av va
penutrustningen såsom svärd och yxa (Schönbeck 
1994:171). Även den vikingatida båtgraven från 
Årby i Rasboskil var kraftigt störd. Här saknades 
samtliga metallföremål och de flesta av den grav- 
lagdes ben (Stenberger 1979:703).

Orsaken bakom plundringarna och även andra 
orsaker till att öppna gravar har varit föremål för 
diskussion under lång tid (Brøgger 1945; Stenber
ger 1979; Brendalsmo 8c Røthe.1992; Wikborg 
1994; Randsborg 1998). På senare år har problema
tiken bakom högbrott behandlats främst i ett fler
tal uppsatser (Straschko 1996; Danielsson 2000; 
Grop 2000). Gravbrottsproblematiken har oftast 
avhandlats i samband med högstatusgravar men 
påfallande sällan i samband med mer ”normala” 
människors gravar. Detta trots att fenomenet inga
lunda är ovanligt vad det gäller vanliga gravar på 
gravfält runt om i Norden. Härför talar de många 
s.k. plundringsgropar som ofta är synliga i centrum 
av outgrävda gravar. Att plundring kan ha varit ett 
motiv är uppenbart vad gäller högstatusgravarna 
med värdefulla gravgåvor. Ifråga om mer modesta 
gravar där den gravlagde begravts med få gåvor, är 
detta motiv mer tveksamt. Störningar av gravar 
utgör ett problem när de gravlagdas status ska be
dömas eftersom det är omöjligt att veta vad, om 
ens något, som plockats bort ur gravarna. Trots att 
öppnandet av gravar var vanligt under förhistorien 
så kan vi trots detta konstatera att flertalet gravar 
har lämnats orörda. Frågan om vad det var för spe
ciellt med de gravar som öppnades har ännu inte 
kunna ges något tillfredställande svar, sannolikt 
därför att det inte finns någon generell förklaring.

De förslag som framförts till varför männis
kor öppnat gravar och hämtat saker ur dem är 
många. En förklaring till de inte alldeles ovanliga 
ingreppen i gravar som har företagits kort tid ef
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ter begravningarna, är att de har varit en del av 
begravningsritualen (Gansum 2002:278ff.; Wik- 
borg 1994:111 och där anförd litteratur), eller att 
de har genomförts av efterlevande med syfte att 
hämta särskilda föremål av symbolisk karaktär, in
signier, som vapen och guldringar etc. Dessa före
mål kunde legitimera arv och makt och måste tas 
från den döda för att efterträdaren eller arvingen 
skulle komma i åtnjutande av detta (Steinsland 
2002:95 och där anförd litteratur). Avsikten bak
om gravbrotten kan också ha varit att hindra de 
döda från att gå igen och därmed stoppa dem från 
att ställa till med olägenheter för de efterlevande 
(Davidsson lpóS^gf.). En annan orsak kan ha 
varit att man ville hämta skelettdelar eller andra 
föremål laddade med kraft ur gravarna för att an
vända dem i magiskt syfte (Brendalsmo & Røthe 
1992). Det har föreslagits att man efter kristendo
mens införande ibland flyttade gravlagda förfäder 
från hedniska gravar för att återbegrava dessa i 
vigd jord, det s.k. translatio-motivet (Steinsland 
2002:95). Det främsta exemplet på detta är kanske 
Jelling där det föreslagits att Kung Harald har flyt
tat kroppen efter sin fader från en kammargrav till 
en ny grav i kyrkan (jfr Krogh 1983).

Det har länge varit uppenbart att en omfattande 
plundring av äldre gravar ägt rum under särskilda 
förhistoriska tidsåldrar. För Sveriges vidkomman
de har folkvandringstiden utpekats som en sådan 
period (Stenberger lpyi^aöf.). Dessa plundringar 
har satts i samband med folkomflyttningar, sociala 
omvälvningar som slavuppror och inre krigiska 
konflikter. Den av Sune Lindqvist framförda hy
potesen om att ett slavuppror skulle ligga bakom 
plundringen av gravar under folkvandringstid 
(Lindqvist i952:348ff.) måste i ljuset av senare 
tiders kunskap om den samtida bebyggelsen av
färdas (jfr Lamm 1973), men också mot bakgrund 
av senare tiders forskning kring mentaliteten un
der järnålder (Gurevitj 1979). Gravplundringarna 
har också setts i ljuset av trosskiften och därmed 
följande uppluckring av sederna vilket ledde till 
förlorad respekt för äldre föreställningar. Att så 
skedde delvis efter skiftet till kristendom i Nor
den är ju belagt. De omfattande och systematis
ka plundringarna av frankiska gravfält som ägde 
rum under 600-talet har tolkats som resultat av

en förändrad syn på de döda och deras makt. De 
har setts som en konsekvens av Frankernas krist
nande som ledde till att de tidigare preanimistiska 
föreställningarna om de döda bröts, varvid de le
vande förlorade skräcken för de döda i gravarna 
(Lamm 1973:81 och där anförd litteratur). Sten
berger föreslog även att de folkvandringstida grav
plundringarna i Norden kunde ha samband med 
de krigiska tilldragelser som ansågs ha ägt rum 
under denna ofärdstid. Jan Peder Lamm framkas
tade i sin tur att ett motiv till plundringarna av de 
folkvandringstida kammargravarna kunde vara en 
retroaktiv beskattning, jämförbar med Gustaf Wa
sas konfiskationer eller som alternativ en politisk 
utrensning som också riktade sig mot motståndar - 
lägrets döda (Lamm 1973:81). Denna tolkning är 
kanske mindre sannolik eftersom det under folk- 
vandringstid saknades furstar med så omfattande 
maktbefogenheter som Gustaf Wasa liksom en 
central statsmakt likt den som han byggde upp.

Gravbrott har också ansetts ha politiska motiv, 
där de varit ett inslag i dynastiska strider mellan 
olika ätter under såväl bronsålder som järnålder 
(Kaul 2004; Brendalsmo & Røthe 1992). Syftet 
med detta skulle ha varit att man därigenom inte 
bara besegrade fienden i denna världen utan också 
hinsides. Genom gravbrottet förstörde man möj
ligheten för de överlevande i den besegrade ätten 
att kommunicera med sina döda förfäder. Den 
döde förfaderns makt hinsides upphörde också i 
samband med att liket skändades och högen för
stördes. Handlingen var därutöver en maktde
monstration inför de överlevande i samhället. Det 
har också föreslagits, utifrån etnografiska exempel, 
att en ätt som tvingats fly sitt område själva grävde 
upp sina förfäders lik och tog med dem på flykten 
(Brendalsmo & Røthe 1992:108). Motivet bakom 
detta var detsamma; att bevara kommunikationen 
med förfäderna intakt och ättens status i världen 
på andra sidan. En annan hypotes är att grav
plundringar berodde på råvarubrist. Metallbrist i 
samhället har framförts som en ytterligare hypo
tes gällande de ovan omtalade gravplundringarna 
i Frankeriket under óoo-talet (Lamm 1973:81 och 
där anförd litteratur). Ingreppen skulle således 
bero på sökande efter metallråvara, främst brons. 
Även sökandet efter benkol som skulle använ-
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das av smeder i järnhanteringen har ansetts ligga 
bakom högbrotten (Gansum 2004b). Enligt den
na något djärva hypotes var det inte bara benens 
energi-innehåll som de eftersökte och behövde i 
smidesprocessen utan också deras magiska egen
skaper. Kopplingen mellan magi och metallurgi 
var måhända stark och benens fosforinnehåll gav 
stålet speciella egenskaper.

De religionshistoriska forskare som följer Georges 
Dumézil hävdar att asatron har sina rötter i neoli- 
tikum och är intimt förknippat med de Indoeuro- 
peiska språkens utbredning (Dumézil 1973). En del 
arkeologer hyser en avvikande uppfattning och häv
dar att bronsålderns religion var en annan än den 
som utövades under yngre järnålder (jfr Kaul 2004). 
Denna ståndpunkt ansluter jag mig till. Därför kan 
det finnas olika religiösa motiv bakom gravöppning
ar under de skilda tidsåldrarna. En stark aristokrati 
som hade en föreställning om en gudomlig härkomst 
förenar dock de båda tidsperioderna ideologiskt 
(Kaul 2004; Skre 1997:290 f.). Av Tacitus belägg 
att döma var asatron etablerad inom den german
ska världen under romersk järnålder. Hur religionen 
såg ut däremellan är höljt i dunkel. Från förromersk 
järnålder saknas såväl skriftligt som ikonografiskt 
material som kan ge oss ledtrådar till hur dåtiden 
religion var beskaffad. Att förklara gravintrången el
ler avsaknaden av dessa under vissa perioder utifrån 
religiösa förändringar är därför omöjligt.

Det finns som tidigare påpekats källkritiska 
problem förknippade med öppnade gravar och 
de gravlagdas status. En svårighet är att bedöma 
vad som ursprungligen lades ned i graven och vad 
som senare tagit upp därur. Ofta har detta kunnat 
lösas genom att de störda gravarnas inventarium 
jämförts med samtida och likartade men ostörda 
gravar från samma eller närliggande gravfält. Det 
största problemet utgörs dock av att tolka inten
tionerna bakom de handlingar som skapat mönst
ren. Det gäller t.ex. frågan om huruvida benen 
avsiktligt plockades ur graven vid öppnandet eller 
om de oavsiktligt följde med. Likaså kan det vara 
svårt att avgöra om föremål och skelett i en grav 
avsiktligt eller oavsiktligt skadats vid gravarnas 
öppnande. Den åverkan på skeletten som ibland 
kan noteras kan antyda såväl att det var just den 
gravlagdes ben man var ute efter som att dessa var

något man överhuvudtaget inte brydde sig om. 
Som framgått finns många tolkningar av gravöpp
ningarna och svåra källkritiska överväganden. Nå
gon generell förklaring till fenomenet torde inte 
finnas. Varje hypotes måste prövas i varje enskilt 
fall och dess kontext.

Plundring
Det är otvivelaktigt att plundringar i syfte att be
rika sig har varit en bakomliggande orsak till åt
minstone vissa gravintrång såväl på kontinenten 
som i Norden. Men i många fall verkar också för
störelsen, skändningen av liket, ha varit av minst 
lika stor om inte av större betydelse.

Gravskändning under järnålder var en realitet 
som det fanns en rädsla inför och som man på olika 
sätt försökte skydda sig mot. På Björketorpstenen i 
Blekinge finns en inskrift med en kraftfull förban
nelse riktad mot den som rubbar stenarna i graven. 
Det var sannolikt lika mycket den dödes själ som 
de dyrbara gravgåvorna och monumentet man vil
le skydda. Rädslan för gravskändning var stor och 
något man kunde räkna med i de fall man inte kon
trollerade området där de döde begravdes, vilket 
kunde vara fallet under plundringståg och handels
färder. I sådana fall fick man föranstalta särskilda 
åtgärder för att skydda graven. Detta illustreras av 
goterkungen Alariks begravning efter det att han 
dött under ett fälttåg i Italien. Hans män avledde 
en sträcka på floden Busento och anlade Alariks 
grav på botten av den torrlagda flodfåran. Därefter 
ledde goterna åter tillbaka floden i sin gamla fåra 
i syfte att förhindra en plundring av graven (Her- 
modsson 1993: 37). Oron för gravskändning bland 
människorna inom den dåtida aristokratin torde 
också kunna ha berott på att de var medvetna om 
att deras herredomen ofta var instabila och i många 
fall kortvariga konstruktioner som inte överlevde i 
många generationer om ens en generation.

I plundrade gravar har det ofta noterats att 
skeletts övre delar är omrörda. Jonas Wikborg 
(2996:111) föreslog att detta berodde på att det 
var här de mest begärliga artefakterna fanns som 
svärd, halsband och fibulor. Detta är en sannolik 
funktionalistisk förklaring men den är inte oom
tvistad (jfr Rasch 1991).
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Plundring är idag det enskilt största hotet mot 
vårt materiella kulturarv (Hennius 2004:117). 
Den drabbar såväl boplatser som gravar. Den 
uppmärksammade plundringen år 2003 av Ot- 
tarshögen i Uppland är bara ett exempel på att 
gravlundring är ett pågående fenomen. Gravar har 
varit utsatta för plundring under nära nog alla ti
der. I den medeltida Magnus Lagabøters landslov 
( i Danielsson 2000) kan man se att plundring av 
gravar var accepterat och att det skedde i syfte att 
berika sig. Av denna framgår också att den som 
härstammade från den gravlagde skulle ha del av 
skatterna. I senare isländska sagor berättas om att 
gravplundring var belagt med skatt medan det i de 
äldre sagorna var straffbelagt. I de senare sagorna 
tolererades gravplundring av hedniska gravar (i 
Mäkeler 2004:29).

I 1500-talets Sverige var gravfynden kunglig 
egendom. I Gustav Wasas domböcker kan man 
exempelvis läsa om gravplundrare som ställs in
för rätta år 1549 för att ha grävt i en hög i Kårsta 
socken (Edling 1944:25). Från senare tider finns 
åtskilliga exempel på gravplundring. Det är t.ex. 
belagt att en man i Tensta socken under 1800-talet 
ställdes inför rätta för hans plundring av förhisto
riska gravar. All plundring under historisk tid kan 
förklaras med att denna skedde för vinnings skull. 
Det är därför troligt att skelett och oansenliga 
föremål som keramik och järnartefakter lämnats 
kvar i graven. Ofta bedöms gravar i vilkas plund- 
ringsgropar glas, tegel och andra föremål från his
torisk tid påträffas, vara plundrade i historisk tid 
(t.ex. Eriksson & Ahlström 1997). I en del fall kan 
dessa nog förklaras av att plundringsgroparna se- 
kundäranvänts som sopgropar. Det vanligaste är 
dock att det överhuvudtaget saknas möjligheter 
att datera ingreppen i järnåldersgravarna, särskilt 
brandgravarna.

Det finns flera argument mot teorin om att de 
flesta gravar som öppnats har plundrats enbart förr 
snöd vinnings skull. För det första, om det endast 
var för att få tag på rikedomar ur gravarna, varför 
lämnade man då kvar, i vårt tycke, dyrbara föremål 
i ädelmetall och förstörde andra? För det andra, 
varför antingen skändade man eller bortförde liket? 
Många plundrade högar är stora och att gräva sig 
in i dessa måste ha varit digra och tidskrävande ar

beten som inte kan ha skett i hemlighet. Dessutom 
har många gravbrott skett snart efter gravläggning
en. Det kan därför knappast ha varit fråga om enkla 
tjuvar som i hemlighet plundrat dessa gravar. De 
hade knappast fått arbeta ostört om de efterkom
mande levt i trakten och haft makt att stoppa dem.

Andra orsaker till högbrott

I vissa fall saknas som vi sett inte bara gravgods 
i graven utan även den gravlagde. Det har givits 
många förklaringar till detta. I en del fall har 
gravarna antagits vara kenotafer. Dessa behö
ver vi inte uppehålla oss vid här. Det finns ingen 
anledning att ifrågasätta dessa tolkningar efter
som undersökaren torde ha kunnat observera 
och dokumentera ett sekundärt ingrepp i graven. 
Ett skäl till att man grävde upp en grav var att 
man ville stoppa de döda från att gå igen. I de 
isländska sagorna finns det åtskilliga berättelser 
om detta. För att få gengångarna att sluta besöka 
de levande var man tvungen att gräva upp graven 
och förstöra liket. Ofta brändes det (i Davidsson 
i9Ö8:93f., jfr Brøgger 1945). Av de isländska ex
emplen att döma borde alltså ett ingrepp för att 
stoppa en gengångare resultera i antingen en grav 
där kroppen saknas helt eller i en sekundärt an
lagd brandgrav. Om det senare var fallet så torde 
en sådan begravning vara nära nog omöjlig att 
skilja från en normal sekundärbrandgrav.

Det ligger nära till hands att se de avhuggna be
nen på skelettet i den av Upplandsmuseet grävda 
graven i Forsa som ett tecken på att man har velat 
hindra den döde från att gå igen. Det som talar emot 
denna tolkning är att kvarlevorna i graven inte har 
utsatts för den behandling som de enligt de Isländ
ska exemplen i sådana fall borde ha underkastats. 
Traditionerna beträffande detta kan dock ha varit 
annorlunda under romersk järnålder i Uppland 
jämfört med hur de var i det vikingatida Island.

Nekromani har förslagits som ett annat skäl till 
gravöppning (Brøgger 1945; Brendalsmo & Rø- 
the i992:io8f.). Detta innebar att en trolldoms- 
specialist behövde en gravlagds ben för att an
vända dessa i magiskt syfte, kanske för att mana 
fram den dödes själ eller andra andar. Företeelsen 
är etnografiskt belagd och i många skandinaviska
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medeltidslagar finns vad som förefaller vara för
bud mot sådana handlingar. Både de dödas ben 
och föremål från gravar har i många kulturer an
setts vara kraftfulla föremål, laddade med magiska 
egenskaper som kunde användas för att komma i 
kontakt med den gravlagdes ande. Att endast de
lar av skeletten tagits ur gravarna i Forsa antyder 
att detta inte är en orimlig tolkning. Att ta ut ben 
och föremål ur gravar i detta syfte kan ha varit 
sanktionerat av de efterlevande och skett öppet, 
men det är kanske mer troligt att handlingen ut
fördes i det fördolda. De gravar som öppnades av 
detta skäl bör inte ha blivit föremål för omfat
tande förstörning. Flertalet föremål i graven lik
som flertalet ben bör då ligga kvar. De ordinära 
människornas gravar bör ha varit intressanta för 
denna typ av intrång eftersom deras gravar var 
mindre och enklare att ta sig in i snabbt och obe
märkt. Men förmodligen var trolldomsexperter- 
nas gravar de mest attraktiva att hämta ben ur, 
eftersom deras ben sannolikt ansågs kraftfullast 
att använda i magiska sammanhang.

Även smederna räknades som specialister och 
det finns många tecken som tyder på att deras verk
samhet ansågs ligga nära det magiska under för
historien. Deras verksamhet var förknippad med 
det övernaturliga, tabun och strikta ritualer. Flera 
forskare har pekat på det nära sambandet mellan 
gravar och järnhantering under skandinavisk järn
åldern. Terje Gansum går som vi sett så långt, att 
han föreslår att smederna ”plundrade” gravhögar 
för att få tillgång till benkol för att använda i pro
cessen att göra kolstål (Gansum 2004^45).

Det finns också mycket som talar för att det vi 
ofta tolkar som plundringar, i själva verket har 
varit öppningar av gravar som ingått i gravseden 
(Rasch 1992:196). Syftet med detta har varit att 
hämta såväl föremål som skelettdelar och förmod
ligen har dessa handlingar haft kopplingar till sy
nen på såväl reinkarnation som arv och förfäders- 
dyrkan (Steinsland 2002:95).

Den s.k. kallade ”dyregrip-hypotesen” som 
framförts av både A.W. Brøgger och Bjørn Myhre 
(i Steinslands 2005:95) hävdar att man öppnade 
graven för att hämta föremål som legitimerade 
arvsrätt och maktanspråk. Bjørn Myhre (1994: 
74h) anser att detta skedde systematiskt i yngre

järnålderns Norge och var en del av samhällets 
arvsrättsregler och ett led i maktöverföringen 
från generation till generation.

Bakom tanken om högar och reinkarnation 
döljer sig bland annat likheten mellan gravfor
men och en gravid kvinnas mage. Till begrav
ningar av obrända människor i högar och ingrepp 
i dessa för att hämta föremål förefaller som sagt 
också en uppfattning om reinkarnation ha fun
nits (Davidson 1968:138^. I berättelsen om Olaf 
Geirstaöadålf återfödelse som Olaf den Helige 
finns kanske det tydligaste exemplet på gravbrott 
som ett medel för återfödelse. Enligt sagan så vi
sade sig den döde Olaf Geirstaöadålf i en dröm 
för en man som hette Hrani. I drömmen sa han 
åt honom att bryta sig in i Olafs hög och däri
från ta med sig en guldring, bältet och ett svärd 
från den man han skulle finna där sittandes på en 
stol. Han uppmanade också Hrani att halshugga 
den höglagde. Hrani får sedan instruktioner om 
att fästa bältet kring en särskild havande kvinnas 
mage och när barnet föds se till att det får namnet 
Olaf och ge det ringen och svärdet.

I den isländska sagalitteraturen omnämns hur 
människor bryter sig in i högar för att ta åtråvärda 
svärd från den döde (se Davidsson; Brendalsmo & 
Røthe 1992:107). Relikerna eller släktklenoderna 
kunde också legitimera makt till efterlevande eller 
som vi sett t.o.m. hjälpa den döde att reinkarne- 
ras i sina efterled. Vissa typer av objekt kan ha va
rit förknippade med den lycka som den höglagde 
hade i livet. Tingen var besjälade och dess ägares 
egenskaper kunde överflyttas på dessa. Detta gjor
de dessa objekt åtråvärda, kanske i sådan grad att 
man hämtade dem från den dödes grav för att i sin 
tur få del av den lycka den döde haft i sitt liv (Jfr 
Gurevich 1968:136; Zachrisson 1998:32).

Gravöppning kanske också ingick som en del 
av en fruktbarhetskult. Vi har tidigare sett att de 
dödas ben kunde anses ha magiska egenskaper. 
Den kraft förfädernas ben hade kunde de efter
levande ha behövt aktivera vid kristillfällen och 
därför plockade man upp dem ur gravarna. De 
kanske behövdes för att främja t.ex. fruktbarhet 
(Helms 1998:51) och inte endast bland männis
kor utan också hos boskap och gröda. Under yng
re järnålder förefaller avlidna kungar och deras
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ben ha varit föremål för kult ifall de ansetts vara 
”årsälla” under sin levnad. Den norske kungen 
Halvdan svartes kropp styckades t.ex. enligt sa
gan upp i fyra delar och begravdes därefter i fyra 
olika fylken där han blev föremål för kult. Denna 
och andra liknade historier kan dock vara sentida 
och inspirerad av medeltida kristna helgonlegen
der (Sundqvist 2002:278).

I Centraleuropa finns en mängd gravar från 
bronsålder som har plundrats strax efter att be
gravningarna ägt rum. På vissa gravfält har mer än 
varannan grav återöppnats varvid ett urval av före
mål har plockats ur dem. Här var det uppenbart att 
de som brutit sig in i gravarna var ute efter särskil
da saker som bröst- och huvudprydnader av tun
na bronsplåtar medan man däremot lämnat kvar 
massiva armringar och dräktnålar (Jensen 2002, 
1992). Jensen känner sig frestad att tolka detta som 
ett inslag i den dåtida begravningsritualen. Det 
motsäger inte att prydnadsföremålen varit viktiga 
släktklenoder, regalier som de överlevande hämtat 
tillbaka från de dödas sfär laddade med ny kraft. 
Det ligger nära till hands att i detta även läsa in en 
tro på reinkarnation. Kanske var man tvungen att 
hämta insignierna från graven så att den återfödde 
kunde återfå vad som tillhörde honom?

Högar och andra gravmonument är minnes
märken för släkter och de kan också fungera som 
dokument som visar på anspråk på mark, arv och 
makt. Förstörelsen av äldre lämningar är en in
dikation på att den äldre ordningen inte längre 
råder. Ett övergivande av en gravplats speglar 
människornas avståndstagande från just detta 
förflutna (Strömberg 2005:231). Gravar har såle
des troligen alltid spelat en aktiv roll i de förhis
toriska politiska striderna.

Inom flertalet religioner runt om i världen anses 
de döda resa för att leva vidare tillsammans med 
gudarna. På så sätt sitter de inne med kunskap som 
de levande kan ha nytta av och som de kan förmed
la till dem. Att konsultera förfäderna, gudar och 
andar och be dem om råd inför viktiga beslut, är 
en universell företeelse som förekommer i alla reli
gioner (Eliade 1987). Stensättningar och högar kan 
därmed ses som helgedomar för förfädersdyrkan.

Den rent politiska gravskändningen torde en
dast ha drabbat statusgravar och ett högre sam

hällsskikts gravar. Den höga frekvensen av störda 
gravar från äldre bronsålder i Danmark och yngre 
järnålder i Norge och Sverige verkar bekräfta den 
bilden. Dessa gravskändningar utfördes av nya 
makthavare och skedde i syfte att offentligt visa 
att maktskiftet ägt rum. Klavs Randsborg har stu
derat de plundringar av gravhögar som ägde rum 
under bronsålderns period II och III. Gravbrotten 
förefaller uteslutande ha drabbat gravar tillhöran
de den högsta manliga eliten. Bakom gravskänd- 
ningarna antar han ligger dynastiska skiften med 
etablering av en ny elit. Även när det gäller störda 
järnålder sgravar från romersk järnålder och fram
åt förefaller det vara elitens gravar som har drab
bats av störningar. Plundringarna kan ses som ett 
sätt att tillintetgöra viktiga sociala band genom 
att frånta den döde hans identitet och status (Jen
sen 2002:189; Kaul 2004:231 och där anförd lit
teratur). Det var också ett sätt att skära av den ti- 
digvarande ättens kontakt med sina förfäder. Inte 
nog med detta; den besegrade ätten kunde också 
förlora sin privilegierade plats och maktställning 
i världen hinsides. Ett intressant exempel på hur 
eliten i en annan kultur antog att man kunde 
skydda sig mot skändning av ens kvarlevor, utgör 
den romerske militären och statsmannen Corne
lius Sullas (138-78 f.Kr.) krav på att hans kropp 
efter hans död skulle brännas därför att han var 
rädd att hans ben annars skulle grävas upp och 
skändas (Whetstone Johnston 1903, 1932). Ex
emplet understryker också att valet av begängelse 
inte behövde vara religiöst grundat.

Inom stora områden i Europa är dock även nor
mala gravar plundrade. För att även dessa ska kun
na omfattas av denna förklaring krävs att man ser 
dem i ljuset av folkförflyttningar. Ytterligare ett 
tänkbart scenario är att dessa gravar tillhört un
derlydande lojala till den förlorande sidan i fejder 
mellan olika aristokratiska ätter. I samband med 
nederlag har de förlorat rätten till land och deras 
gravar har skändats av den segrande sidan.

Härskaren och dennes familj betraktades un
der bronsåldern som gudomliga och hade sär
skild tillgång till religionens mysterier och my
ter. Deras liv efter döden var sammankopplat 
med solen. Under denna tid fanns två själsföre- 
ställningar varav den ena var knuten till solen.
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Högen var nödvändig som den ena själens hem 
och som en förmedlare i det cykliska systemet 
mellan himmel och jord (Kaul 2004:234).

Plundringar av elitens gravar bör betraktas i 
ljust av dynastiska stridigheter. Företeelsen ut
gjorde ett led i den nya dynastins försök att utplå
na den föregående härskarättens maktposition. 
Massplundringar av hela gravfält bör däremot be
traktas i ljuset av mer omfattande sociala föränd
ringar som drabbat hela befolkningar (Randsborg 
1998: Jensen 2002:190). Sådana massplundringar 
är kända i Europa från bronsåldern. I vissa fall är 
de satta i samband med folkvandringar (Kristian
sen 1998:378). Slusegårdsgravfältet från Romersk 
järnålder i Danmark är ett gravfält som ansetts 
ha blivit utsatt för ett sådant ingrepp (Crumlin- 
Pedersen 1991; Lind 1991).

Enligt Kaul (2004:231) medförde plundringar
na inte bara att banden mellan den döde och hans 
släktingar bröts i och med plundringen. Den dödes 
själ förlorade också sin plats bland de överjordis
ka. En plats som den nya eliten därmed kunde ta 
över. Plundringen ser Kaul som en planerad stra
tegi för en ny dynasti att försäkra sig om sin kom
mande existens som ledande även hinsides. Dessa 
gravskändningar ska således ses mer som ödeläg- 
gelse eller förstörelse av förhållanden knutna till 
det transcendenta, än enbart som förstörelse av 
rent fysiska eller materiella förhållanden i graven. 
Med förstörelsen av graven förstördes också den 
lycka som var behäftad med den gravlagde. Alla 
föremål denna person skänkt bort för att bekräfta 
allianser tappade med vandaliseringen av graven 
också all lyckobringande kraft.

Under yngre bronsålder och förromersk järnål
der fick fler av de döda en begravning. Detta kan 
tolkas som att fler människor kan räkna med ett 
liv efter detta. Samtidigt blev brandgravskicket 
nära nog allenarådande. I det mer demokratisera
de gravskicket upphörde nästan seden att nedlägga 
gravgåvor. Under denna tid anlades i Sverige diffu
sa gravar på blockiga impediment. En bidragande 
konsekvens av det nya gravskicket var att dessa var 
hart när omöjliga att plundra. Det gick inte heller 
att förstöra dessa naturformationer i vilka benen 
ligger spridda. Ett mer noggrant krossande av de 
brända benen i gravar under förromersk järnålder,

jämfört med yngre bronsålder, skulle kunna tyda 
på att själen nu i ringare grad antogs vara knuten 
till graven (Kaul 2004:398). Därmed torde också 
motivet att skända graven och den gravlagdes 
kvarlevor som ett led i kampen hinsides mellan 
olika elitgrupperingar, inte längre vara lika starkt.

Det har uppmärksammats att vissa ben sak
nas i öppnade gravar. Detta har som vi tidigare 
berört ansetts utgöra ett tecken på att ingreppet 
i själva verket är en del av begravningsritualen. 
Monica Rasch (1991:136) noterade att flertalet av 
de öländska gravarna, framför allt skelettgravarna, 
uppvisade likartade ingrepp. Dessa vill hon för
klara med att upptagande av särskilda skelettdelar 
och föremål ingick i den dåtida gravseden. Denna 
sed tror hon har förekommit inte bara på Öland 
utan inom stora delar av det germanska områ
det. De plundrade skelettgravarna på Slusegårds
gravfältet på Bornholm har förklarats inte enbart 
som ett sätt att berika sig på, utan snarare som ett 
resultat av ett maktskifte. I samband med plund- 
ringsvågen förändras också gravskicket på gravfäl
tet. I ett flertal av plundringsgroparna har senare 
brandgravar anlagts (Linde rppt^yff). Detta gör 
att man försiktigtvis kan undra om det inte kan 
vara de saknade benen från skelettgravarna som 
bränts. I ett dylikt scenario skulle plundring, brän
ning och återbegravning i samma grav ingå i en 
lång begravningsprocess. Detta skulle kunna prö
vas genom en förnyad genomgång av det osteolo
giska materialet från gravfältet.

Niklas Grop (2000:40) har observerat att ett 
flertal av folkvandringstidens kammargravar öpp
nats från sidan och inte från den enklaste vägen 
genom gravkammarens tak. I flertalet av dessa gra
var finns rika fynd kvarlämnade. Han föreslår att 
syftet med att öppna dessa gravar varit att återbe- 
grava de döda i enlighet med nya trosföreställning
ar och begravningsseder. Denna tolkning ligger i 
linje med det religionsskifte som föreslagits ha ägt 
rum under denna tid (Fabech 1991) men som dock 
är omtvistat. Det Niklas Grop (2000:40) föreslår 
är således att translatio-motivet funnits vid ett re
ligionsskifte som ägde rum innan kristendomen 
infördes. En enklare förklaring av observationen, 
är att öppnandet av graven och flyttandet av benen 
är delar av en utdragen begravningsritual.
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Terje Gansums (2002) nytolkning av gravnings
dokumentationen av Osebergsgraven utgör den 
mest övertygande argumentationen för tanken 
om att begravningsritualen var en lång utdragen 
process. Han föreslår att ceremonierna som ägt 
rum med graven som arena har pågått i minst fyra 
månader, men han framhåller också att de kan ha 
fortgått över flera år. Det är också troligt att det 
som Brøgger antog vara plundring eller skändning 
av den gravlagde i själva verket är resultaten av de 
handlingar som utfördes under ritualen.

Plundring i Tensta socken
Det är nu dags att återvända till våra två störda 
gravar i Forsa. När nu två gravar som låg nära var
andra var störda så måste man fråga sig om detta 
är vanligt förekommande i området eller om dessa 
gravar är speciella. Någon kunskap om detta går 
inte att få genom att studera grävningsrapporter 
eftersom ytterst få gravar i trakten är undersökta. 
Vi kan däremot få en bild av hur många gravar som 
möjligen är störda genom att gå till fornlämnings- 
registret och se hur många gravar det finns som 
har en grop nedgrävd i sig. Dessa bör i flertalet fall 
vara ”plundringsgropar”. I Tensta socken finns 33 
lokaler med högar (FMIS). Flertalet torde vara från 
yngre järnålder. Tolv lokaler är gravfält med en el
ler flera högar. Efter en genomgång av FMIS fram
gick det att gropar fanns i högar på 16 av lokalerna. 
Dessa har inte besiktigats. De måste därför slås 
fast att groparna inte behöver vara resultat av hög
brott. De kan också vara resultatet av att trätaket i 
en gravkammare störtat samman eller att kistlock 
ruttnat. Dessa är troligen dock mindre sannolika 
orsaker. Det går inte heller att säga när ett even
tuellt gravintrång är gjort. En del kan vara gjorda 
i relativt sen tid, vilket vi också sett exempel på ti
digare. Det finns t.ex. uppgifter om att högar har 
använts som jordkällare. När det gäller frågan om 
huruvida groparna är resultaten av plundring eller 
rituella högbrott, är det intressant att notera, att på 
de yngre järnåldersgravfält som har fler än en hög 
är det sällan samtliga av dessa har en grävd grop i 
sig. Eftersom högen i Forsa ursprungligen var från 
bronsåldern fanns det skäl att undersöka om även 
rösena i Tensta socken hade spår av gropar (FMIS).
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Så var inte fallet; visserligen var en del rösen om- 
plockade men det är svårt att tolka detta som spår 
av plundring eller rituella ingrepp i rösena

Slutord
Högen i Forsa har använts med långa mellanrum 
under flera hundra år som begravningsplats. Hö
gen har också fungerat som en plats för kommuni
kation med de döda och som sådan har den fung
erat som en religiös plats för diverse riter. Anders 
Kaliff har liknat stensättningar vid altare istället 
för gravar. Högar och stensättningar var platser 
där ben grävdes ned i samband med begravnings- 
riter. Kanske var dessa byggnader inte avsedda 
för slutförvaring av benen utan fungerade som en 
mellanstation i den rituella cykeln? Stensättningar 
och högar kanske spelade en mer aktiv roll i riter 
och ritualer där återupptagandet av de nedgrävda 
föremålen och benen ur dessa ingick.

Fornlämningar liksom byggnader och spekta
kulära naturformationer omfattar narrativa kva
liteter som säkerligen alltid är verksamma, men 
där meningsinnehållet givetvis transformeras 
över tid (jfr Burström 1996). Att minneskon- 
struktioner och berättelser mister sin samtidsre
levans, vilket kan få till följd att fornlämningen 
glöms bort, är den aktuella gravhögen ett tydligt 
exempel på. Det kan tänkas att monumentet och 
graven ”förlorat” sina funktioner i samband med 
en plundring och att just detta varit syftet med 
en sådan (Aspeborg 2005:209).

Under vissa perioder kan ett genusperspektiv 
anläggas på frågan om sekundära intrång i gravhö
gar, vilket det tyvärr inte finns utrymme för här. 
De båda störda gravarna i Forsa var mansgravar. 
Det var också de bronsåldersgravar i Danmark 
som blivit föremål för gravintrång, liksom Mälar
dalens plundrade kammargravar. Sannolikt hör 
andelen störda gravar samman med männens le
dande ställning inom såväl familj, ätt och samhälle 
under dessa perioder. Men som vi har sett plund
rades såväl mans- som kvinnogravar under andra 
perioder som t.ex. romersk järnålder.

En annan likhet mellan ingreppen i Forsa och 
hur det ser ut på andra håll, var det faktum att 
endast skelettgravarna blivit störda medan brand
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gravarna lämnats orörda. Plundringsgropens 
placering i högen visar också att de som gjorde 
ingreppet här visste var någonstans i högen den 
gravlagde låg. Det intressanta med den plundrade 
graven i Forsahögen är att den tillhör en tid som 
annars inte är förknippad med gravbrott. Detta 
kan till viss del förklaras av att skelettgravskick
et under bronsålderns period VI och förromersk 
järnålder är ovanligt. Likaså är rika föremålsfynd 
i gravarna från dessa perioder ovanliga. Vi måste 
därför konstatera att vi inte vet hur eliten under 
denna tid begravdes i allmänhet, och följaktligen 
inte om de gravlagda i Forsagravarna tillhörde 
denna eller inte. Av den orsaken är skändnings- 
motivet som ett led i dynastiska strider vanskligt 
att hävda som skäl till störningen, såvida de inte 
stödde en förlorande part i sådana fejder.

Möjligen kan det faktum att huvudet skilts från 
kroppen i Forsahögen vara ett tecken på att man ve
lat visa att man brutit den dödes makt för att sedan 
kunna plundra graven. Det var som vi sett tidigare 
en vanlig föreställning i den isländska sagalitteratu
ren att den döde kunde förhindras att gå igen om 
han blev halshuggen (se också Brendalsmo & Ro
the 1992:99). Vi har emellertid också kunnat kon
statera att detta var en nödvändig del även i rein
karnationsritualer. Den dödes gestalt kallades i de 
isländska källorna ibland Draugr och verkar mest ha 
vaktat på de skatter som lagts i högen. Dessa gestal
ter omnämns främst i samband med att de skapar 
bekymmer för de levande. I fråga om gravhögen i 
Forsa kan man ställa sig frågan om den man som 
jordats var avsedd att vara en högens väktare. Efter
som graven är plundrad - eller i vilket fall som helst 
uppgrävd - gick det inte att arkeologiskt att fastslå 
att det han i sådana fall vaktade var en materiell 
skatt eller de övriga gravlagdas kvarlevor.

Efter att ha gjort denna exposé över möjliga or
saker till att gravarna i Forsa öppnats så kan man 
slå fast att vi inte kan fastställa vad orsaken va
rit i de båda fallen. Däremot kan man göra olika 
rimlighetsbedömningar angående skilda motiv 
till handlingarna. Enstaka skäl kan dock antingen 
uteslutas eller anses som mindre troliga. Gravarna 
i Forsa har förmodligen inte plundrats för snöd 
vinning skull. De bakomliggande motiv jag trots 
allt vill föreslå, är att ingreppen kan ha ingått i en

långt utdragen begravningsritual, kanske med in
slag av reinkarnationsförställningar. Det är min
dre troligt - även om det inte kan uteslutas - att de 
är gjorda av en ny grupp människor som kommit i 
besittning av marken till följd av lokala maktstri
der vilka förändrat maktförhållandena i bygden. 
Under bronsålder förefaller bygdens centrum ha 
legat vid det närbelägna Ryssgärdet, för att senare 
under romersk järnålder flytta till Gödåker.

Många frågor kring de störda gravarna kvarstår. 
En studie av de många brandgravar med plund- 
ringsgropar som finns i Mälardalen är angelägen 
och skulle möjligen ta frågan till en ny kunskaps
nivå. Det är också viktigt att störningarna doku
menteras noggrant vid kommande undersökning
ar och att ingreppen inte oproblematiskt avfärdas 
som resultat av sentida plundringar. ■
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Summary
Breaking into a grave

A
n excavation of an inhumation grave at 
Forsa, Tensta parish, revealed that the 
grave had been destroyed in prehisto
ric times. The obvious conclusion was that it had 

been looted, but could there be other reasons for 
interfering with the grave? In this article, I re
count and comment on some of the explanations 
for grave interference hitherto brought forward 
by the research community. The different hypo
theses are then applied to this specific case. The 
riddle is not resolved, but the article suggests 
that the opening of the grave can have fulfilled 
a function in a protracted burial ritual, possibly 
involving notions of reincarnation. ■
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Sädeskorn i ritualen

Under äldre bronsålder i Sommaränge skog

Camilla Forsman, Societasarchaeologica npsaliensis 
Anneli ekblom, Geark

S
ommaränge skog, belägen mellan Viksta 
och Sätuna i Viksta socken är en viktig plats 
för att förstå ritualer i samband med begrav
ningar under äldre bronsålder, särskilt i denna del 

av Uppland där få större undersökningar ägt rum. 
Sommaränge skog är också en viktig lokal efter
som fyndmaterialet tyder på kontakter med både 
det norrländska och sydskandinaviska området 
vilket bör ha präglat platsens karaktär, både dess 
ekonomi och rituella praxis.

Lokalen undersöktes av Societas Archaeologica 
Upsaliensis under 2003 (Forsman & Victor 2006; 
Schmidt Wikborg 2006). Undersökningen av Som
maränge skog visar att platsen började användas 
under senneolitikum och var i bruk under hela 
bronsåldern. Platsen har främst karaktären av en 
rituell plats där behandlingen och deponerandet av 
människors kvarlevor varit i fokus. Kremerade ben 
efter döda individer har nedlagts i stenkonstruktio- 
ner, skärvstenshögar, benlager och ett sk. kulthus 
(se även Forsman i denna volym). Två anläggningar 
som tolkats som kremeringsplatser har även åter
funnits. Dessa lämningar kommer att utgöra fokus 
för diskussionen här. Ritualer i samband med kre
mering är emellertid dåligt kända, något som också 
beror på att resterna efter kremeringsplatserna säl
lan påträffats eller uppmärksammats. Man har ti
digare främst fokuserat på hur benen behandlats, 
var de placerats och vilka fyndkategorier som finns 
i anslutning till dem. Förekomsten av botaniskt ma
terial, som t.ex. sädeskorn eller vilda växter har dock 
i samband med dessa kontexter sällan diskuterats ti

digare. Kännedom om fenomenet finns men större 
sammanställningar saknas vilket möjligen kan för
klaras med att liknande kontexter sällan provtas i en 
större skala (jfr Gustafsson 1995:16). Det är därför 
ett ofta osynligt material. Med syfte att råda bot på 
denna situation och för att vidga förståelsen av ri
tualer i samband med kremering och deponering av 
brända ben, provtogs associerade kontexter i Som
maränge skog. I flertalet prover förekom rikliga 
mängder sädeskorn och domesticerade/vilda gräs
slag (Ekblom 2005). Vi kommer här följaktligen att 
argumentera för att sädeskorn och även vilda gräs
slag var en viktig del i ritualen kring kremering och 
behandling av brända ben i Sommaränge skog. Vi 
kommer också att diskutera vilken roll de botaniska 
fynden kan tänkas ha haft i gravritualen.

Platsen Sommaränge skog 
och dess omgivande landskap
Utifrån rekonstruerade strandlinjeförhållanden, 
vegetation och samtida fornlämningar i området 
vill vi först ge en bild av Sommaränge skogs om
givande landskap under slutet av senneolitikum- 
äldre bronsålder. Detta landskap skiljer sig till 
mångt och mycket från det landskap vi ser idag.

Under slutet av senneolitikum-äldre bronsål
der är Sommaränge skog beläget i ett inneskär- 
gårdslandskap där dagens Vikstaslätt utgör en 
stor innerhavsvik som i förlängningen löper ut i 
Mälarhavet. Belägen på en moränrygg höjer sig
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Figur i. De brandlager i Sommaränge skog som berörs i texten. (Två överlagras av skärvstenshögarna Aioooo och 
16198.) Notera att A204$ę6:s utbredning på bilden utgör en digital inmätning av dess mäktigaste och mest välbeva- 
rade del (digital bearbetning av Camilla Forsman och Kristina Martinelle, SA U).

Figure 1. Map of Sommaränge skog and the layers discussed in the text. (Two are located beneath mounds of 
fire-cracked stone Aioooo and 16198). Note that the extent of the feature A 20 45 9 6 in the map represents the better 
preserved and more substantial part of this layer (map Camilla Forsman and Kristina Martinelle, SA U).
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Sommaränge skog (nuvarande mellan 33 och 37 
m ö.h.) över en innerhavsvik som begränsas ifrån 
den forntida ”Vikstaviken” av ett sund där Sävas- 
tabäcken idag rinner (se Forsman & Victor 2006). 
Detta sund var förmodligen farbart med båt då 
Sommaränge skog togs i bruk.

Ur ett lokalt perspektiv utgör Sommaränge skog 
under brons- och järnålder en nordvästlig utpost 
till Vikstabygden i söder och öster där det finns 
ett stort antal fornlämningar. Fornlämningarna i 
Viksta socken domineras främst av stensättningar, 
skärvstenshögar, skålgropar samt rösen i monu
mentala lägen (Aspeborg m.fl. 1995). Skärvstens
högar, skålgropslokaler och rösen i krönläge är den 
typ av lämningar som traditionellt brukar dateras 
till bronsålder. Även många stensättningar bör hän
föras till denna tidsperiod (se fördjupad diskussion 
i Forsman & Victor 2006). Placerade på en höjd på 
norra sidan av sundet som avskärmar innerhavs- 
viken vid vilken Sommaränge skog låg, finns även 
sex mindre stensättningar (RAÄ 1, Tensta socken). 
Troligen härrör dessa från tiden då sundet var far
bart. Det finns få spår av bosättningar samtida med 
Sommaränge skog, men det är sannolikt att mycket 
av bebyggelsen legat relativt nära havsstränderna 
utan att för den skull vara strandbundna.

Pollenanalys från sjön Tämnaren, belägen ca 1,5 
mil nordväst om Sommaränge skog, visar att ve- 
getatationen under senneolitikum-äldre bronsål
der domineras av en lövskog bestående av ek med 
inslag av hassel, alm och ask. Runt Sommaränge 
skog bredde sig alltså troligen en ekskog ut sig. 
Uppe på bergshöjderna där många stensättningar 
placerats har tallarna rest sig höga liksom på öpp
nare områden med tunnare jordlager där det växte 
främst tall och björk. I fuktigare områden växte 
alsnår och här fanns också öppnare områden med 
gräs (Almgren 2005). I pollenanalysen finns inga 
tydliga tecken på att områden röjts i större skala 
för odling eller bete vare sig under senneolitisk tid 
eller tidig bronsålder (Almgren 2005). Detta ute
sluter dock inte att mindre röjningar förekommit 
som inte syns i den regionala pollenanalysen. De 
förkolnade sädeskorn som kommer att diskuteras 
här har troligen odlats i närheten av Sommaränge 
skog och de fuktiga strandängarna liksom lövsko
garna har troligen använts till bete för boskap.

Under perioden då Sommaränge skog använ
des som rituell plats förändras det omgivande 
landskapet. Medan havsnivåerna drog sig bakåt 
blev det som varit ett farbart sund då Sommar
änge skog började användas gradvis grundare. 
Pasströskeln ligger högre än 25 m ö h, varför 
detta troligen skedde redan under äldre bronsål
der (Karlsson & Risberg 2006). Med tiden blev 
också havsviken allt grundare, och Långsjön blev 
så småningom till den insjö vi ser idag. Vegeta
tionen förändrades även med tiden. Under yngre 
delen av bronsåldern dyker också boken upp i ek
blandskogen. Även granen blir vanlig och utgör 
ett tydligt inslag i trädbeståndet (Almgren 2005). 
Möjligen etablerar sig dessa nya arter på områden 
som röjts för odling och bete.

Arkeologiska kontexter 
i Sommaränge skog
Inom lokalen Sommaränge skog påträffades 
främst anläggningar av rituell karaktär: brand
lager, stenkonstruktioner, skärvstenshögar och 
lager med förekomst av brända ben. Här påträf
fades även rester av ett sk kulthus (Forsman & 
Victor 2006; Forsman i denna volym). Som ti
digare sagts började platsen användas under sen- 
neolitikum och den var sedan i bruk under hela 
bronsåldern. I norra delen av undersökningsom
rådet påträffades ett treskeppigt långhus som da
terats till äldre bronsålder, och det är troligt att 
en boplats delvis sträcker sig utanför de under
sökta ytorna. På platsen fanns också senare läm
ningar i form av gravar och bebyggelse daterad 
till folkvandringstid och medeltid; dessa kom
mer dock inte diskuteras närmare här.

Makrofossilprover togs från ett flertal kontex
ter associerade till bränningen och nedläggandet 
av brända ben. En provmängd på c. två liter togs 
ut i fält från varje anläggning och preparerades. 
Totalt har 90 prover analyserats från platsen som 
helhet. Prepareringen gjordes inomhus genom en 
kombination av slamning och flottering. De kon
texter vi fokuserar på här utgörs av brandlager: 
två som tolkas som resterna efter kremeringsplat- 
ser samt ett marklager som har bränts före anläg-
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gandet av en stensättning innehållande brända 
ben. Kremeringsplatserna har 14C-daterats till 
bronsålder period II-III medan lagret under 
stensättningen har daterats till bronsålder period 
I. Flera faser kan urskiljas och platsen har även 
varit använd under en längre tid. Gemensamt för 
samtliga av dessa brandlager är att de i ett senare 
skede täckts över av skärvstenshögar.

Platsens olika anläggningar kommer här att 
diskuteras utifrån de handlingar som kan uttol
kas i materialet. För en mer ingånde beskrivning 
av anläggningar, fynd och makrofossilanalys i sin 
helhet, se Forsman (i denna volym) och Forsman 
& Victor (2006). En kort metodologisk beskriv
ning av makrofossilanalysen är dock nödvändig 
innan vi fortsätter vår diskussion eftersom den 
är källkritiskt viktig.

Makrofossilanalys
Det är väsentligt att påpeka att det endast är för
kolnat material som beaktats i analysen. Övriga 
påträffade färska fröer och annat växtmaterial har 
tolkats som moderna då bevaringsförhållandena 
inte bedöms som gynnsamma nog för att bevara 
organiskt material. Detta innebär i det här fallet 
att även om ett flertal växter använts vid olika 
tillfällen så är det endast det växtmaterial som 
blivit avsiktligt eller oavsiktligt bränt som finns 
kvar på platsen idag.

Eftersom växterna har bränts är det också myck
et fragmenterat vilket gör bestämningen av sädes
korn och ogräsväxter problematisk. Detta innebär 
bl.a. att ogräsfröer kan vara underrepresenterade i 
materialet eftersom dessa förbränns snabbare än 
sädeskorn. Den höga förstöringsgraden innebär att 
andelen obestämda sädeskorn är hög. Kornet har 
i ett fåtal fall separerats som naketkorn (Hordeum 
vulgare nudum) respektive skalkorn (Hordeum vul
gare vulgare). Identifierade vetekorn domineras av 
nakenvete, d.v.s. brödvete (Triticum aestivum eller 
vulgare) eller kubbvete (Triticum compactum). Den
na grupp har inte närmare separerats då överlapp
ningen mellan dessa båda arter generellt är stor. 
Det är dock troligt att det här rör sig om kubbvete 
eftersom brödvetet blir vanligt först under järn
ålder (se diskussion i Hansson 1997). Den höga

deformeringen av vetekornen gör att de känne
tecknande kriterierna för de speltoida vetesorterna 
emmer (Triticum dicoccum) och spelt {Triticum spel- 
ta) är svåra att urskilja och de kan därför felaktigt 
ha inkluderats i bröd/kubbvetegruppen. Den höga 
förekomsten av speltoida agnrester antyder också 
att så är fallet. Agnrester är vanligt på de speltoida 
vetesorterna medan kornen av nakenvete lättare 
separeras ifrån agnen. Agn från nakenvete hittar vi 
därför sällan i ett förkolnat material. De speltoida 
agnresterna är emellertid betydligt lättare att iden
tifiera till art än själva kornen. Med hjälp av agn
resterna kan vi få en uppskattning av den relativa 
fördelningen av spelt- respektive emmer. Denna 
indelning är dock inte direkt jämförbar med kor
nens fördelning vilket också är mycket tydligt i 
materialet från Sommaränge skog (se diskussion 
kring denna problematik i Knörzer 1970).

Förutom odlingsväxterna förekommer även 
andra grässlag i större mängder, framförallt losta 
{Bromus spp) som är ett grässlag med korn i stor- 
leksklass nära sädeskornen. Lostan har här inte 
närmare bestämts till art men utgörs troligen bla 
av råglostan {Bromus secalinus). Råglostan kan ha 
vuxit vilt på åkrarna som ogräs och tillvaratagits 
tillsammans med säden. Det har även diskuterats 
huruvida råglostan kan ha odlats aktivt som gröda 
(se diskussion i Welinder m.fl. 1998:73). Losta fö
rekommer även i måttliga mängder på bronsålders- 
lokalerna Annelund (RAÄ 17, Vårfrukyrka socken) 
och Vrå (RAÄ 16, Knivsta socken) (Eriksson 1997). 
Oavsett om den var odlad eller vild så antyder fö
rekomsten av detta gräs tillsammans med vete och 
korn att denna växt gavs en liknande betydelse som 
sädeskornen. Även andra vilda grässlag påträffades 
tillsammans med både losta och sädeskorn.

Bestämningen av sädeskornen eller bestämningen 
av vad som var vilda eller odlade växter i Sommar
änge skog är problematisk. Men i denna diskussion 
kommer vi inte att närmare diskutera den inbördes 
fördelningen av sädesslag eller göra åtskillnad mel
lan odlade och vilda grässlag utan istället lägga vik
ten vid betydelsen av förekomsten av brända sädes
korn och vilda gräs i Sommaränge skog.

Vi kommer nedan beskriva tre olika områden 
med brandlager överlagrade av skärvstenshögar 
som samtliga innehöll sädeskorn och vilda gräs. I

352 ARKEOLOGI EĄ UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



Figur 2. Brandlagrets (A204496) tydligaste utbredning i plan ses som svartmarkerad. Det täckte dock en betydligt 
större yta (digital bearbetning av Camilla Forsman och Kristina Martinelle, SAU).

Figure 2. The extent ofthe preserved and more substantial part ofthe layer (A204496) (black). The total extent of 
this layer was considerably larger (map Camilla Forsman and Kristina Martinelle, SA U).

A22741

Figur 3. Profil genom skärvstenshög A6092. Brandlagret A204496 gick inte helt att följa i profilen då det delvis var 
mycket flammigt. 1. Tät skärvstenspackning med inslag av brungrå siltig sand. 2. Tät skärvstenspackning med inslag 
av brungul grusig sand. 3. Brungul sand med fläckvisa inslag av sot och kol. 4. Gulgrå grusig morän. 4. Brungrå silt 
med inslag av sot och kol (A204497). 6. Brungul grusig sand (A46474).
Figure 3. Profile through the mound offirecracked stone A6092. Layer A204496 is shown as a discontinous layer.
1. Dense layer of fire cracked stone with inclusions of brown grey silty sand, 2 Dense layer offire cracked stone with 
inclusions of brown yellow sand. 3. Brown yellow sand with inclusions of soot and charcoal. 4. Yellow grey gravelly till. 
4. Brown grey silt with soot and charcoal (A204497). 6. Brown yellow gravelly sand (A46474)
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en sammanfattande diskussion kommer vi sedan 
att diskutera betydelsen av dessa fynd, deras in
formationsvärde i rituella sammanhang och dess 
roll i gravritualen.

Brandlager A204596
Brandlager A204596 (fig. 2 och 3), underlagrar en 
närmast rund skärvstenshög, centralt belägen på 
en moränhöjd i området A6092, ca 14 x 13 m stor. 
I skärvstenshögen har de brända kvarlevorna efter 
minst sex individer nedlagts. Även under skärv
stenshögen och brandlagret har brända ben ned
lagts och det finns rester av en trolig skelettgrav här. 
Dessa aktiviteter har pågått under en lång tid, från 
senneolitisk tid och under hela bronsåldern, vilket 
vi kan avläsa i lagerföljden (se även Forsman 2005). 
Aktiviteterna kan vi till viss del rekonstruera och 
diskussionen här utgår ifrån de händelser som går 
att urskilja i det arkeologiska materialet.

I den första fasen har sannolikt en skelettbe
gravning skett. Under brandlager A204596 åter
fanns en nedgravning (A204597) som mätte 3x2 
m och var 0,45 m djup, med flat botten och slut
tande kanter och rätvinkliga hörn. Fosfatprov 
från nedgravningen och dess närhet visade på 
kraftigt förhöjda fosfatvärden. Det är därför tro
ligt att det ursprungligen rör sig om en begrav
ning av ett obränt skelett. Spridningen av fosfa
ter antyder emellertid att graven plundrats eller 
störs i ett senare skede (Forsman i denna volym). 
I fyllningen som innehöll mycket sten påträffades 
ett tomt, fragmentariskt keramikkärl vars delar 
återfanns tillsammans. Andra keramikfragment 
hittades också spridda i anläggningen. Dessa kan 
härröra från ytterligare två kärl. I nedgravningen 
påträffades även en del av ett guldföremål, möj
ligen en del av en noppenring, samt ett avslag/ 
spets i flinta. I stenfyllningen och i dess botten 
framkom även brända ben. Sammanlagt påträf
fades 48 fragment med en vikt på 7,4 g. 78 % av 
benen har artbestämts till människa och bedöms 
tillhöra åtminstone en individ. En obränd tand 
har identifierats som tillhörande en gräsätare. 
De brända benen har ,4C-daterats till 1880-1630 
f.Kr. (kal. 2 sigma), d.v.s. senneolitikum-period 
I. Anläggningens första fas utgörs alltså av en

nedgravning som daterats till senneolitikum-pe
riod I. Här har troligen en intakt kropp nedlagts, 
tillsammans med brända människoben från yt
terligare en individ (se även Forsman i denna 
volym). Dessa händelser var sannolikt samtida 
eftersom de brända benen återfanns även under 
stenar i nedgravningens botten. De brända be
nen är alltså inte sekundärt deponerade i anlägg
ningen utan härrör från det tillfälle då man fyllde 
igen nedgravningen.

Efter att nedgravningen A204597 fyllts igen 
har man eldat på markytan. Detta kan vi avläsa 
i det sotiga lager med inslag av större kolfrag
ment (A20459Ó) som överlagrar den. Bränning av 
markytan har många gånger ägt rum innan anläg
gandet av hällkistor i Mellansverige, exempelvis i 
Alby (Andersson 2001:77), Annelund (Fagerlund 
& Hamilton 1995:75) och Dragby (Jaanusson & 
Siiven 1962:36) och brandlagret A204596 tolkades 
initialt som ett svedjningslager. I ett makroprov 
(PM36285) från lagret påträffades dock brända sä
deskorn (tabell 1). Både korn och vete med ensta
ka fynd av losta (Bromus spp) påträffades i makro- 
provet. Ett av dessa sädeskorn har ,4C daterats till 
bronsålder period I, 1690-1500 f.Kr.. Inga ogräs- 
fröer förekom i materialet, och endast ett fåtal 
agnrester av sädeskorn påträffades. Avsaknaden av 
ogräsfröer och agnrester samt lagrets lokalisering 
till en blockig morän gör det osannolikt att dessa 
odlingsväxter skulle vara rester från en odling på 
platsen. Snarare än att tolka lagret som resultatet 
av en bränning för att röja marken från växtlighet, 
eller att det skulle röra sig om odlingsväxter som 
växt på platsen, så väljer vi att tolka odlingsväxter
na som ett resultat av handlingar i anslutning till 
gravläggelse och behandling av brända ben (vilket 
kommer att diskuteras mer nedan).

Efter det att marken och sädeskornen bränts har 
man på brandlagret och nedgravningen byggt en 
oval stensättning (A36375), 4,4 x 2,7 m stor och 0,3 
m hög. Resterna av brandlagret (A204596) under
lagrar stensättningens kantkedja, vilket sannolikt 
kommer sig av att en viss tid förflutit mellan ned
gravningen och uppförandet av stensättningen. 
Tidsrymden är okänd, men stensättningen anla- 
des efter det att marken bränts och därmed dateras 
stensättningen till period I eller senare.
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Anläggning Brandlager
(A204597)

Nedgrävning/skelett- 
begravning (A22741)

Stolphål i omgivande 
hägnad (A10875)

PM nummer 36285 24209 20379

odlingsväxter
sädeskorn obestämt 
(Cerea/ea ind) hela 10 11

korn obestämd (Horde- 
um vulgare ind) 8

s kal korn {H orde u m vul
gare vulgare) 4 2

vete obestämd (Triticum spp) 5 2

bröd/kubbvete (Triticum 
aestivum/compactum) 1 4

sädesax agn emmer (Triticum dicoccum) 5

agn speltvete (Triticum spelta) 1

agn emmer/spelt (Triti
cum dicoccum/spelta) 1

ogräsväxter målla (Chenopodiaceae) 1

ängsväxter gräs (Poaceae) 1

losta (Bromus spp) 2 1

obestämt frö 1 3 1

Tabell i. Representerade makrofossil i anslutning till och underlagrande A6092. 

Table 1 Botanical macrofossils encountered in association with feature A6092.

På den brända markytan och över stensättningen 
har skärvsten påförts. Brända ben och andra mate
rial har nedlagts på olika ställen i skärvstenshögen. 
Den enorma storleken/mängden skärvsten visar 
att högen tagit tid att bygga upp, vilket också stöds 
av l4C dateringar av de brända benen. En rakkniv 
från bronsålderns period IV hittades också bland 
skärvstenarna i toppen av högen, vilken kan date
ra slutet av den fas då den byggts på höjden. Ned
läggningarna av de brända benen har alltså pågått 
vid olika tillfällen, under loppet av ca 1200 år, med 
en yngsta datering till bronsålder period V-VI i 
monumentets kantkedja.

I en senare fas har man troligen uppfört en häg
nad runt skärvstenshögens östra sida. Resterna av 
denna påträffades som ett antal stolphål. Möjligen 
har hägnaden rests med syfte att begränsa tillgäng
ligheten till skärvstenshögen från den östra sidan. 
Att hägnader påträffas i samband med högar är 
inte ovanligt. Det finns flera exempel på hägna
der i samband med högar från Skåne (exempel
vis Arcini & Svanberg zoog^pff.). Ett jordprov

(PM20379) från ett av dessa stolphål analyserades 
och även här förekom sädeskorn som antingen de
ponerats i stolphålet eller har rasat ner i stolphålet 
efter det att stolpen tagits bort/bränts (tabell 1).

Jordprover från andra sammanhang i Sommar- 
änge skog som påminner om brandlager A204596 
indikerar att förekomsten av sädeskorn och andra 
gräs inte är unik för brandlagret under den skärv- 
stenshög (A6092) vars konstruktion beskrivits 
ovan. Söder om denna skärvstenshög påträffades 
ytterligare två skärvstenshögar i nära anslutning 
till varandra: A10000 och A16198. Liksom i det 
första fallet förekom brandlager under högarna.

Brandlager A29256
Brandlagret A29256 (fig. 4-6) under och omkring 
skärvstenshög Aroooo har tolkats som resterna 
av en bål- eller kremeringsplats (se Forsman & 
Victor 2006). I sin helhet består händelserna på 
platsen av flera olika faser. Först har stolpar grävts 
ned i den sterila leran under det som senare kom
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att utgöra skärvstenshögens centrala delar. Några 
av dessa stolpar, som vid ett senare skede brun
nit, utgjordes av en halvcirkelformad konstruktion 
centrerad kring ett markfast block.

Därefter anlades den första branden som resulte
rade i en lins av ett mörkt sotigt lager av mycket fet 
karaktär (lager 3). En gles stenpackning av större 
stenar har sedan anlagts i anslutning till det mark
fasta blocket. På denna stenpackning har man eldat 
vid olika tillfällen. En viss tid har förflutit mellan 
dessa bränningar vilket går att avläsa i tre separe
rade sot- och kollinser. Mörka brandlager, sotiga 
och feta, har skiktats med lager av sotigt grus, mest 
sannolikt grus från skörbrända, söndervittrade ste
nar. Två sädeskorn tagna från den översta, respek
tive nedre kollinsen har också 14C-daterats. Dessa 
olika dateringar visar att linserna tillkommit under

perioden 1540-1390 f.Kr. till 1530 -1320 f.Kr. (kal. 
2 sigma (alltså period II). Kol av ek från den nedre 
linsen i kol- och sotlagret A29256 (lager 3) har 14C- 
daterats till 1500-1210 f.Kr. (kal. 2 sigma), d.v.s. 
period II—III (fig. 7).

Efter bränningen har skärvsten hamnat på sot- 
och kollagret. I den undre delen av det förekom 
nästan ingen skärvsten alls varför man kan anta 
att stenen här har rensats bort. I detta lager har 
brända ben nedlagts. Sammanlagt påträffades 21 
fragment av brända och obrända ben med en vikt 
på 3,5 g. Eftersom benen är alltför fragmentera- 
de går merparten av dem inte att artbestämma 
närmare än att de kommer från däggdjur. Här 
finns alltså inga säkra tecken på att man depo
nerat eller bränt just människoben. Den feta ka
raktären på brandlagret indikerar dock att lagret

Figur 4. SkärvstenshögAioooo och brandlager A29256 under utgrävning (foto SAU).

Figure 4. Mound of fire cracked stone A10 00 0 and layer A29256 during excavation (photo SA U).
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Figur 5. Brandlagret (Ai 9 2 5 6) och i detta belägna anläggningar. Brandlagret är markerat med grått. Streckade 
linjer visar skärvstenhög A1000 o:s utbredning iförhållande till brandlagret (digital bearbetning av Camilla Fors
man och Kristina Martinelle, SAU).
Figure 5. The sootlayer (A2Q256) and other features in association with this layer. The grey area marks the extent 
of layer A2ę2$6 and the dotted line the extent of the superimposed mound offire cracked stone A10000 (map by
Camilla Forsman och Kristina Martinelle, SAU).

är uppbyggt av rester efter kroppsfetter och stora 
mängder organiskt material.

Först i ett senare skede har platsen täckts med 
skärvsten. Sannolikt har man gjort detta strax ef
ter den sista bränningen eftersom inga tecken på 
att lagret varit utsatt för väder och vind kan säk
ras. Till skillnad från skärvstenhög AÓ092 har inga 
brända ben nedlagts bland skärvstenen. Varför

man täckt platsen med skärvsten går bara att spe
kulera om. Kanske har man placerat skärvstenen 
där för att markera att kremeringsplatsen därmed 
tagits ur bruk (se även Forsman & Victor 2006).

Jordprover togs från brandlagret i syfte att 
diskutera dess olika faser utifrån ett botaniskt 
källmaterial. Fyra av makrofossilproverna som 
analyserades kom från de olika linser som an-
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profilbank A-B
I I

Figur 6. Profil genom Aio ooo och A29236. i. Tätt packad skärvsten med inslag av gråbrun silt. 2. Tätt packad 
skärvsten med inslag av gulbrunt grus. 3. Sot- och kollager (A29236). 4. Gråvit sand. 3. Gråvitlera. 6. Brungulsand. 
7. Ljusgrå lera. 8. Brungrå sand med inslag av kol. 9. Gulbrun silt. 10. Mellangrå silt. Svarta stråk i lager 3 represen
terar olika kollinser.

Figure 6. Profile through features 10000 and 29236.1. Densely packedfirecracked stone with inclusions of grey- 
brown silt. 2. Densely packed firecracked stone with inclusions ofyellowbrown gravel. 3. Soot- and charcoal layer 
(A29236). 4. Grey white sand. 3. Gråvhite clay. 6. Brownyellow sand. 7. Light grey clay. 8. Brrown grey sand with 
charcoal. 9. Yellowbrown silt. 10. Medium grey silt. Black bands within layer 3 represents different charcoal lenses.

tas representera olika bränningsfaser i lagret 
(PM29784, 29785, 29786 & 29787). Samtliga 
prover var mycket innehållsrika på förkolnade sä
deskorn och gräs (se tabell 2). Ytterligare ett prov 
(PM51456) togs i ett av stolphålen (A49158), 
som påträffades under brandlagret. Även här fö
rekom en större mängd sädeskorn samt ett stort 
antal gräsfröer. Det är troligt att fyllningen i 
stolphålet delvis kommer från det överliggande 
brandlagret. Däremot skiljer sig den inbördes 
fördelningen av sädeskorn/gräs från övriga pro
ver. Till skillnad från övriga prover förekom en 
större mängd agnrester av emmer/spelttyp till
sammans med ett stort antal gräskorn av timotej 
typ. Denna äldre bränningsfas på platsen skiljer 
sig därmed från yngre faser.

Som tidigare sagts har dessa lager tillsammans 
tolkats som resterna av en bål- eller kremerings- 
plats (se Forsman & Victor 2006). Stenpackning- 
en i botten har sannolikt utgjort ett bålfunda-

ment som använts vid kremeringar. Experiment 
som utförts visar att kanalerna mellan stenarna i 
en gles stenpackning ger en god lufttillförsel vil
ket leder till en effektiv värmeutveckling (Kaliff 
i994:42ff.). De kolprover som analyserats visar 
att uteslutande ek har använts vilket stödjer att 
värmehållande ved medvetet valts ut. Ek är ett 
trädslag med goda bränsleegenskaper som brin
ner med hög, jämn värme. De fyra stolphålen som 
var belägna i en halvcirkelform runt stenblocket 
kan ha utgjort delar av en konstruktion med syfte 
att hindra bålet från att rasa ned i sluttningen. Fö
rekomsten av sädeskorn i detta sammanhang tol
kas som en del av handlingarna kring bränningen 
av benen eller associerade till dessa. Liksom i det 
tidigare diskuterade brandlagret är förekomsten 
av ogräsfröer relativt låg. Det är därför inte tro
ligt att det rör sig om odlingsväxter som faktiskt 
växt på platsen utan snarare att man har tillfört 
sädeskorn och grässlag och sedan bränt dem.
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Anläggning 29256 29256 29256 29256 49158

lager 3 lager 3 lager 3 lager 3
stolphål under 
brandlager

PM nummer 29784 29785 29786 29787 51456

odlingsväxter sädeskorn obestämt (cerea/ea ind) hela 13 29 12 32 38

korn obestämd (Hordeum vulgare ind) 3 3 5 7

vete obestämd (Triticum spp) 9 2 4

bröd/ku bbvete (Triticum aestivum/compactum) 2 8 1 31

speltvete (Triticum spelta typ) 1

emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) 1 1 3

havre (Avena spp) 2

sädesax och agn axbaser (Hordeum) 2

agn emmer (Triticum dicoccum) 18 8 8 15 5

agn speltvete (Triticum spelta) 3 1 6 7 13

agn emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) 7 7 27

ogräsfröer målla (Chenopodiaceae) 2 3

måra (Galium spp) 2 8

småsnärjmåra (Galium spurium) 2

slideväxter (Rolygonaceae) 2

ängsmarksväxter timotej (Phleum typ) 1 67

svingel (Festuca pratensis) 5

gräs (Poaceae) 1

losta (Bromus spp) 6 9 3 9 29

starrväxter {Cyperaceaé) 1

obestämt frö 2 1 2 5 19

Tabell 2. Representerade makrofossil i anslutning till och underlagrande A10000. 

Table 2. Botanical macrofossils encountered in association with feature A10000.

Brandlager A40401
De båda skärvstenshögarna som hittills diskute
rats har byggts upp i flera faser under en läng
re period. Detta är också fallet med den tredje 
skärvstenshögen A16198 (hg. 7-8). Denna är ca 
9 m i diameter och 0,9 m hög och är belägen på 
en höjd 1,8 m sydost om skärvstenshög A10000. 
Även här påträffades ett brandlager under skärv- 
stenspackningen. Det feta och svarta sot- och 
kollagret (lager 3/A40401) tolkas också det som 
rester efter en kremeringsplats som använts inn
an skärvstenshögen anlades. Under detta lager 
fanns även tecken på en tidigare fas med tre an
läggningar som kan ha ingått i en konstruktion 
vars syfte var att hålla bålen uppe: A42101, ett

otydligt stolphål samt A51994, en anläggning 
som initialt tolkades som en härd, men som även 
den kan utgöra en nedgravning som fyllts med 
material från brandlagret.

I brandlagret hittades sammanlagt 11 benfrag
ment med en vikt på 1,2 g. Inga av dessa har gått 
att artbestämma. Även obrända ben påträffades i 
form av två tänder: en svintand och en tand som 
inte gått att bestämma närmare än som tillhörande 
en stor gräsätare. Sammanlagt påträffades 11 frag
ment av tänder med en sammanlagd vikt av 0,8 g.

Bålplatsens centrum har sannolikt legat ca 1-2 
m nordost om långprofilen, där lager 3 var som 
mäktigast (0,25-0,3 m tjockt). Brandlagret före
kom alltså enbart under skärvstenshögens norra
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Figur 7. Ai6ip8 och 40401 iplan med närbelägna anläggningar. Grå skraffering visar brandlagets utbredning och 
streckad linje skärvstenshögens (digital bearbetning av Camilla Forsman och Kristina Martinelle, SA U).

Figure 7. Plan ofAi6ip8 och 40401 with other features in the vicinity. The grey area marks the extent of the soot- 
layer and hatched line the heap offirecracked stone (map Camilla Forsman och Kristina Martinelle, SA U).

del. Det har kantats av större stenblock, vilket 
var särskilt tydligt i den östra halvan. Stenarna 
var eldpåverkade och har sannolikt utgjort bål- 
fundament som använts vid kremeringar. Även 
tre andra anläggningar kan ha ingått i en kon
struktion för att hålla bålen uppe: ett otydligt 
stolphål och en härd/nedgravning som fyllts med 
material från brandlagret samt möjligen en osä
ker grop (se tidigare diskussion).

Brandlagret innehöll tunnare linser bestående 
av gyllenbrun grusig sand. Kolkoncentrationer
na över och under dessa gruslinser represente
rar sannolikt olika bränningar. Vedartsanalysen 
visar att ask använts som bränsle vid bränning
arna, vilka utförts under perioden 1400-1120

f.Kr. (kal. 2 sigma), d.v.s. bronsålder period II- 
III. Dateringen av sädeskorn från lagret har dock 
gett en snävare datering, till period II. I lagret 
påträffades fynd av brända ben men inga av dem 
har kunnat artbestämmas. De obrända ben som 
påträffades var två tänder, en svintand och en 
tand tillhörande en stor gräsätare.

Två jordprover togs från olika delar av brand
lagret (PM48801 och 48802) som sannolikt är 
resultaten av olika bränningsfaser. Båda proverna 
innehöll rikligt med sädeskorn och ett stort antal 
agn huvudsakligen bestämda till emmer. Liksom i 
andra här diskuterade kontexter påträffades flera 
korn av losta. I den grop som påträffades under 
brandlagret (A51994) framkom i PM52090 ett
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Figur 8. Profil genom A16198 och 40401.1. Tätt packad skärvsten med inslag av gråbrun silt. 2. Tätt packad skärv
sten med inslag av gulbrunt grus. 3. Sot- och kollager (A40401). 4. Gråvit grusig sand (urlakningfrån A40401). 6. 
Brungul grusig sand (undergrund). 8. Brungrå sand med inslag av sot. 9. Gulbrun silt.

Figure 8. Profile through Ai6ip8 and 40401. Densely packed firecracked stone with inclusion ofgreybrown silt. 2. 
Densely packedfirecracked stone with inclusions of yellow brown gravel. 3. Soot and charcoal layer (A40401). 4. Grey 
white gravelly sand. 6. Brown yellow gravely sand. 8. Brown yellow sand with inclusions of soot. 9. Yellow brown silt.

stort antal sädeskorn, liksom agn där huvudde
len bestämdes till emmer (tabell 3). Här framkom 
också en större mängd fröer av losta. Likheten i 
materialet från de olika lagren och gropen antyder 
att de är någorlunda samtida.

I ett senare skede har brandlagret täckts med 
skärvsten. Skärvstenspackningens begränsning 
är dock inte samstämmig med brandlagrets. Det 
finns inga dateringar för under vilken tidsperiod 
skärvstenslagret konstruerats. Varken ben eller 
föremål påträffades i skärvstenshögen. Det före
faller dock som om man har fortsatt att bränna 
eller nedlägga brända sädeskorn bland skärvste
nen. Ett makroprov togs i skärvstenslagret (lager 
2) (PM48800) och även i detta prov påträffades 
enstaka sädeskorn. Förekomsten av granbarr 
i detta prov stödjer en senare datering av sten- 
packningen än brandlagret eftersom granen före
kommer regionalt i större antal först under yngre 
bronsålder (se diskussion ovan).

Sommaränge skog i en 
regional kontext
Som framgår från presentationen förekommer 
huvuddelen av de påträffade odlingsväxterna och 
ogräs/ängsmarksväxterna i liknande kontexter:
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brandlager tolkade som eventuella bålplatser el
ler markprepareringslager, delvis överlagrade av 
skärvstenshögar. Detta får anses vara ett uppre
pat mönster på denna plats. I samtliga fall påträf
fas brända ben tillsammans med de förkolnade 
sädeskornen och gräsen och i vissa fall har före
komsten av brända människoben kunnat säker
ställas (deponerade på den avbrända markytan 
A204596, se även Forsman 2005; Forsman & 
Victor 2006). Även om de brända vilda gräsen 
kan ha växt på platsen där man utförde bränning
arna, är det inte troligt att sädeskornen växt här. 
Det förekommer inte heller ogräsväxter bland sä
deskornen i ett sådant antal man kan förvänta sig 
om det skulle röra sig om säd som växt på plat
sen. Odlingsväxterna bör istället tolkas som förda 
till platsen där de sedan bränts tillsammans med 
benen eller i anslutning till kremering eller ned
läggning av brända ben i vissa fall. Det är också 
troligt att de vilda gräsen tillförts till platsen på 
samma sätt som odlingsväxterna.

Huruvida detta är ett lokalt fenomen för Som
maränge skog eller något som även förekom på 
andra platser är inte känt. Förekomsten av brand- 
och sotlager under skärvstenshögar har noterats 
på ett flertal fyndplatser med en snarlik datering. 
I endast ett fåtal av dessa kontexter har makrofos- 
silanalys gjorts. Generellt har också få arkeobota-
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Anläggning 16198 16198 40401 40401 51994

PM nummer 1 Skärvstens 
högen 
48800

I Brand
lager 
48801

Brand-
lager-
48802

Brand
lager
48803

I Grop under 
brandlager

odlingsväxter sädeskorn obestämt (Cerea/ea ind) hela 3 31 16 49

korn obestämd (Hordeum vulgare ind) 1 1 2

vete obestämd (Triticum spp) 1 3 2 8

vanligt vete (Triticum vulgare) 1 7 2 13

emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) 5
sädesax agn emmer (Triticum dicoccum) 2 20 4 43

agn speltvete (Triticum spelta) 1 3 1 16
agn emmer/spelt (Triti
cum dicoccum/spelta)

23 68

ogräsfröer målla (Chenopodiaceae) 2 1

måra (Galium spp) 1 3
ängsmarksväxter gräs {Poaceae) 1

losta (Bromus spp) 3 9 3 33
övrigt enbär (Juniperus communis) 1 1 1

obestämt frö 2 1

hasselskal 2

granbarr 13 1

Tabell i. Representerade makrofossil i anslutning till och underlagrande A 16198. 
Table 3. Botanical macrofossils encountered in association with feature 16198.

niska undersökningar gjorts tidigare på material 
från gravanläggningar från bronsålder i Sverige i 
sin helhet. De få analyser som gjorts har visat att 
gravar innehåller botaniskt material: bland an
nat i form av säd, bröd och rotknölar (exempelvis 
Engelmark 1983; Gustafsson 1995:16). I en nyli
gen framlagd uppsats har botaniskt material i gra
var i Malmöområdet sammanställts (Brink 2005). 
Dateringarna visar att fenomenet förekommer 
från senneolitikum - medeltid (Brink 2005:iof.). 
Det botaniska material som påträffas är oftast för
kolnat., vilket inte är underligt då förkolningen är 
en förutsättning för att de ska bevaras (jfr Sarnäs 
& Nord Paulsson 2001:159 och diskussion ovan) 

Exempel på lokaler samtida med Sommaränge 
skog som kan nämnas är Fosie IV, i Skåne, där en 
rektangulär stensättning 0,8 x 1,5 m (grav 4000) 
påträffades vilken har tolkats som en barngrav. An
läggningen har daterats till äldre bronsålder genom 
keramik och i ett mycket stort makroprov (omfat

tande 140 liter) kunde tre bröd-/kubbvetekärnor 
i mycket dåligt skick samt sju sädeskornsfragment 
tillvaratas (Gustafsson 1995:16). Ett annat exem
pel är en gravgömma i ett röse på Hisingen, Göte
borg, vilken 14C-daterats till 1410-1260 f.Kr., d.v.s. 
period II—II. Här påträffades sädeskorn (korn) till
sammans med brända ben i gravgömman (Ragnes- 
ten 2005: 358f.). En tendens som kunnat skönjas 
i materialet är att den säd som påträffas i gravar 
tycks vara noggrant rensad, varför inga ogräs eller 
tröskrester tycks förekomma (Gustafsson 1995:16). 
I Sommaränge skog förekommer som vi sett tidi
gare endast ett fåtal ogräsfröer. Här påträffades 
dock ett större antal agnrester varför Sommaränge 
skog skiljer sig något ifrån andra platser.

Även andra vilda växter omtalas i gravkontex
ter. Ett mycket tidig uppmärksammat exempel 
utgörs av Egtvedflickan som med sig i sin begrav
ning i en bronsålderhög fått rölleka och en alko
holhaltig dryck (Thomsen 1929). Ett senneolitiskt
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svenskt exempel på möjlig användning av icke-do- 
mesticerade växter i begravningsritualen utgörs av 
hällkistan i Hamneda där ovanligt stora mängder 
pollenkorn av vitsippa (Anemone nemorosa) påträf
fades (Lagerås 2000:71).

Denna korta sammanfattning visar att förekom
sten av växtoffer i samband med begravningsritualer 
sannolikt inte är ovanligt och säkert skulle visa sig 
vara vanligare vid genomförandet av systematiska 
studier. Analysen i Sommaränge skog visar att mak- 
rofossilanalys i den här typen av kontexter utgör ett 
viktigt komplement i diskussionen kring ritualer i 
samband med gravläggelser och kremering.

Eftersom det här rör sig om mycket specifika 
rituella kontexter blir en jämförelse mellan fördel
ningen av sädeskorn och ogräs/ängsmarksväxter 
från Sommaränge skog och andra fyndplatser i den 
större regionen problematisk. Huvuddelen under
sökningar har gjorts på boplatsområden och det är 
inte självklart att valet av växter i rituella samman
hang speglar det vardagliga användandet. En jäm
förelse med äldre bronsåldersmaterial i Sydsverige 
och Mälardalen visar dock på likheter. Bland de be
stämda sädeskornen i Sommaränge skog domine
rade vete över korn med c. 23 % jämfört med 12 %. 
Detta stämmer väl in med det generella mönstret 
från södra Sverige under äldre bronsålder då vete 
dominerar över korn (Welinder m.fl. 1998:104). 
Med tanke på tidställning och den höga förekom
sten av agnrester ifrån spelt eller emmer är det 
också troligt att bestämningen av huvuddelen av 
vetekornen som bröd/kubbvete kanske skulle ifrå
gasättas, eftersom de sk speltoida vetesorterna som 
emmer och spelt generellt dominerar bland odlings
växterna i södra Sverige (Lagerås & Regnell 1999; 
Skoglund 1999). Detta är ett mönster som även 
avspeglas på bronsålders lokaler i Mälardalen som 
t.ex. Annelund (RAA 17, Vårfrukyrka socken) och 
Vrå (RAA 16, Knivsta socken) (Eriksson 1997).

Förekomsten av vilda gräs tillsammans med sä
deskornen i Sommaränge skog är intressant ur ett 
regionalt perspektiv. Diskussionen kring lostans 
ursprung som odlad eller vild har diskuterats ovan. 
Vilda ätbara grässlag har troligen använts på sam
ma sätt som odlade växter. Förekomsten av även 
mindre vilda grässlag tillsammans med losta och 
sädeskorn indikerar kanske att distinktionerna
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mellan odlad och vild hade mindre betydelse för 
människan under bronsålder än vad den har idag. 
Båda vilda och odlade växter har haft en del i ritua
len i Sommaränge skog och de har inte separerats.

Betydelsen av växter 
i begravningsritualen
Vi har ovan argumenterat för att sädeskorn och 
även vilda växter utgjorde en viktig del i ritualen 
kring kremering och behandling av brända ben i 
Sommaränge skog. Inkluderandet av sädeskorn 
och vilda växter i dessa rituella kontexter väcker 
frågor om dels förhållandet till odlingsväxter och 
vilda växter i ritualer, dels förhållandet mellan väx
ter och djur i ritualen. För att förstå vilken symbo
lisk roll inkluderandet av växtmaterial i gravritua
len kan ha haft måste vi titta på samhället i stort.

Vi har ovan gjort vissa jämförelser med andra 
liknande kontexter i södra Sverige där sädeskorn 
och vilda växter påträffats. Det arkeologiska mate
rialet i sin helhet visar att Sommaränge skog haft 
både sydliga och nordliga kontakter (Forsman & 
Victor 2006), vilket kan ha påverkat val av nä
ringsfång, ekonomi och bebyggelsemönster samt 
ritualernas utformning.

Det finns i sammanhanget en viktig skillnad 
mellan den sydliga bronsåldersfären och Upp
land. Skåne förefaller ha haft en mer utpräglad 
jordbrukarekonomi, baserad på odlingsväxter. I 
norra Uppland förefaller dock människor under 
denna period haft boskapsskötsel som huvudsak
ligt försörjningssätt (jfr Welinder m.fl. 1998, samt 
diskussion i Roumelis 2002). Lipidanalys har ut
förts på skelettmaterial från den till Sommaränge 
skog geografiskt närbelägna hällkistan i Dragby. 
Isotopsammansättningen från skelettmaterialet 
antyder att dieten hos de i hällkistan lagda indi
viderna främst baserats på kött; troligen nöt och/ 
eller får samt svin och mjölk vilket bekräftar att 
boskapsskötsel också har varit viktig för dieten 
(Roumelis 2002:24). I Sommaränge skog har inga 
liknande isotopundersökningar gjorts. Samman
sättningen av benmaterialet från Sommaränge 
skog visar dock att ben från boskap varit en del av 
ritualen under hela bronsåldern. Djurbensmateri-

363



alet är emellertid mycket sparsamt (Sjöling 2006). 
Detta kan antyda att boskap spelat en mindre roll 
i ritualen i Sommaränge skog och att boskap var 
mindre viktig för försörjningen än vad som verkar 
vara fallet i Dragby.

Ett stöd för att boskapsskötsel var den huvud
sakliga näringen i området i Sommaränge skog är 
att de regionala pollenanalyserna som diskutera
des ovan inte visar några tydliga tecken på odling i 
större skala. Oavsett om den huvudsakliga försörj
ningen och kosten dominerats av boskapsskötsel 
eller inte, är det i Sommaränge skog dock uppen
bart att man odlat, om än i mindre skala, och att 
odlingsväxterna betraktats som en viktig del av ri
tualerna kring kremering. Det finns emellertid en 
viktig skillnad mellan förekomsten av djurbenen 
och odlingsväxterna. Medan djurbenen förekom
mer under hela bronsåldern tycks odlingsväxter 
förekomma huvudsakligen under äldre bronsålder. 
Dock har inte alla stenkonstruktioner eller ”gra
var” provtagits för makrofossil och vi kan därför 
inte utesluta att botaniskt material förekommit 
även i kontexter med senare datering.

Det är viktigt att här skilja mellan den faktiska 
försörjningen, i detta fall troligen boskapskötsel, 
och vad som betraktades som ideal. Sädeskornen 
kanske närmast är att betraktas som symbolele
ment vilka utgjorde en del av ett ideologisk ka
pital. Med det menas att förekomsten av odlings
växter kan referera till synen på växtodling som 
ett ideal, snarare än till det vardagliga närings
fånget (jfr Malmer 1981 och diskussion kring 
hällristningar utanför jordbruksbygder).

Det makrofossila material har ett stort kun
skapsvärde när det gäller vår förståelse av ri
tualernas komplexitet, dvs. vilka element som 
inkorporerats i periodens rituell praxis. En re
kommendation inför framtida undersökningar är 
att provtagning av makrofossil analys bör riktas 
strategiskt mot kontexter med förekomst av män
niskoben och kontexter med rituella förtecken.

De tre anläggningarna i Sommaränge skog 
som diskuterats här är inte primärt platser där 
individers kvarlevor slutförvarats: d.v.s. de utgör 
inte ”gravanläggningar” (för ifrågasättande av 
gravbegreppets relevans under perioden senneo- 
litikum - äldre bronsålder, se Forsman i denna

volym). Det rör sig istället om platser där andra 
ritualer i samband med hanteringen av döda 
kroppar har utförts. Dessa ritualer omfattar brän
nande och nedläggande av odlingsväxter som kan 
tolkas ha ägt rum i relation till kremering och i 
samband med preparerandet av den markyta på 
vilken benen sedan deponerades. Att sädeskorn 
och botaniskt material förekommer både i själva 
gravgömman (slutförvaringen?), liksom i de ri
tualer som omgärdat kroppspraktiker och ”täm
jandet” av markytan” (Jfr Kaliff & Oestigaard
2004), antyder att dessa tillskrivits samma sym
bolism och varit en viktig del i den ritualiserade 
behandlingen av de dödas kroppar. ■
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Summary
Cerialgrains in ńtual contexts. Early Bronze Age in Sommaränge skog

S
ommaränge skog, situated between Viksta 
och Satuna in Viksta parish, is an important 
locality for understanding burial practices 
during the older Bronze age in this part of Upp

land. The locality was excavated by Societas Ar- 
chaeologica Upsaliensis in 2003 (Forsman & Vic
tor 2006; Schmidt Wikborg 2006). Investigations 
showed that Sommaränge skog was used from the 
late Neolitithic and continuously during the Bron
ze Age. This was first and foremost a place for the 
treatment and deposition of the dead. Cremated 
bones from the dead has been deposited in heaps of 
fire-cracked stones, layers of soot, bone layers and 
a ritual house (see also Forsman this volyme). Pre
sented paper focuses on the practices of cremation 
and burial associated with these constructions. A 
number of context associated with the treatment 
of human bones were sampled for a findcategory 
that has often been neglected, the botanical ma
terial. A large number of carbonised cereal grains 
and wild grasses were encountered in several of the 
layers of soot, together with burnt animal and hu
man bones. It is argued that cereal grains and wild 
grasses was an important part of the burial and cre

mation rituals in Sommaränge skog. Comparisons 
are made with similar context from southern Scan
dinavia showing that the inclusion of plant mate
rial in burial practices is not uncommon. Finally, 
the role of both wild and domesticated plants, 
alongside bones from domesticated animals in the 
practices of the treatment of the dead, is discus
sed against the bronze age societal organisation. 
While cattle herding was the main mode of sub
sistence, cereal and wild grains were given an im
portant role in the burial and cremation practices, 
particularly the case during the early Bronze age. 
The fact that the botanical material occurs both in 
association to the actual deposition of the burnt 
bones and as in the rituals preceeding the depo
sition suggests that they were associated with the 
symbolism around burial and cremation practices. 
The macrofossil analyses from Sommaränge Skog 
shows that this type of material has a great poten
tial in elucidating ritual practices in connection 
with cremation and burial and it is suggested that 
similar context should be sampled strategically to 
better understand practices around the handling of 
the dead during bronze age. ■

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2 365





Enbacken och Kyr s ta

Kństna uttryck på två uppländska gravfält 
från sen vikingatid och tidigmedeltid

Maud Emanuelsson, SocietasArchaeologica Upsaliensis 
Emma Sjöling, Societas A rchaeologica Upsaliensis

K
ristnandet av Skandinavien förefaller att 
ha varit en sammansatt process. Kristen
domen avspeglas bland annat i det arkeo
logiska gravmaterialet då de kristna gravarna till 

en början anlades på gårdsgravfält. Två undersök
ningar inom Byprojekter visar att förfarandet har 
pågått ett gott stycke in i medeltid, till och med ef
ter det att ärkebiskopssätet etablerats vid det närbe
lägna (Gamla) Uppsala. De båda lokalerna uppvisar 
också vissa skillnader, vilka kan tolkas som att til
lämpningen av kristendomen kan ha varierat inom 
regionen. Syftet är att presentera de kristna religi- 
onsindikerande inslagen i gravskicket och jämföra 
resultaten sinsemellan. Artikeln kommer att utifrån 
ett lokalt perspektiv behandla övergången mellan 
förkristen och kristen tro utifrån vad som är arkeo
logiskt konstaterbart. Vi kommer också att beröra 
relationen mellan övergivandet av gravfälten och 
uppförandet av en kyrka. De två undersökta gravlo
kalerna ligger vid Enbacken i Uppsala socken samt 
vid Kyrsta i Ärentuna socken. Båda lokalerna var 
belägna mellan 5,5 respektive 8,5 kilometer från är
kebiskopssätet vid Uppsala (hg. 1).

Utgångspunkten för artikeln är att den religiösa 
förändring som ägde rum under senvikingatid och 
tidigmedeltid gick olika fort på olika platser, även 
om platserna låg nära varandra, och att männis
korna i gravskicket gav uttryck för de nya religiösa 
och ideologiska uppfattningarna som etablerats i 
samhället (Andersson 2005:7). Studiet av de reli- 
gionsindikerande elementen i gravskicket baseras 
i första hand på en avhandling av Gunnar Anders-
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son (2005) och delvis på Anne-Sofie Gräslunds 
arbeten inom ämnet (se bland annat 1985; 1991, 
1991b; 2001). Vidare kommer vi i artikeln att an
vända begreppet ”förkristen” för de olika former av 
fornnordisk religion som utövades av den skandi
naviska befolkningen under järnåldern. Vi använ
der begreppet /ørkristen även om det finns en linjär 
tidsdimension i ordet. Olika former av fornnordisk 
religion existerade samtidigt med kristendomen un
der vikingatid (se exempelvis Gräslund 199^:142; 
Hultgård i99i:iöiff. och Andersson 2005:23ff. för 
en mer utförlig diskussion).

Presentation av 
gravfältet Enbacken
Enbacken (RAÄ 89) ligger vid Årsta i Uppsalas 
östra utkant. Gravfältet är beläget på ett impedi
ment i åkermarken (hg. 2). De äldsta uppgifterna 
om gravfynd på platsen är från 1876. Då påträffades 
skelettdelar från människa i samband med byggna
tionen av den järnväg som än idag är belägen invid 
gravfältets södra ände. I början av 1900-talet anla
des en gård på impedimentet. Gravfältet har delvis 
förstörts av de byggnader som uppförts på platsen 
samt av det trädgårdsarbete som bedrivits. Under de 
senaste hundra åren har Enbacken undersökts i flera 
omgångar, nu senast 2004 i och med E4-projektet 
(Sjöling 2006b). Mellan 1908 och 1913 undersökte 
Uppsala universitet platsen under ledning av Knut 
Stjerna och senare av Oscar Almgren. Ett mindre
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Figur i. Utdrag ur Terrängkartan 
medKyrsta, Enbacken och (Gamla) 
Uppsala utmärkt. ©Lantmäteri
verket Gävle 2007. Medgivande 
M2007/04080. (digital bearbetning 
av Kristina Martinelle, SAU).

Figure 1. Extract from the 
Topographic Map with Kyrsta, En
backen and (Old) Uppsala marked. 
©Lantmäteriverket Gävle 2007. 
Permission no. 2007/04080. Digital 
revision by Kristina Martinelle, 
SAU (digital revision by Kristina 
Martinelle, SAU).

antal gravar grävdes ut av Upplandsmuseet under 
1950-talet. Här bör några källkritiska aspekter angå
ende materialets tillförlitlighet tas upp. Den arkeo
logiska dokumentationen, materialet och resultaten 
från de tidigare utgrävningarna under 1900-talet är 
något oöverskådliga och därmed svårtolkade. Uti
från fotografier och planritningar från utgrävning
arna framgår att gravarna oftast inte totalunder- 
söktes. Istället grävde man schakt genom gravarna 
tills man påträffade en begravning. Eftersom man 
påträffat fynd, såsom kistspikar men även smycken, 
keramik, knivar och beslag, verkar det som det inre

gravskicket ändå har undersökts relativt noggrant. 
Tyvärr saknas anläggningsbeskrivningar, istället 
har fyndlistor i Statens Historiska museums acces
sionskatalog, Tillväxten, och planritningar använts 
som underlag för studien.

Enbacken bestod sammanlagt av cirka 35 gravar 
varav minst 23 har undersökts (fig. 9). De flesta av 
gravarna undersöktes i början av 1900-talet, därav 
det osäkra antalet gravar. Det inre gravskicket be
stod till största delen av jordande. Endast ett fåtal 
brandgravar har påträffats. Alla gravlagda var vux
na förutom en nyfödd som begravts tillsammans
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Figur 2. Översiktsfoto från 2004 års slutundersökning av den södra delen av gravfältet Enbacken. Parallellt med 
järnvägen syns stenansamlingar samt stubbar efter en allé. Den rektangulära stensättningen till vänster om allén är 
grav Aęyi (foto från väster av Emma Sjöling, SAU).

Figure 2. Overview of the southern part of Enbacken which was excavated in 2004. Stumps and accumulations of 
stones can be seen parallel to the railway. The rectangular stone setting on the left side of the tree avenue is grave Aęyi 
(photo from the west by Etnma Sjöling, SA U).

med en kvinna och två barn som kremerats (Sjöling 
2006b). Majoriteten av de 14C-daterade skelettgra- 
varna hör till den senare delen av vikingatiden, 
eventuellt tidigmedeltid. De två brandgravarna har 
daterats till vendeltid och/eller vikingatid (hg. 7).

Presentation av 
gravfältet Kyrsta
Gravfältet i Kyrsta (RAÄ 329) är beläget i åker
marken strax söder om Kyrsta bytomt (hg. 3).

Intill har också ett gravimpediment (RAÄ 328) 
från förromersk järnålder och en boplats (RAÄ 
327) med sammanhängande kontinuitet från sen- 
neolitikum till vikingatid undersökts (Engström 
& Wikborg 2006; Onsten-Molander & Wikborg 
2006). Utifrån historiska kartor över Kyrsta samt 
topograhska förhållanden är det sannolikt att en
dast en tredjedel av gravfältet har berörts av den 
arkeologiska undersökningen (hg. 4). Inom den 
undersökta delen av gravfältet påträffades 32 
brandgravar och sju skelettgravar. Tillsammans 
med fem undersökta brandgravar från förunder
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sökningen rör det sig om sammanlagt 44 gravar. 
Gravläggningarna spänner över en tusenårig era 
- från 200-talet till möjligen 1200-talet e.Kr. Sen
tida plöjning och täckdikning har haft starkt ne
gativ påverkan på gravfältet och därför fanns inga 
synliga gravöverbyggnader kvar ovan mark. Dock 
har olika lämningar efter flera förmodade högar 
dokumenterats. Några av gravhögarna kan också 
anas i det historiska kartmaterialet från 1700- och 
1800-talen (fig. 4). Med tanke på den långa an
vändningstiden, cirka 1000 år, bör det ha funnits 
varaktiga gravmarkeringar såsom stensättningar 
och högar, eftersom varje nytillkommen grav inte 
har skadat någon av de redan befintliga gravarna. 
Uppenbarligen har man vetat var de äldre gravar
na låg. Någon tydlig kronologisk gruppering går 
emellertid inte att urskilja då äldre och yngre gra
var i många fall placerats intill varandra.

Av sju senvikingatida och tidigmedeltida gravar i 
Kyrsta fanns sex stycken skelettgravar och en brand- 
grav (fig. 8). Skelettgravarna var placerade över hela 
den undersökta delen av gravfältet tillsammans 
med brandgravarna, dock med en viss koncentra
tion i gravfältets sydligaste del (fig. 10). Även den 
tidigmedeltida brandgraven låg i den södra delen. 
De gravlagda tillhörde inte någon specifik ålders- 
eller könsgrupp. Såväl barn som vuxna samt båda 
könen fanns representerade (Sjöling 2006c).

Gravskick
Gravskicket, som kommer att presenteras nedan, 
innefattar val av yttre och inre gravkonstruk
tion, begängelseform (kremering eller jordande), 
kroppsorientering, kroppsställning och gravfynd. 
Kriterierna utgår från Gräslunds tidigare arbeten 
om religionsindikerande element i gravskicket 
(Gräslund 1985; 1991b; 1996; 2001). I figur 5 och 
6 redovisas gravskicket för skelettgravarna och 
brandgravarna med sena dateringar i Kyrsta och 
Enbacken. Gravarnas 14C-dateringar redovisas i 
figur 7 och 8.

Begängelseform 
- kremering eller jordande
Begängelseformen har en stor och avgörande be
tydelse och kan tolkas som ett uttryck för män
niskornas religiösa föreställningsvärld (Andersson 
2005:55). Att kremering under nordisk järnålder 
är en förkristen sed är allmänt vedertaget. När det 
gäller skelettgravar håller vi däremot med Anders
son när han säger att ”den övervägande merparten 
av landbygdens skelettbegravningar i Mälardalen 
(oavsett huvudriktning) under senvikingatid och 
tidigmedeltid ägt rum inom ramen för ett kristet 
eller kristet präglat begravningsceremoniel” (An
dersson 2000:13). Jordande under den här perio
den och i det här området är med andra ord ett 
tydligt uttryck för en kristen tradition. Den nya be
handlingen av den döda kroppen uttrycker något 
annorlunda än en kremering. Skelettgravskicket 
är bevarande medan brandgravskicket är destruk
tivt. Tron på den materiella återuppståndelsen var 
med stor sannolikhet en viktig beståndsdel i det 
eller de kristna budskap som spreds i Mälardalen 
under slutet av vikingatiden. Till följd av detta 
tillskrevs kroppen ett egenvärde, något som inte 
fick förstöras i samband med bränning (Anderson 
2005:ioif.). Denna tro på egenvärde undergrävdes 
genom eldbegängelse (Nilsson 1992:24).

Om man räknar samman allt material och 
dokumentation från Enbacken visar det sig att 
minst elva anläggningar innehöll skelettgravar 
och minst fyra innehöll brandgravar (fig. 9). 
I de återstående undersökta stenkonstruktio- 
nerna påträffades ingen begravning, alternativt 
saknas uppgifter om inre gravskick. Fyra av ske
lettgravarna har daterats till vikingatid och/eller 
tidigmedeltid medan en har daterats till folk- 
vandringstid (fig. 7). Den folkvandringstida ske
lettgraven, grav C, låg i gravfältets centrala del 
och skiljde sig från gravfältets övriga skelettgra
var eftersom den saknade kistrester i form av spi
kar (fig. 9). Om detta är den äldsta skelettbegrav
ningen på Enbacken, skulle det även kunna vara 
den första kristna graven på gravfältet eftersom 
den döde har jordats. Detta väcker frågan om en 
tidig kristen påverkan också här uppe i Norden 
(se vidare Fabech & Näsman 2007).
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Figur 3. Kyrsta gravfält sett från dumphögen i norr 
(foto Ann Lindkvist, SAU).
Figure 3. The cemetery of Kyrsta seen from the dump 
heap in the north (photo Ann Lindkvist, SAU).

Figur 4. Kyrstagravfältets förmodade utbredning åt 
öster visas i det rödskuggade området. Del av kartöver
lägg från 1760-talets skifteskarta och ekonomiska kartan. 
Undersökningsområdets schaktbegränsningar och grav
högar har markerats. Historiskt kartöverlägg: Karin 
Hallgren (digital bildbearbetning Kristina Martinelle 
dr Tony Engström, SA U).
Figure 4. The estimated eastern extent of the cemetery 
at Kyrsta is shown in the red shaded area. Part of an old 
historical map (1760-1767) combined with a modern 
map. The area of investigation and the grave mounds are 
marked. Historic Map Overlay by Karin Hallgren (digital 
revision Kristina Martinelle dr Tony Engström, SAU).
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Figure 5. Table summarising the inhumations and the Viking Age cremation grave of Enbacken.
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Figur 6. Sammanfattande tabell över Kyrstas skelettgravar och den senvikingatida - tidigmedeltida brandgraven. 

Figure 6. Table summarising the inhumations and the late Viking Age-early Medieval cremation grave ofKyrsta.



Majoriteten av skelettgravarna på Enbacken har 
14C daterats till vikingatid eventuellt tidig medel
tid. Vi tolkar därför de skelettgravar som ej date
rats som samtida. Jordande har således varit den 
gängse begängelseformen på Enbacken under 
perioden 900-talets början till mitten eller even
tuellt slutet av 1100-talet. Den yngsta brandgra
ven på Enbacken, A304, är daterad till vikingati
dens senare hälft (hg. 7). Intressant är att graven 
innehöll skelettrester efter barn. Även den andra 
brandgraven med benrester, grav VIII, visade sig 
innehålla ett barn. Den graven var dock lite äldre, 
daterad till vendeltid-vikingatid. Skelettgravarna 
på Enbacken innehöll endast vuxna individer med 
ett undantag där enstaka benfragment efter en 
nyfödd låg tillsammans med en kvinna. Är det en 
ren tillfällighet att de enda gravarna med bevarade 
brända ben på Enbacken innehöll barn? Även den 
tidigmedeltida brandgraven från Kyrsta, A957, 
innehöll ben från barn. Kan det vara så att barn 
fortsatte att kremeras under vikingatiden medan 
de vuxna jordades? Att resonera ytterligare kring 
detta ger tyvärr inte så mycket i nuläget eftersom 
underlaget är så pass litet.

I Kyrsta verkar det som om enbart kremering 
har förekommit från romersk järnålder och fram 
till mitten av vikingatid. Räknar man med det 
intilliggande gravimpedimentet har brandgrav
skicket brukats från förromersk järnålder. En ske- 
lettgrav, A1068, (fig. 11) har daterats till yngre ro
mersk järnålder. Det var en grav där ett spädbarn 
hade begravts tillsammans med ett för tidigt fött 
barn. Dateringen är dock baserad på träkol från 
tall, vilket kan ha en hög egenålder. Träkolet be
höver inte datera händelsen när de två små barnen 
gravlades. Det kan inte heller uteslutas att träkols- 
fragmentet härrör från äldre material som man 
fyllt igen graven med. Gravens tydligt rektangulä

ra form och förekomsten av obrända träfragment 
har vi tolkat som spår efter en träkista. Eftersom 
dessa inte var vanligt förekommande före viking
atid, bör denna grav vara yngre än vad l4C -date
ringen visar (fig. 8). Skelettgravar från och med 
senvikingatid var således en ny, kristen, influerad 
sed i Kyrsta. Grav A2004, som har 14C-daterats till 
1160-1290 e.Kr (kal. 2 sigma), visar att jordande 
har använts under tidigmedeltid-högmedeltid. 
En förhållandevis sen datering av brandgrav A957 
(fig. 8), i vilken ett barn hade gravlagts, visar att 
likbränning fortsatte att praktiseras in i tidigme
deltid. Dateringen av brandgraven A957 är även 
den baserad på träkol från tall.

Gravarnas yttre konstruktion

Under yngre järnålder var små högar den vanli
gaste formen på det yttre gravskicket i Mälarda
len. Även runda stensättningar, skeppssättningar 
och treuddar var vanliga. Under senvikingatid till
kommer de rektangulära, fyllda men oftast ofyllda, 
stensättningarna i Mellansverige. Dessa stensätt
ningar är en trosexklusiv gravform i och med att 
den endast förekommer tillsammans med kristna 
jordbegravningar (Andersson 2005:129). På grav
fältet i Valsta har Andersson konstaterat att den 
äldre traditionen att anlägga en hög över den grav- 
lagda individen fortlever under senvikingatid men 
med en ny, mer profan, innebörd. Sina religiösa 
föreställningar och preferenser har människorna 
istället uttryckt i framför allt begravningsmeto- 
den, det vill säga kremering eller jordande, och i 
de nedlagda föremålen (Andersson 2005:148).

Det yttre gravskicket var mycket enhetligt på 
Enbacken. Av de 23 undersökta gravarna var 20 
stensättningar och resterande tre hade okänt el
ler obestämt gravskick eller saknade överbyggnad.

Ani nr Gravskick 14C-datering, prov nr Arkeologisk period
C skelettgrav AD 420-600 (Ua-23888) folkvandringstid - tidigvendeltid

A3 04 brandgrav AD 880-1030 (Ua-23893) vikingatid

A971 skelettgrav AD 880-1030 (Ua-23894) vikingatid

A skelettgrav AD 890-1160 (Ua-23887) vikingatid - tidigmedeltid

D skelettgrav AD 890-1030 (Ua-23889) vikingatid

IX skelettgrav AD 1000-1190 (Ua-23892) senvikingatid - tidigmedeltid

Figur 7. Vikingatida-tidig- 
medeltida gravar från Enbacken 
med kalibrerade dateringar 
(kal. 2 sigma).

Figure 7. Viking Age-early 
Medieval graves from Enbacken 
with Radiocarbon datings 
(cal. 2 sigma).
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Ani nr Gravskick ,4C-datering, prov nr Arkeologisk period

A1068 skelettgrav AD 130-390 (Ua-21881) romersk järnålder

A4388 skelettgrav AD 900-1170 (Ua-22654) vikingatid - tidigmedeltid

A989 skelettgrav AD 990-1190 (Ua-21777) senvikingatid - tidigmedeltid

A11807 skelettgrav AD 990-1190 (Ua-22653) senvikingatid - tidigmedeltid

A957 brandgrav AD 1020-1240 (Ua-21880) senvikingatid - tidigmedeltid

A998 skelettgrav AD 1030-1260 (Ua-22924) senvikingatid - högmedeltid

A14000 skelettgrav AD 1030-1260 (Ua-21770) senvikingatid - högmedeltid

A2004 skelettgrav AD 1160-1290 (Ua-21768) tidigmedeltid - högmedeltid

Figur 8. Vikingatida-med- 
eltida gravarfrån Kyrsta med 
kalibrerade dateringar 
(kal. 2 sigma).

Figure 8. Viking Age-Medie
val graves from Kyrsta with Ra
diocarbon datings (cal. 2 sigma).

Stensättningarna var runda, ovala, rektangulära 
eller oregelbundna till formen. Av de io skelett
gravarna hade hälften runda överbyggnader. Ske
le ttgrav A971 som undersöktes 2004, täcktes av en 
stenpackning som följde kistans utbredning och 
är följaktligen rektangulär till formen (fig. 12). 
Brandgravarna var runda eller ovala till formen. På 
planritningarna från de äldre utgrävningarna har 
de flesta gravarna en stenkrets som avgränsade gra
ven och i flera fall fanns även stenar innanför. Täta 
stenpackningar tycks endast ha funnits i ett fåtal av 
gravarna. Några av gravarna har beskrivits som låga 
högar på en översiktskarta från Almgrens kartering 
1913. Men om man utgår från befintliga fotografier 
står det dock sannolikt för övertorvade stensätt- 
ningar. Den enda grav som kallas ”hög” och ”röse” 
var den till vikingatid/ tidigmedeltid daterade ske
lettgraven A som undersöktes 1913 (fig. 13).

Eftersom samtliga gravar i Kyrsta påträffades un
der flat mark är det svårt att dra några säkra slutsat
ser om utformningen av gravarnas överbyggnader. 
De förmodade gravhögarna var högar över brand
gravar som utifrån 14C-metoden och fynd daterats 
till vendeltid-vikingatid, med undantag av en hög 
som daterades till romersk järnålder. Det finns 
dock anledning att fundera över om också skelett
gravarna kan ha varit täckta av högar. De under
sökta skelettgravarna hade ett ringa djup vilket 
talar för att de varit övertäckta av någon form av 
överbyggnad. Ett exempel är skelettgraven A2004, 
tillika den yngsta skelettgraven (fig. 14). Graven 
hade ingen synlig nedgravning utan låg direkt un
der ploglagret. Inga stenlyft eller stenar tillhörande 
en stensättning fanns intill skelettet. Istället verkar 
det mer rimligt att en mindre hög skyddat anlägg

ningen. Om det har legat en hög över skelettet inne
bär det att den förkristna traditionen att anlägga 
hög fortlevt i Kyrsta så sent som kring 1200-talet.

I Kyrsta har inga tydliga spår av kristna rek
tangulära stensättningar påträffats. Gravfältet 
låg i odlad mark och många stenar har under de 
senaste århundradena plockats bort. Gropar med 
små mängder brända ben i cirkelformation har till 
exempel tolkats som stenlyft från förmodade kant
kedjor. Inga stenlyft har dock påträffats i skelett
gravarna. Tre större stenar lagda i rad i nordost- 
sydvästlig riktning över skelettgrav A4388, graven 
med det för tidigt födda barnet, kan möjligen tol
kas som en rektangulär stensättning (fig. 15).

Inre konstruktion/spår 
efter kistor

Träkistor är ett så gott som okänt fenomen före vi
kingatid. Särskilt trapetsoida träkistor med smalare 
gavel vid fotändan, tycks hänga samman med kris
tendomens etablering (Gräslund 2001:46) och kist- 
typens utbredning följer i stort missionens spridning 
(Andersson 2005:113 och där anförd litteratur).

Nio av tio skelettgravar på Enbacken innehöll 
spår efter kistor i form av kistspikar. Den grav som 
saknade kistspikar hade däremot en rektangel av
ritad på planritningen, vilket skulle kunna tolkas 
som trärester efter en kista. I den skelettgrav som 
undersöktes 2004 påträffades inte mindre än 21 
spikar. Dessutom fanns trärester bevarade under 
bäckenet. Utifrån spikarnas läge kunde kistan re
konstrueras. Kistan var rektangulär till formen 
med tvärgående plankor i botten och langsgående 
plankor på locket och sidorna. I några av de un-
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Möjlig plats för und. 
1908-1909:
2 skelettgravar,
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vid järnvägsbygget 1876

Figur 9. Rektifierad översiktsplan över Enbacken med gravbeteckningar från tidigare undersökningar och karte- 
ringar samtfrån slutundersökningen 2004 (karta Kristina Martinelle, SAU).

Figuri 9. Rectified overview of Enbacken with grave numbers from the earlier excavations, surveys and from the 
excavation in 2004 (map Kristina Martinelle, SAU).
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Figur io. Översiktsplan över skelettgravarna samt brandgrav Ap57 i Kyrsta (karta Kristina Martinelle, SAU).

Figure 10. Overview ofthe inhumation graves and the cremation grave A Q57 at Kyrsta 
(map Kristina Martinelle, SA U).
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Figur ii. 
Skelettgrav A1068 
med mörkfärgning 
efter kistan (foto 
Jonas Wikborg, 
SAU).
Figure 11. 
Inhumation grave 
A1068 with the 
dark stain after the 
chest (photo Jonas 
Wikborg, SAU).

Figur 12. 
Skelettgrav A971 
med stensätt- 
ningen och den 
gravlagde man
nen (foto Emelie 
Schmidt Wikborg, 
SAU).

Figure 12. In
humation grave 
A 971 with the 
stone setting and 
the buried male 
individual (photo 
Emelie Schmidt 
Wikborg, SAU).
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Figur 13. ”Röset i grav A” på Enbacken (foto Oscar Almgren 1913).

Figure 13. ”The cairn in grave A” at Enbacken (photo Oscar Almgren 1913).

dersökta skelettgravarna i Kyrsta hittades frag
ment av trärester. Dessa har utifrån fragmentens 
läge och fiberriktningar tolkats som rester efter 
kistor. Dock påträffades inga kistspikar.

Kroppsorientering och 
kroppsställning
Under äldre järnålder i Mälardalen begravdes de 
flesta människorna med en nord-sydlig kropps- 
orientering (Wikborg 1996). Den dominerande 
riktningen under vikingatid var mer eller min
dre öst-västlig med huvudet i väster. Detta har 
ansetts vara en kristen handling. Avsikten var 
att vid dagen för återuppståndelsen möta Kris
tus ansikte mot ansikte i öster. Det finns dock 
inget stöd för en viss kroppsorientering i vare 
sig Bibeln eller andra bevarade texter av tidigt 
kristet slag. Den officiella hållningen från kyrkan 
var att kroppsorientering inte var nödvändig för 
frälsning (Nilsson 1987:142). Jonathan Lind

ström har föreslagit att denna tradition skulle 
representera riktningen för solens uppgång vid 
påsktid, det vill säga tiden för Kristi uppståndel
se (Lindström 2005). I stadsmiljöer som Sigtuna 
har praktiskt taget alla undersökta skelettgravar 
från 1000- och 1100-tal en enhetlig öst-västlig 
kroppsorientering med huvudet i väster. I Lund 
har endast en individ av 258 stycken begravda i 
en stavkyrka en avvikande kroppsorientering. I 
övrigt var samtliga begravda med huvudet i väs
ter. Gravarna har daterats till 1000-1050 e.Kr. 
(Andersson 2005:105 och där anförd litteratur). 
På mellansvenska gravfält från senvikingatid fö
rekommer även att människor har gravlagts med 
huvudet i öster. Det var således skilda tillämp
ningar i urban och rural miljö: huvud åt väster i 
Sigtuna och Lund men varierat på landsbygden 
(Andersson 2005:143). Det centrala i den kristna 
föreställningen om gravens och kroppens place
ring är vördnaden för kroppen - den får inte för
störas (Andersson 2005:109).
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Figur 14. Barnskelettet i A 20 o 4 med en kniv intill höger lårben. Ifotändan hade graven skadats av ett sentida dike 
(foto Emma Sjöling, SA U).

Figure 14. The infant skeleton A2004 with a knife next to the right femur. The grave has been damaged by a latter- 
day ditch (photo Emma Sjöling, SA U).

Utsträckt ryggläge är den vanligast förekom
mande kroppsställningen bland senvikingatida 
och tidigmedeltida skelettgravar, men hockerställ- 
ning eller sidoläge förekommer under samma tid 
även i kristna kontexter och kyrkliga miljöer (se 
vidare Andersson 2005:109 och där anförd litte
ratur; Nordberg 1998:20). Andersson menar att 
de som begravdes med en annan kroppsställning 
än utsträckt ryggläge sannolikt hade begravts utan 
träkista (2005:109).

Den dominerande skelettorienteringen på 
Enbacken var ostsydost-västnordvästlig eller 
sydost-nordvästlig riktning (fyra respektive tre 
gravar) (fig. 16). Ett dåligt bevarat skelett hade 
en öst-västlig riktning att döma av benresterna. 
Den enda som avviker från övriga skelett var ske
lettet i grav IX som hade en nordost-sydvästlig 
riktning och som dessutom hade den yngsta 14C- 
dateringen (fig. 7 och 16). Alla gravlagda hade 
begravts med huvudet i någorlunda västlig rikt
ning. Utifrån planritningarna från 1900-talets

början kan man se att de gravlagda låg i utsträckt 
ryggläge. Armställningarna varierade något. Fem 
av de gravlagda hade händerna vilandes på bäck
enet, en hade dem längs med kroppen och två 
hade vänster arm vinklad mot huvudet med den 
andra armen vinklad över bålen.

I Kyrsta var merparten av de gravlagda place
rade i någorlunda öst-västlig riktning. De flesta 
av skeletten låg orienterade i ostnordost-västsyd- 
västlig med huvudet i ostnordost (fig. 16). Tre 
av gravarna, alla belägna intill varandra på den 
södra delen av gravfältet, hade mycket likartade 
riktningar, vilket tyder på att de var anlagda re
lativt samtidigt. I den yngsta graven, A2004, låg 
den gravlagde i ostsydost-västnordvästlig rikt
ning med huvudet mot västnordväst. I graven 
med det för tidigt födda barnet, A4388, återstod 
endast öronben. Utifrån var öronbenen påträf
fades i graven har vi tolkat att barnet nedlagts i 
nordost-sydvästlig riktning med huvudet i nord
ost. De tre stenar som var placerade i rad ovan-
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Figur 15.Skelettgrav A4188 med ovanliggande stenar 
(foto Per Falkenström, SAU).
Figure 15. Inhumation grave A 4] 8 8 with stones 
above (photo Per Falkenström, SAU).

på graven i nordost-sydvästlig riktning styrker 
också detta antagande. I de fall där den gravlag- 
des läge har kunnat bedömas har denne, med ett 
undantag, lagts i utsträckt ryggläge. Undantaget 
utgjordes av en individ i grav A14000 som låg i en 
förvriden ställning, med huvudet på ett mycket 
märkligt anatomiskt sätt, med ansiktet nedåt och 
överkroppen på sidan (fig. 17). Individen, som 
bedömts vara en man, hade även en huggskada 
på höger kindben samt på insidan av underkäken. 
Skadorna har uppkommit av ett vapen strax innan 
eller i samband med döden (Sjöling 2006^236, 
241). Troligtvis har han blivit halshuggen.

De övriga gravlagdas armställningar varierade 
något. I A998 låg den gravlagdes armar utmed 
kroppens sidor, i A11807 hade underarmarna 
lagts upp över magen och i A989 vilade armarna 
över bröstkorgen.

Lokalbefolkningen i Kyrsta använde sig således 
av det mer rurala mönstret med ett mer varierat för
hållningssätt till kroppsorientering, medan de efter
levande vid Enbacken följde det mer urbana sättet.

Föremål i gravarna
Merparten av de fynd som påträffas i brand- eller 
skelettgravar från senvikingatid kan på ett eller an
nat sätt kopplas till klädedräkten. Andersson me
nar att detta faktum gör dem varken förkristna eller 
kristna. Föremålen från Valsta och Skälby har han 
delat in i tolv grupper: knivar, kammar, nycklar, 
torshammarringar, bälten (bältessöljor, remände- 
beslag), pärlor, broddar, mynt, accessoarer, eld
stål, skrin? (hakar, gångjärn, nubb), brynen samt 
”tomma”. Grupperna accessoarer, knivar, bälten 
och pärlor kan knytas till klädedräkten men har 
särskiljts av Andersson eftersom de har olika be
tydelse i gravkontexterna. I accessoarer ingår arm- 
och fingerringar, hängen, nålhus, spännen och söl- 
jor (dock ej bältessöljor). Vidare betyder kategorin 
”tomma” enbart att de innehåller andra föremål än 
ovan nämnda (Andersson 2005:117^). Föremåls
grupperna har applicerats på Kyrsta och Enbackens 
material och sammanfattas i figur 5 och 6.

Anderssons analys av gravarnas föremål visar 
att varken brand- eller skelettgravar från senvi
kingatid innehåller speciellt mycket fynd. Föremål 
som verkar ha ingått i klädedräkten finns i båda 
traditionerna, även om de kristet influerade gra
varna innehåller mindre utsmyckningar än de för
kristna (Andersson 2005:144). Vissa föremål kan 
dock knytas till det ena eller andra begravnings- 
metoden och bör tolkas som uttryck för religiösa 
föreställningar. Det gäller torshammarringar, 
knivar, kammar, bälten och broddar (Andersson 
2005:121). Av dessa fem föremålskategorier har 
knivar och kammar påträffats i Kyrsta medan det 
på Enbacken endast påträffats knivar. Andersson 
menar att knivar och bälten mer hör samman med 
skelettgravskick, medan kammar, broddar och 
torshammarringar hör samman med brandgrav
skick. Av dessa fyndkategorier är torshammar- 
ringen den enda trosexklusiva.

Knivar och andra vassa redskap av järn eller stål 
tolkas som tillhörande den kristna traditionen. 
Oron för att hemsökas av gastar och dylika var
elser som kan skönjas i flera fornnordiska sagor, 
kanske härrör från kristna föreställningar och inte 
förkristna som tidigare ansetts. Järnet som sådant 
har visserligen äldre tankar och idéer kopplade till 
sig men dessa har inte tillämpats inom brandgrav-
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Kyrsta Enbacken

Figur i 6. Diagram över Kyrstas och Enbackens kroppsorienteringar samt huvudriktningar. Grav VI (1913) saknar 
dock uppgifter om huvudriktning (diagram Kristina Martinelle, SA U).

Figure 16. Body- and skullorientation in the Kyrsta and Enbacken burials (illustration Kristina Martinelle, SA U).

straditionen. Etnologiska källor innehåller många 
exempel på järnets och stålets magiska egenskaper 
som skyddsmedel. Här kan även andra eggverk
tyg som saxar och sylar inkluderas (Andersson 
2005:i22f. och där anförd litteratur). En kniv som 
placerats ovanpå kistan skulle hålla kvar den döde 
i graven. Knivens eggstål ansågs skydda den döde 
mot onda makter och hindrade den döde att gå 
igen, vilket gynnade de efterlevande. Heiki Valk 
menar att i de fall där kniven legat i området kring 
huvudet, nacken, händerna, bröstkorgen, under 
ryggen eller vid höftpartiet med den vassa eggen 
mot huvudet, skulle den kunna behandlas som en 
gravgåva istället för dräkttillbehör (ip95:i4if.). 
Andersson menar däremot att det viktigaste var 
att kniven med dess skyddande egenskaper följde 
med i graven men att placeringen av den hade 
mindre betydelse (Andersson 2005:122).

På Enbacken påträffades två skelettgravar med 
var sin järnkniv. Den gravlagda i grav I (utgrävd 
1908) hade förutom en kniv även ett ringspänne, 
en fingerring, en armring. Den andra graven med 
en kniv (grav IX) innehöll även en järnring med 
beslag (fig. 5). I Kyrsta återfanns knivar i fyra ske
lettgravar och i två brandgravar (fig. 6). Samtliga

knivar var av järn och tre av knivarna från ske
lettgravarna hade bevarade rester efter knivskaft. 
Den ena brandgraven har utifrån fyndsamman
sättning daterats till sen vendeltid-vikingatid. 
Den andra brandgraven är inte daterad. Den var 
förstörd av dikesgrävning och det är inte uteslu
tet att kniven har hamnat bland brandresterna 
i samband med dikesgrävningen och att kniven 
därmed inte är samtida med graven. Utifrån vårt 
material kan vi därmed konstatera att knivar 
förekommer i fler skelettgravar än brandgravar 
i Kyrsta och endast i skelettgravar på Enbacken. 
När det gäller senvikingatid och tidigmedeltid i 
Kyrsta har knivar endast nedlagts i skelettgravar. 
Även om seden att nedlägga knivar i brandgravar 
har förekommit under tidigare perioder innebär 
inte motsvarande handling i skelettgravarna att 
den har samma innebörd. Vi ser istället att kni
ven har fått en ny, kristen mening.

Kring hanterandet av kammen verkar det ha 
funnits starka föreställningar och tabun. Både i 
den förkristna och den kristna traditionen tycks 
kammen ha blivit obrukbar och tabubelagd efter 
det att den använts vid tvagning och kamning av 
den döde. Skillnaden är att man i den förkristna
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Figur 17.1skelettgrav A14000 hade 
en man begravts i en förvriden kropps
ställning och med huggskador på höger 
kindben och på underkäken (foto Emma 
Sjöling, SAU).

Figure 17. In grave A140 o o, a man 
had been buried in a distorted body po
sition and with cut wounds on the right 
cheek bone and on the lower jaw (photo 
Emma Sjöling, SA U).

traditionen lät den förbrukade kammen följa med 
på brandbålet där den sedan förstördes, medan 
kammen sällan fick följa med den gravlagde i den 
kristna traditionen. Det finns undantag från regeln 
men generellt sett kan man se ett mönster med 
kammar i brandgravar men inte i skelettgravar.

Om vi ser till de båda gravfälten kan vi konsta
tera att vårt material i huvudsak stämmer över
ens med det generella mönstret med kammar i
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brandgravar och utan kammar i skelettgravar. 
Kammar har inte påträffats alls på Enbacken, 
varken i brandgravarna eller i skelettgravarna. 
Däremot fanns de i sju gravar i Kyrsta. Av dessa 
var sex brandgravar (varav tre vikingatida) och 
en skelettgrav, A11807 (fig. 6). I de vikingatida 
brandgravarna återfanns sammansatta enkel
kammar, totalt sex stycken. I skelettgraven på
träffades en sammansatt dubbelkam i höjd med
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Figur i8. I grav A11807 påträffades ett skelett, sannolikt en kvinna, tillsammans med en hund. Till höger syns de 
två jarnringar vilka antas vara hankfästen till ett träkärl. Kammen låg vid den gravlagdes knän medan kniven låg 
vid bröstet. På bilden syns även kistan: dels rester efter kistlocket ovanpå skelettet och dels den mörkfärgning runt 
skelettet som visar kistans kanter (foto Marcus Persson, SA U).
Figure 18. In grave A11807, a skeleton, probably a female, was found together with a dog. To the right, two iron- 
rings can be seen, which are assumed to be handles to a wooden container. The comb was placed on the knees, while the 
knife lay at the chest. The wooden chest can also be seen on the picture: the remains of the chest lid on top of the skeleton 
and the dark colouring around the skeleton which shows the edges of the chest (photo Marcus Persson, SA U).

den gravlagdes knän. Vi kan därmed konstatera 
att på Enbacken och Kyrsta har samtliga jordade, 
utom en individ, gravlagts utan kam, vilket stäm
mer in i det generella mönstret i Mälardalen.

De efterlevande till den döde i A11807 hade 
förutom kammen även lagt ned annat i graven, 
vilket skiljer den från de övriga jordade i Kyrsta. 
Individen, troligtvis en kvinna, hade begravts 
med en obränd hund, en kniv och ett träkärl 
med handtag (hg. 18). Graven har ,4C-daterats 
till senvikingatid eller tidigmedeltid (hg. 8). 
Hunden låg vid den gravlagdes fötter. På grund 
av en sentida anlagd stenkonstuktion för mark
dränering saknas den gravlagdas underben och 
hundens nedre del. Hundkraniet låg vid vänster 
framtass, det vill säga inte i artikulerat läge vid 
de översta halskotorna (hg. 19). Detta läge kan 
tolkas som att hunden blivit halshuggen, men ef
tersom halskotorna och kraniet är dåligt bevara
de går det tyvärr inte att bekräfta. En alternativ 
tolkning kan vara att kraniets position har rub

bats vid anläggandet av stenkistan intill.
I skelettgraven med den obrända hunden på

träffades också två större järnringar ovanför hu
vudet på den gravlagda (hg. 18). På ringarna fanns 
rester efter mineraliserat trä. Fynden utgör en 
direkt parallell till en samtida skelettgrav i norra 
Uppland. Vid Skämsta i Tierps socken påträffades 
två likadana järnringar tillsammans med trärester. 
Ringarna har tolkats som hankfästen till ett trä
kärl. I graven påträffades även en kam och en kniv 
(Frölund & Larsson 1997). Skämstagraven, som 
daterats till 1100-tal, har därmed slående likheter 
med grav A11807 i Kyrsta.

Träkärlet i A11807 kan ha innehållit mat eller 
annat organiskt material som inte bevarats i mar
ken. Intressant i detta sammanhang är att kärlet 
har placerats i kistan strax intill den dödes huvud. 
Kistans längd är därmed betydligt längre än vad 
individen är. Liknande ”extrautrymme” har vi sett 
i en annan skelettgrav, A998. Även här fanns ett 
stort utrymme ovanför den dödes huvud. Till skill-
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Figur 19. Hundskelettet som påträffades invid den dödes fotter i skelettgrav A11807 (foto Marcus Persson, SAU).

Figure 19. The skeleton of a dog which was found at the skeleton's feet in the inhumation grave A11807 
(photo Marcus Persson, SAU).

nad från A11807 finns inga spår efter något kärl i 
A998. Rent hypotetiskt skulle ett kärl kunna ha 
placerats även där men i sådana fall har den p.g.a. 
nedbrytningsprocesser i marken försvunnit.
Både hunden och kärlet skiljer sig från övriga sam
tida skelettgravars innehåll i Kyrsta. Eftersom den 
döde i grav A118 07 har jordats har vi tolkat graven 
som kristen. Däremot är nedläggandet av hun
den och kärlet och kanske även kammen en sed 
som har sina rötter i den förkristna traditionen. 
Den förkristna seden har levt kvar, däremot har 
den fått en ny icke-religiös innebörd. Hunden kan 
även betraktas som en personlig tillhörighet som 
helt enkelt har fått följa med matte i graven.
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Slutsats
Jordandet var en kristen handling under senvi
kingatid. Att begrava sina anhöriga obrända visar 
att man tagit till sig det nya förhållningssättet till 
kroppen, det vill säga att kroppen i sin helhet var 
nödvändig på den andra sidan.

Det kristna utövandet av gravskicket i Enback
en och Kyrsta följer i stort det regionala mönstret 
för övergången från förkristna kremeringar till 
kristna jordanden i kistor. Det finns både likheter 
och skillnader i gravskicket mellan de båda grav
fälten. I stora drag kan man säga att Enbackens 
gravskick ger ett mer enhetligt intryck än Kyrsta. 
Skelettgravar dominerade under vikingatid i En
backen och de uppvisade ett relativt likartat form-
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språk och innehåll. De flesta av människorna hade 
begravts i träkistor i sydost-nordvästlig riktning 
med huvudet i nordväst. Få föremål hade fått följa 
med de döda, de flesta kan kopplas till klädedräk
ten. Av de få föremålen kan knivarna framhållas. 
Kniven, som visserligen kan betraktas som en del 
av utrustningen, har som vi ovan sett haft en sym
bolisk betydelse som gått att förena eller införli
va i en kristen eskatologi, det vill säga en kristet 
präglad föreställningsvärld beträffande livet efter 
döden. Gravfältet användes under en förhållande
vis kort period under vilken människorna i En
backen förhållandevis snabbt övergav kremering 
för det nya kristna jordandet.

Kyrsta däremot ger ett något annorlunda in
tryck. Gravfältet hade en gravkontinuitet med 
kremering från förromersk järnålder till tidigme
deltid. Från den senare delen av vikingatid do
minerade dock jordande som begravningsmetod. 
Övergången var mer långdragen. De jordade hade 
mestadels lagts i nordost-sydvästlig riktning med 
huvudet i nordost, det vill säga spegelvänt jämfört 
med Enbacken. Några individer hade begravts i 
träkistor. Liksom i Enbacken lade man ned få fö
remål i graven, främst tillhörande klädedräkten. 
Även här återfanns knivar. I Kyrsta valde också de 
efterlevande att i samband med jordbegravning 
fortsätta använda vissa traditioner med förkristet 
ursprung men utan religiös innebörd, till exempel 
att låta en hund medfölja den döde samt att ställa 
ned kärl med något sorts innehåll. Möjligen har 
även seden att gravlägga under hög fortsatt fram 
till lioo-talets senare del, kanske in i 1200-talet.

På Enbacken jordade människorna sina döda från 
900-talet och troligtvis fram till slutet av 1100-ta- 
let. I Kyrsta äger jordande rum från omkring 1000- 
talets början till någon gång under 1200-talet, möj
ligen ända fram till århundradets slut.

Förutom att jordande i Kyrsta införs cirka 100 år 
senare jämfört med Enbacken, var också tillämp
ningen av kristendomen något annorlunda. Som 
vi har sett ovan har seder med förkristet ursprung 
fyllts med ny innebörd. Detta behöver dock inte 
betyda att den religiösa övertygelsen var olik den 
på Enbacken, utan snarare att tillämpningen var 
ett uttryck för Kyrstas mer isolerade läge sett från 
(Gamla) Uppsala.

Det officiella antagandet av kristendomen i Ti- 
undaland ägde rum på 1130-talet (Ros 2001:222), 
vilket innebär att Enbacken användes innan och 
eventuellt strax efter antagandet. Under 1100-ta- 
lets senare del uppfördes hundarekyrkan i Vaksala 
(Bonnier 1987:218) cirka 1,5 kilometer nordväst 
om Enbacken. Efter stenkyrkans tillkomst fort
satte människorna i Enbacken att begrava sina an
höriga på kyrkogården. Efter att sockenbildningen 
ägt rum hade endast sockenkyrkan gravrätt (Nils
son 1996:372). Den yngsta skelettgraven i Kyrsta 
är 14C-daterad till 1160-1290 e.Kr (kal. 2 sigma). 
Gravfältet användes således både efter det offici
ella antagandet och efter det att ärkebiskopssätet 
flyttats från Sigtuna till Gamla Uppsala, vilket 
skedde senast år 1164. Att begrava kristna på grav
fältet i Kyrsta upphörde inte förrän sockenkyrkan i 
Ärentuna byggdes någon kilometer öster om Kyr
sta, vilket inträffade omkring år 1300.

Anders Broberg har tidigare konstaterat att 
gårdsgravfälten i Norduppland (det vill säga 
Norra Roden och norra delarna av Tiundaland) 
nyttjades ännu under senare delen av 1100-talet 
(Broberg 1991:66). En förklaring till detta var 
att det fram till det officiella antagandet fanns 
möjlighet att välja gravplats menar Jonas Ros 
(2001:222). I tidigare litteratur har det även kon
staterats att det finns en brist på överensstäm
melse i tid, åtminstone i norra Uppland, mellan 
dateringarna av de yngsta gravarna på gravfälten 
och de äldsta konstaterade kyrkorna i området 
(Broberg 1991:49). Ann Catherine Bonnier har 
funnit det anmärkningsvärt att det under 1100- 
talets slut och 1200-talets början inte byggdes 
några kyrkor, inte ens av trä, norr om Gamla 
Uppsala. Om träkyrkor existerat borde någon 
dopfunt ha bevarats till våra dagar resonerar 
hon. Det var istället först vid 1200-talets slut och 
1300-talets början som kyrkobyggandet tilltog 
och då tämligen intensivt (Bonnier 1981:76^).

Kanske var det så att människorna under tidig
medeltid inte alls kunde välja gravplats utan att 
man helt enkelt fortsatte att använda gårdsgravfäl
ten fram tills dess att en sockenkyrka med gravrätt 
hade byggts i närheten. Om vi utgår från detta an
tagande finns det heller inte någon tidsdiskrepans 
eller ”tidslucka” mellan gårdsgravfälten och kyr-
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kogårdarna. Konsekvensen av detta blir även att 
kyrkobyggnadernas ”frånvaro” inte nödvändigtvis 
behöver betyda att kyrkans närvaro var starkare i 
söder än i norr. Både i Enbacken och Kyrsta ser vi 
att gravfälten användes parallellt med kyrkans när
varo i Tiundaland och att de övergavs först när en 
kyrkobyggnad av sten, en sockenkyrka, uppförts i 
närheten. I Kyrstas fall blir detta extra tydligt då 
gravfältet användes även efter det att ärkebiskops
sätet etablerats i Gamla Uppsala. Att gravläggning 
på gårdsgravfält skulle ha fortsatt även efter denna 
etablering har tidigare inte funnits sannolikt enligt 
Ros (Ros 2001:217). I fallstudien av Kyrstagravfäl- 
tet ser vi dock att man inte har övergett gårdsgrav- 
fälten så tidigt som man tidigare ansett.

Kan det vara så att flertalet av gravfälten i Ti
undaland har blivit feldaterade? Många av date
ringarna av både brandgravar och skelettgravar 
har tidigare baserats på föremålskronologier som 
i sin tur är baserade på förhållandena i Birka. 
Den lokala Birkakronologin har fått gälla även 
för hela Mälarregionen. En föremålstyp behöver 
emellertid inte upphöra bara för att den gör det 
på Birka menar Andersson (aoognaf.). Ibland 
har själva gravskicket fått avgöra dateringen - 
brandgravar får dateringar till mellan 800 och 
900-tal medan skelettgravar på samma gravfält 
istället dateras till mellan 900 och 1000-tal (se 
exempelvis Biuws ”Norra Spånga” 1992). Här 
ser man en linjär kronologi där skelettgravar 
avlöser brandgravar. Med denna problematik i 
åtanke och med de generaliseringar som ibland 
tidigare gjorts när det gäller dateringar tror vi att 
flertalet gravar under perioden vikingatid samt 
tidigmedeltid kan ha fått för tidiga dateringar. 
Det är rimligt att anta att det finns fler gravfält 
som likt Kyrsta har använts under medeltid.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att män
niskorna i Enbacken uttryckte sin kristna tro i grav
skicket cirka 100 år före lokalbefolkningen i Kyr
sta. De övergav också gravfältet cirka 100 år innan 
motsvarande skedde i Kyrsta. Därtill ser vi att över
givandet av de båda gårdsgravfälten sammanfaller 
med uppförandet av respektive sockenkyrka, b
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Summary
Enbacken andKyrsta - Christian expressions on two cemeterys 
in Uppland from Late Viking Age and Early Middle Ages

T
his article presents indications of Chris
tian funeral customs at Enbacken, Uppsala 
parish, and at Kyrsta, Ärentuna parish, in 
Uppland. Both investigations were part of the 

E4-project. Taking our departure in a local per
spective, we explore the transition from pagan to 
Christian beliefs, as far it can be proved archaeolo- 
gically. The two sites display certain dissimilarities 
in terms of archaeology. This can be interpreted as 
varying Christian practices within the region.

The study shows that people expressed their 
Christian beliefs mainly through inhumation. At

Enbacken this occurred during the 10th century, 
at Kyrsta during the 11th. The Enbacken ceme
tery was used up until the late 1200s, while the 
Kyrsta cemetery was in use throughout, and pos
sibly until the end of the 13th century. This me
ans that the Kyrsta cemetery was still in use even 
after the establishment of the archiepiscopal see 
at nearby Gamla Uppsala. The abandonment of 
the two farmstead cemeteries coincided with the 
erection of the parish churches. ■
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Eld, död och ritual vid
SOMMARÄNGE SKOG
En essä om senneolitisktkremeringsskick

Camilla Forsman, SocietasArchaeologica Upsaliensis

D
en här artikeln avser att behandla före
komsten av kremeringar - egentligen 
brandgravsritualer - under senneoliti- 
kum ca. 2300-1800 f.Kr. (Vandkilde 1996) och 

äldsta bronsålder med tyngdpunkt i den äldre 
delen av perioden. Dessa kremeringar kommer 
att betraktas i ljuset av andra under perioden 
förekommande gravskick. Utgångspunkten är 
framförallt ett svenskt gravmaterial, sekundärt 
sydskandinaviskt. Ett problem med gravar under 
perioden är att de saknas för stora delar av den 
uppskattade befolkningen. Därför bör begrav
ningar sökas också i andra kontexter eller som 
fokus kommer att ligga på här - i former som hit
tills inte rönt särskilt stor uppmärksamhet.

Materialet från Sommaränge skog i Uppland 
utgör kärnan i den här artikeln, ett material som 
öppnat upp för nya tolkningsmöjligheter. Här på
träffades ett tiotal kontexter med brända männis
koben som 14C-daterats till senneolitikum-äldre 
bronsålder, en period då skelettgravskicket anses 
vara gällande. Att enstaka brandgravar förekom
mer under hela neolitikum är känt, men de be
traktas i regel som undantag. I Sommaränge skog 
var dock brandgravskicket det dominerande under 
perioden, vilket tyder på att kremeringar kan vara 
betydligt vanligare än vad man tidigare trott. Lo
kalen uppvisade också annorlunda deponerings
monster, vilket indikerat att brända människoben 
i samband med ritualer placerats i andra kontexter 
än i vad som traditionellt benämns ”gravar ”. Re
sultat från andra utgrävningar i Mellansverige, som

Apalle och Ryssgärdet i Uppland och Fågelbacken 
i Västmanland, visar att ben från såväl neolitikum 
som bronsålder deponerats i boplatsmiljöer (Ullén 
2003; Eriksson & Östling 2004; Steineke 1997:7). 
De ibland anspråkslösa konstruktionerna och de 
små benmängderna gör att man kan ifrågasätta 
om det är lämpligt att använda gravbegreppet i 
det här sammanhanget. I dagens moderna sam
hälle utgör en grav slutförvaringen för en individs 
totala kvarlevor, antingen intakt eller kremerad, 
och det är svårt att använda termen utan att till
skriva den en mening från vår egen sociala kon
text (jfr Kaliff & Oestigaard 2004:84f.). I själva 
verket förefaller uppdelning och deponering av 
enstaka båda brända och obrända ben vara van
ligt under senneolitikums ritualer, med undantag 
av flatmarksgravar. För att försöka förstå inne
börden av den rituella variation som förekommer 
under senneolitikum kommer kremeringarna att 
betraktas ur ett rite de passage perspektiv, d.v.s. 
som övergångsriter i slutet av livscykeln.

Materialet från Sommaränge skog kommer att 
jämföras med liknande kontexter och diskuteras 
med hjälp av följande frågeställningar:

• Hur vanligt förekommande är kremeringar 
under senneolitikum?

• I vilka typer av anläggningar förekommer 
brända människoben under senneolitikum i 
Sverige?

• Inom vilka större kontexter påträffas dessa 
anläggningar?
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• Förekommer de brända benen i kollektiva el
ler individuella sammanhang?

• Hur förhåller sig de kremerade kvarlevorna 
till rester efter obrända individer?

• Förekommer regional och/eller lokal variation?
• Kan utveckling av kremeringsgravskicket spå

ras under senneolitikum?
• Var finns ursprunget till kremeringsbruket 

under senneolitikum?
• Vilka rituella implikationer ger kontexterna?
• Hur kan man se dem som resultatet av 

passageriter?
• Hur förhåller sig kremeringarna till andra un

der perioden kända gravskick?
• Vilken roll kan ritualerna ha spelat i det då

tida samhället?

Brandgravsritualer vid 
Sommaränge skog
RAA air & 213 vid Sommaränge skog, Viksta sn, 
Uppland, undersöktes av SAU under 2003 i sam
band med anläggandet av ny E4:an mellan Uppsala 
och Mehedeby (Forsman & Victor 2007). Platsen 
var belägen i blockrik skogsmark i Viksta sn, mellan 
Sätuna och Viksta i norra Uppland. Lokalen etable
rades under senneolitikum på stranden till en havs
vik i innerskärgården. Under främst senneolitikum 
och äldre bronsålder har kvarlevorna efter männis
kor hanterats och deponerats inom lokalen vilket 
är tydligt genom förekomst av stenkonstruktioner, 
skärvstensanläggningar, s.k. kulthus och resterna 
efter uppbyggda kremeringsbål. Anläggningarna 
var koncentrerade till de höjdryggar som löpte ge
nom området i öst-västlig riktning, men återfanns 
också inom lägre belägna partier. Det är framför allt 
kremerade ben som påträffats och sammanlagt rör 
det sig om ett tiotal kontexter som kunnat l4C date
ras till senneolitikum-äldre bronsålder. Ett fåtal har 
även daterats till yngre bronsålder. Även tre troliga 
skelettgravar påträffades, varav en stratigrafiskt kan 
placeras i senneolitikum-period I (se nedan).

Två kontexter har genom 14C-analyser kun
nat dateras till senneolitikum: A204599 °°h 
A204597/36375, ett benförande lager och en ned

gravning under stensättning. Anläggningarna 
anslöt till varandra och var lokaliserade till den 
höjdrygg som låg centralt i området och tycks ha 
utgjort dess fokus. I den skärvstenshög A6092 
som anlagts ovanpå A204597/36375 på höjden har 
deponeringar av brända människoben gjorts fram 
till övergången yngre bronsålder - äldre järnålder 
(se även Forsman 2005). Platsens fyndmaterial är 
relativt ovanligt. Såväl nordliga som sydliga kon
takter finns dokumenterade, vilket sammantaget 
pekar på att Sommaränge skog trots sitt synbart 
perifera läge haft kontakter med såväl den nord
liga som sydliga bronsålderssfären. De nordliga 
influenserna är synliga främst i kvartsteknolo
gin. Förekomsten av flinta och ädelmetaller: guld 
från senneolitikum-period I, en svärdsknapp från 
period I och bronset i rakkniven från period IV 
visar också att platsen haft utbytesrelationer med 
Sydskandinavien och, när det gäller guldet, kanske 
även med Centraleuropa. Ett treskeppigt långhus 
beläget i utkanten av undersökningsområdet är 
daterat till period I - en mycket tidig förekomst av 
denna hustyp. Den tidiga dateringen av huset kan 
tyda på att konstruktörerna inte fått sin påverkan 
från Danmark, där de första treskeppiga långhu
sen förefaller att vara något yngre, utan genom 
direktkontakter med kontinenten.

Benlager A204599
Benlager A204599 upptäcktes vid schaktning. 
Lagret var ca. 17 x 13 m stort och omfattade en yta 
av ca. 172 m\ Det var 0,01- 0,15 m tjockt, gene
rellt mäktigare närmare krönet på moränhöjden i 
sydöst och tunnades ut i den svaga nordvästslutt
ningen. Anläggningar framkom i lagret: sju stolp- 
hål, ett pinnhål, en stenkonstruktion (A16251) 
samt en större grop (A41110).

Fynd i lagret utgjordes framförallt av brända 
ben. Sammanlagt tillvaratogs 222 fragment 
brända ben med en sammanlagd vikt på 57,4 g. 
Merparten av benen har bestämts till människa: 
83 % av den totala vikten och 42 % av antalet 
fragment. Det minsta individantalet som finns 
representerat i A204599 är tre stycken i ålders
grupperna Infans (ca. 5-6 år), Infans II (5-14 
år) och Adult/Adultus/Maturus. Det finns an-

390 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



: ig ur i. Översikt över lokalen Sommaränge skog. Svarta markeringar utgör stenkonstruktioner 
(digital framställning Camilla Forsman och Kristina Martinelle, SA U).

Figure i. Map of the Sommaräng skog site. Stone constructions are marked in black 
(map Camilla Forsman och Kristina Martinelle, SAU).
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Figur 2. Plan över benlagret A 2 04 59 9, Sommaränge skog, och i lagret belägna anläggningar 
(digital framställning Camilla Forsman och Kristina Martinelle, SAU).

Figure 2. Plan ofthe bone layer A204599, Sommaränge Skog, and the features found in it 
(map Camilla Forsman och Kristina Martinelle, SA U).

tydningar om att benen medvetet spridits inom 
lagret. En passning kunde göras mellan två delar 
av samma käkled som deponerats så långt som 
3,5 m isär. Även djurben i form av mellanstort 
däggdjur, totalt 1,6 g, har kunnat bestämmas os- 
teologiskt. Förekomsten av andra fynd i lagret 
tyder på att stenteknologin i form av bearbetad 
flinta och kvarts skall associeras till bendepone- 
ringarna. Kvartsen bestod av fyra avslag varav ett 
var bipolärt samt två bipolära kärnor. Flintan 
bestod av tre avslag (varav ett var retuscherat och 
ett flathugget), splitter samt ett mikrospånslik- 
nande fragment. Flintan var i de flesta fall bränd. 
Övriga fynd i lagret var en del av en bergartsyxa 
och lerklining. Samma fyndkategorier påträf
fades även i några av anläggningarna belägna i 
lagret. Keramik förekom också i ett fåtal anlägg

ningar, men dock inte utanför dessa. Brända ben
1 lagret har 14C-daterats till 1950-1730 f.Kr. (kal.
2 sigma), d.v.s. senneolitikum.

De brända benen och övriga fynd förefaller ha 
deponerats tillsammans direkt på den dåvarande 
markytan. Synliga markeringar i sten ovan jord 
saknades. Man kan emellertid tänka sig att de 
stolphål som påträffades inom ytan för benlagret 
kan ha fungerat som markörer. Särskilt gäller 
detta de tre mindre stolphål (A10667, 10675 & 
10682) som påträffades på rad i ungefärlig VSV- 
ONO-riktning. Stolphålen kunde inte kopplas 
till några uppenbara konstruktioner. Benlagret är 
samtida med nedgravningen A204597 under den 
ovala stensättning A36375 som påträffades under 
A6092 (se nedan) och kan vara relaterat till den 
senare, eller vice versa.
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Brända ben förekom också i två anläggningar i lag
ret: gropen A41110 och stolphålet A41406. A41110 
utgjorde en stor, oregelbundet formad grop: 2,2 x 
1,92 m stor och 0,38 m djup. Sammanlagt påträffa
des 14 fragment brända ben i denna, av vilka mer
parten utgjordes av människoben. Ett fragment 
har åldersbestämts till adult (från 18 år och upp
åt). Ett fragment utgörs av mellanstort däggdjur 
(får/get/hund/svinstorlek). I gropen påträffades 
ett flintavslag och keramik med slät yta, ett fynd
material som är samstämmigt med det som före
kommer i de stenkonstruktioner (”gravar”) som 
påträffats inom undersökningsområdet.

I stolphål A41406 påträffades nio fragment 
brända ben med en sammanlagd vikt på 2,9 g. 
Merparten av dessa har gått att artbestämma och 
samtliga fragment utgörs av människa. Benen kan 
möjligen ha hamnat sekundärt i anläggningen 
som fyllning från benlagret A204599. Depone
ringar av brända människoben i stolphål förekom
mer dock under senneolitikum i Uppland (se RAÄ 
138, Skogs-Tibble sn, nedan), vilket innebär att vi 
inte kan utesluta att så är fallet även här.

I ett något senare skede har en stenkonstruktion 
anlagts på benlagret A204599 (A16251). Brända 
ben av människa från denna har 14C-daterats till 
bronsålder period I—II. Stenkonstruktionen var 
inte utmärkande till sin form. Möjligen har man 
vid anläggandet anknutit till det äldre begängelse- 
sättet inom benlagret genom att uppföra en min
dre tydlig stenöverbyggnad.

Stensättning och nedgravning 
A36375 och 204597
Under skärvstenshögen Aóopa-.s centrala delar 
framkom en oval stensättning A36375, 4,4 x 2,7 m 
stor och 0,3 m hög. Stensättningen var anlagd i 
västsydvästlig-ostnordostlig riktning. Den bestod 
av stenar generellt 0,12-0,35 m- Stenmaterialet 
uppvisade inga spår efter eldpåverkan.

Ett brandlager A204596 som gick att följa un
der botten av skärvstenshögen, sträckte sig in un
der kantkedjan i stensättningen. Stensättningens 
övre del bestod av brungul, grusig sand (lager 1). 
I mitten fanns en nedgravning (A204597), 3x2m 
stor och 0,45 m djup, med flat botten och sluttan

de kanter och rätvinkliga hörn. Fyllningen bestod 
av brungrå silt med ett fåtal sotiga fläckar och in
slag av kol (lager 2). Nedgravningen var även fylld 
med stenar. I gropens botten framkom en större 
sten, 0,73 x 0,56 m stor. Strax öster om denna på
träffades ett keramikkärl vilket var fragmenterat 
men de flesta delarna återfanns dock tillsammans. 
Kärlet innehöll varken ben eller andra fynd. Ke
ramikfragment framkom också spridda i anlägg
ningen, vilka kan höra från ytterligare två kärl. I 
anläggningens botten framkom fem stenar med 
flat ovansida under vilka mörkfärgningar påträf
fades. Brända ben framkom i gropens stenfyIlning 
(både lager 1 och 2) och även under stenarna med 
flat ovansida. Benen vägde 7,4 g och har artbe- 
stämts till människa och bedöms tillhöra åtmins
tone en individ. Även obränt ben finns represente
rat i form av en tand tillhörande gräsätare. Brända 
människoben från under en av stenarna i nedgrav
ningen har MC-daterats till 1880-1630 f.Kr. (kal. 
2 sigma), d.v.s. senneolitikum-period I. I lager 2 
påträffades även en del av en noppenringe i guld
tråd och ett avslag/spets i flinta.

En serie fosfatprover togs i botten av anläggning
en då den misstänktes utgöra en skelettgrav och 
resultatet visade på kraftigt förhöjda värden inom 
nedgravningen. Sannolikt rör det sig därmed om 
en skelettgrav som plundrats. Att guldtråden inte 
är intakt samt att delar av minst två keramikkärl 
fragmenterats tyder på plundring. Bottenbitarna 
påträffades invid en större sten i nedgravningens 
västra del, medan mynningsbitarna från samma 
kärl låg upp till en meter längre österut. Något 
som också stödjer antagandet om plundring är att 
höga fosfatvärden även förekom utanför den södra 
sidan av stensättningen, vilket kan tyda på att man 
gått in i anläggningen från den sidan och att delar 
av den förmultnande kroppen eller skelettet följt 
med ut. Intressant i sammanhanget är de obrän
da människotänder som påträffades omedelbart 
utanför stensättningen. Möjligen kan tänderna 
härröra från nedgravningen när den plundrats. 
Kanske utgör dessa tänder det enda benmaterial 
som återstår efter skelettbegravningen. Det får 
åtminstone anses som osannolikt att de obrända 
människotänderna deponerats tillsammans med 
brända ben. En annan möjlighet är att tändernas
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Figur 3 .Plan över högen A3Ó375 och nedgravning A20449J. Helstreckad svart linje markerar nedgravningen (A204597), 
stenar är markerade i vitt, fynd i anläggningen markeras med svarta prickar (digital framställning Camilla Forsman och 
Kristina Martinelle, SA U).

Figure 3. Plan ofthe stone setting A36375 and pit A204597. The homogenous black line marks the pit (A204597), stones are 
marked in white and black dots marks the position of finds in the feature (map Camilla Forsman och Kristina Martinelle, SA U).

lokalisering utanför anläggningen kan härröra 
från återbegravning eller att man velat ta ut ske
lettdelar efter det att kroppen förmultnat.

Anläggningarnas tillkomst kan i grova drag re
konstrueras. Nedgravningen A204597 utgör den 
äldsta händelsen, vilken daterats till 1880-1630 
f.Kr.. Sannolikt har en intakt kropp placerats där, 
ett gravskick som kan likställas med de senneo- 
litiska flatmarksgravarna i Skåne. Dock har även 
brända människoben lagts i nedgravningen. Efter 
det att nedgravning A204597 grävts och sannolikt 
även fyllts igen, har man eldat på markytan vilket 
resulterat i ett flammigt lager med inslag av sot- och 
kol (A204596), som var bäst bevarat mot mitten av 
anläggningen. Detta tolkades initialt som ett svedj- 
ningslager. Spår efter eldning under senneolitiska

hällkistor förekommer i Mellansverige, exempelvis 
i Alby (Andersson 2001:77), Annelund (Fagerström 
& Hamilton 1995:75) och Dragby (Jaanusson & Sii
ven 1962:36). Dock påträffades här större mängder 
sädeskorn i brandlagret, av korn, vete och losta (se 
även Forsman & Ekblom i denna volym). Brand
lagret bör ses som resterna efter ett brännande av 
ytan, där sädeskorn deponerats i elden, något som 
kan ha utgjort en form av rituell preparering före an
läggandet av den ovala stensättningen. Det är osan
nolikt att odling ägt rum uppe på höjden, då lägre 
belägna partier med gynnsammare jordmån fanns 
strax nedanför moränhöjden åt öster och söder. 
Inga agnrester påträffades heller i lagret, vilket talar 
emot att man bränt säd som växt på platsen. Lag
ret har daterats till bronsålder period I, 1690-1500
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1:40

Figur 4. Profil genom A36374IA204497. 1. Brungul grusig sand (A36375). 2. Brungrå silt med inslag av sot och kol 
(A204597). 3. Gulgrå grusig morän (undergrund).
Figure 4. Section through Ay6475 /A204597.1. Yellow brown gravely sand (A36375). 2. Brown grey silt with soot 
and charcoal (A204597). 3. Yellow grey gravelly till (sterile soil).

f.Kr. Eftersom rester av lagret sträckte sig in under 
stenarna som ingick i den ovala stensättningen, an
tyder det att viss tid förflutit mellan nedgravningen 
och uppförandet av stensättningen. Stensättningen 
måste därmed dateras till period I eller senare, uti
från 14C-dateringen av de brända benen.

Ovan har en redogörelse gjorts för de äldsta 
kontexterna med brända människoben från sen- 
neolitikum i Sommaränge skog. Ytterligare 11 
kontexter som utgjordes av stensättningar, en 

- skärvstenshög med förekomst av brända männis
koben, eller andra ”gravliknande” strukturer har 
14C-daterats till övergången mellan senneolitikum 
och period I till och med period III. Sannolikt ut
gör de bara en del av antalet anläggningar från 
perioden, då övriga inte 14C-daterats eller varit 
möjliga att datera typologiskt eller utifrån fynd. 
Fyndmaterialet var generellt litet. Stensättning- 
arna, eller som de klassificerats i rapporten, sten- 
konstruktionerna, var av varierade tydlighetsgrad. 
Många gånger var det komplicerat att avgöra om 
de utgjorde konstruktioner då de var svåra att 
särskilja från den mycket blockrika miljön. Några 
var emellertid mer tydliga. Den skärvstenshög 
A6092 som överlagrade nedgravning 204597 och 
stensättning 36375 har använts för kontinuerliga 
deponeringar under ca. 1200 år. Anläggningarna 
i Sommaränge skog väcker frågor om hur dessa 
förhåller sig till andra kända kontexter med brän
da människoben under senneolitikum, något som 
kommer att behandlas i nästföljande stycke.

Gravskick under 
senneolitikum - var står 
forskningen idag?
En större studie av senneolitiskt gravmaterial av ny
are datum saknas för svenska förhållanden. Även om 
olika aspekter har diskuterats mer ingående som ex
empelvis dödshus (Stensköld 2004) har gravforsk
ningen haft en mycket regional prägel. Gravunder
sökningar har egentligen inte genomförts i större 
utsträckning i andra delar av landet än Skåne, med 
undantag av geografiskt spridda undersökningar av 
hällkistor som ägde rum före 1980-talet. Senneo
litikum har över huvudtaget varit en eftersatt pe
riod inom svensk arkeologisk forskning, något som 
delvis har ändrats under 2000-talet med ett antal 
avhandlingar (Apel 2001; Lekberg 2002; Stensköld 
2004; Heimann 2005). Mot denna bakgrund vill jag 
i detta stycke presentera en kort sammanställning 
av olika fenomen i senneolitisk gravritual som har 
uppmärksammats men dock utan att synteser gjorts. 
Dessa fenomen anser jag måste ligga till grund för 
synen på kremeringar under perioden. Fokus ligger 
här vid kontexterna, gravgods kommer inte att be
handlas mer ingående i det här sammanhanget. Det 
utgör givetvis också en faktor som kan spegla olik
heter och likheter mellan gravkategorierna.

Gravskicket under senneolitikum framstår idag 
som mycket varierat och extremt regionalt präglat 
både i och utanför Sverige (Lomborg 1973; Holm

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 2 395



m.fl. 1997; Stensköld 2004:47; Vandkilde 2005). 
Tidigare ansågs det förhållandevis homogent 
representerat av i huvudsak hällkistor och flat- 
marksgravar (exempelvis Stenberger i97i:i2of.; 
Kreutzer & Petersson 2000:3). Flatmarksgravar 
förekommer dock i princip endast i södra Skan
dinavien. I Mälardalen saknas exempelvis flat
marksgravar helt. Hällkistorna har setts som kol
lektiva gravar tillhörande ett övre samhällsskick, 
där kopplingen till släkten och inte individen i 
sig varit framhävt. Hällkistorna var stora synliga 
manifesta monument som sannolikt symbolise
rat kopplingen till markinnehav, vilket anses vik
tigt i jordbrukande samhällen (Renfrew & Bahn 
2oo4:i77f.). I motsats till hällkistegravskicket står 
flatmarksgravarna där de döda begravdes intak
ta i nedgrävningar som var omarkerade. Det är 
frestande att betrakta de båda gravtyperna som 
binära motsatspar med en värdeladdning där eli
tens gravar kontra den övriga befolkningen blir 
kollektiv-individuell, manifest - enkel, synlig - 
osynlig (jfr Kreutzer & Petersson 2000:45). Det 
är emellertid inte så enkelt eftersom gravtyperna 
ofta uppvisar större likheter än olikheter sinse
mellan. Flera forskare visar att det exempelvis 
finns större skillnader mellan olika hällkistor än 
mellan vissa hällkistor och flatmarksgravar (Lek
berg 2002:241 och där anförd litteratur).

Kategorin ”flatmarksgravar” utgör i sig en oer
hört varierad kategori anläggningar, och det har 
påpekats att finare indelningar behövs liksom 
en reviderad terminologi (Kreutzer & Petersson 
2000:10; Stensköld 2004:137). En vanlig uppfatt
ning är att en flatmarksgrav består av en enkel 
omarkerad nedgravning som rymmer en individ i 
utsträckt ryggläge. Alla anläggningar som benämns 
flatmarksgravar är dock inte dolda under mark. 
Många nedgrävningar har sten i konstruktionen; 
de kan omgärdas av stenramar eller har förekomst 
av stenar i fyllningen (Strömberg i999:049f.). Vissa 
nedgrävningar har ett stenpackningsliknande eller 
t.o.m. stensättningsliknande utseende. Sådana fö
rekommer exempelvis i Ingelstorp, Skåne (Ström
berg 1984). Andra kan ha varit markerade av trä. 
Högar förefaller också ha anlagts över både häll
kistor och flatmarksgravar redan under SN i Skåne 
i Valleberga och Löderup (exempelvis Strömberg

1984:55, 63). Även den inre formen skiljer sig åt. 
Ibland förekommer spår efter träplankor, trälock 
eller trärester (Kreutzer & Petersson 2000:69). F>et 
var vanligt att den döde lades på en hel eller halv 
ekstam vilken placerats i botten av nedgravningen 
(Strömberg i984:58f.). Hur många individer som 
begravts i samma anläggning varierar. Exempelvis 
kan nämnas Kreutzer & Peterssons undersökning 
av 68 sydvästskånska gravar där 53 innehöll en per
son, 10 stycken var s.k. dubbelgravar och 5 innehöll 
tre eller fyra individer (2000:70). Flera kropps
ställningar förekommer. Vanligast är utsträckt 
ryggläge, men även sittande eller liggande hocker 
förekommer. I de fall det rör sig om dubbelgravar 
har de begravda ofta placerats skavfötters (Kreut
zer & Petersson 2000:30).

Inte heller hällkistor utgör någon heterogen an
läggningstyp. De är inte alltid konstruerade av fina 
hällar utan grövre stenar förekommer, speciellt på 
platser där flata sandstenshällar inte finns natur
ligt. De kan ha ett eller flera rum, markerade golv 
(exempelvis i form av golvtäcken av stenar, sand
lager etc.) och/eller markerade ingångar. Vissa har 
gavelhål (Johansson 1961; Stensköld 2004:i34ff.; 
Strömberg i984:53f.; Heimann 2005:i27ff.). Ib
land påträffas hällkistor parvisa. I Skåne förekom
mer de ofta tillsammans med flatmarksgravar 
(Kreutzer & Petersson 2000:63). Antalet indivi
der som begravts i en anläggning varierar stort. 
Så många som 15-20 individer i en häl Ikistä fö
rekommer (Strömberg 1984:54). Det finns heller 
inte alltid en korrelation mellan konstruktionens 
storlek och antalet begravda individer. Vissa häll
kistor kan uppfattats som ”felkonstruerade”, ex
empelvis sådana med mycket små kistkonstruktio- 
ner i vilka ett stort antal människor deponerats. 
Ett sådant exempel finns i Lilla Köpinge där en 
liten hällkista, endast 1,8 x 0,9 m, innehöll 15 till 
20 individer (Edenmo 2000:36). Det har också 
diskuterats att hällkistor konstruerats på ett sätt 
som antyder att de planerats för att kunna rymma 
många begravningar. Ett exempel som Strömberg 
tar upp är Viarp i Simris sn, där en 4 m lång häll
kista var indelad i 3 delar (1984:53).

Det finns en förvirring gällande monumentalitet 
och manifestering hos senneolitiska gravar. Det är 
inte så enkelt att hällkistor är tydliga landmärken
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i landskapet och att flatmarksgravar saknar mar
kering ovan jord. Hällkistorna i Värmland ligger t 
ex ofta i sadellägen och sällan på höjder och kan 
knappast betraktas som landmarkörer. Vissa s.k. 
flatmarksgravar har varit markerade ovan jord (ib
land av en jordhög eller av stenpackningar, som 
ovan nämnts), medan hällkistor kan vara placerade 
under flat mark med hällarna nedgrävda (se t.ex. 
Strömberg 1984:54). Övertäckning av hällkistor 
förefaller i vissa fall ha ägt rum redan under sen- 
neolitikum. Många hällkistor täcktes över under 
senare perioder, särskilt under bronsålder, vilket 
gör att kunskapen om hur många som finns är osä
ker. Mellansvenska exempel på sekundär övertäck
ning utgörs av hällkistorna i Dragby (Jaanusson & 
Siiven 1962) och Alby (Andersson 2001:78) som 
var övertäckta med röseliknande stenpackningar, 
en osäker hällkista i Håga var övertäckt av en skärv- 
stenshög (Victor 2002:164) och hällkistan RAÄ 288 
i Sjötorpet, Odensala sn, täckt med sand och grus 
(Olausson 1995:771?.). Övertäckning av hällkistor 
förefaller ha ägt rum ungefär samtidigt i östra Mel
lansverige, i mitten av äldre bronsålder eller något 
senare (Jaanusson & Siiven i9Ó2:38ff.; Fagerström 
& Hamilton t995:75; Andersson 200t).

När det gäller valet av plats för deponering kan 
vi se en tydlig kontinuitet mellan äldre delar av 
stenålder och bronsålder. Sekundärbegravningar 
äger under senneolitikum rum i megalitiska gra
var (exempelvis Edenmo 2000:32; Strömberg 
i984:5off.; Strömberg 1993:44^). Flatmarks- 
gravfälten tros också ha ett ursprung i, eller åt
minstone en koppling till, linjegravfälten under 
stridsyxetid (Edenmo 2000:30). Inom flatmarks- 
gravfält som Ingelstorp har gravar anlagts under 
både senneolitikum och bronsålder (Strömberg 
1984:59^), vilket visar på en direkt kontinuitet. 
Hällkistor används ofta för begravningar in i 
bronsålder (Stensköld 2004:135; Apel 2001), 
exempelvis i form av kremeringar (Strömberg 
1984:54). Hällkistor förefaller också uppföras in 
i bronsålder. Ett mellansvenskt exempel utgörs 
av hällkistan i Badelunda (Jaanusson 1969), där 
ny kalibrering av en äldre 14C-analys av kolres
ter från hällkistans botten (3510+100 BP) ger 
en datering till senneolitkum-äldre bronsålder: 
2150-1500 f.Kr. (kal. 2 sigma).

Det förekommer också andra konstruktionstyper 
som inte låter sig indelas i kategorin hällkistor eller 
flatmarksgravar och som också tolkats som ”avvi
kande”. En ovanlig konstruktion utgör den ”mass
grav” som undersöktes 1927 i Bårstad, Roglösa sn, 
Östergötland (Cnattingius 1934). I botten av ett 
röse, ca. 11 m diam, påträffades 18 skelett strödda 
av vilka ett fåtal föreföll bevarade intakta i det läge 
de deponerats i. Två flintdolkar påträffades i an
läggningen tillsammans med andra fynd, exem
pelvis en skafthålsyxa (Cnattingius 1934:7^.). I 
Borrby 36, Borrby sn, påträffades en nedgravning, 
där åtta skelett, varav en vuxen och resten barn, 
deponerats tillsammans. Det föreslogs i detta fall 
att det kan röra sig om begravningar av människor 
som dött ungefär samtidigt (Strömberg 1984:61).

En vanlig tolkning är att personer deponerats in
takta i hällkistorna efter döden, men att benmate
rialet flyttats runt i samband med återbegravningar 
och att benen från flera individer därmed har ham
nat i oordning. Ibland har de helt enkelt skjutits åt 
sidan för att lämna plats åt nya döda och ibland har 
uppenbarligen sortering eller positionering (Sten
sköld 2004:210-211) av benen i hällkistan ägt rum 
där exempelvis kranierna lagts tillsammans som i 
hällkistan vid Lilla Kulladal (Edenmo 2ooo:8f.). I 
denna kista är det också tydligt att den sist begrav
de lämnats in situ. Det förefaller över huvudtaget 
vanligt att den sist begravde i en hällkista återfinns 
i form av ett sammanhållet skelett vid undersök
ning (Stensköld 2004:216), vilket stärker teorin 
om omrörning i samband med återbegravningar. 
Så var exempelvis fallet med hällkistan i Annelund. 
Det finns också exempel där benen har arrang
erats utanför hällkistan, exempelvis i Ingelstorp 
(Strömberg 1984:62) och bengropen som hittades 
utanför Annelundskistan (Fagerlund & Hamilton 
1995:74). Inte heller flatmarksgravar utgör alltid 
slutna, förseglade kontexter utan även de förefaller 
ibland ha öppnats för att ge plats åt fler vid senare 
tillfällen (Kreutzer & Petersson 2000:85).

Ritualer med ben och eld

Det finns rikligt med bevis för att ritualer med 
vissa utvalda skelettdelar praktiserats genom 
neolitikum i Skandinavien och norra Europa
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(Kaul 1992:11). Detta är ett bruk som måste ses i 
relation till de mer allmänt erkända gravskicken 
ovan. I vissa kontexter har enbart enstaka benka
tegorier deponerats. Ibland finns det antydning
ar om att vissa ben avlägsnats från mer intakta 
skelettdeponeringar. Kaul tar upp en mängd 
senneolitiska exempel på fenomenet. Nära sen- 
neolitiska gravar vid Stockholmsgården i Skåne 
påträffades två mindre gropar. I den ena låg fyra 
kranier och ett par rörben och i den andra två 
kranier, ett rör- och ett bäckenben (Kaul 1992:39; 
Strömberg 1984:62-63).

Det finns starka indikationer på att många sen
neolitiska skelettbegravningar ägt rum i form av 
fler-stegs-processer, d.v.s. att kropparna mellan 
att döden inträffat och innan de slutgiltigt de
ponerats i en utvald kontext placerats på andra 
ställen som led i gravritualen. Stensköld talar om 
att denna behandling kan ha ägt rum i gravar, 
på skeletteringsplatser eller i dödshus (Stensköld 
2004:i38ff.). Funktionen hos anläggningarna var 
att hysa kroppen i väntan på mjukdelarnas för- 
multning, en process som möjligtvis kan ha varit 
mekanisk och att verktyg använts för särskiljan
det av de köttrika delarna från benen (Stensköld 
2004:i4of.). De senneolitiska dödshusen definie
rar hon som stolpkonstruktioner vilka haft tak, 
men förmodligen saknat väggar. Det finns dock 
en möjlighet att de nedgrävda stenpackningarna 
runt dödshusen kan ha anlagts med syfte att för
hindra att djur kom åt kropparna. I sådana fall bör 
de ha haft väggar (Apel muntlig uppgift). Längs 
med stolpraderna eller strax utanför dem återfinns 
ofta en ränna i vilken ofta gropar eller nedgräv- 
ningar påträffats. I rännorna förekommer brända 
och obrända ben (människa och/eller djur, kera
mik, sot eller kol, och ibland artefakter exempelvis 
av sten av vilka en del uppvisar spår efter eldpå
verkan (Stensköld 2004:i38f.). Nedgrävningar, 
gropar och rännor förekommer ibland inom eller 
utanför själva huskonstruktionen. Ben som depo
nerats i dessa har ofta sorterats och ordnats så att 
vissa benslag saknas eller är överrepresenterade 
(Stensköld 2004:i38f.) vilket även det utgör ex
empel på ritualer där utvalda skelettdelar ingått 
som viktiga element i dem. Skeletteringsplatser 
definieras av Stensköld som en konstruktion eller

plats vilken haft samma funktion som ett dödshus 
under en begränsad tid. Exempelvis kan en grav 
fungera som en tillfällig skeletteringsplats under 
vissa stadier av gravritualen (Stensköld 2004:139). 
Eftersom vissa dödshus av Stensköld har tolkats 
som använda för begravningar, blir uppdelningen 
medan kategorierna oklar.

Kremeringar och/eller spår efter bruk av eld i 
förbindelse med gravläggningar i flatmarksgra- 
var och hällkistor förekommer spritt genom hela 
neolitikum i Sverige liksom i Danmark (Lom- 
borg 1973; Kaul 1992; Vandkilde 2005:14) men 
förefaller saknas i Norge. De svenska förhållande
na har dock inte uppmärksammats i någon större 
utsträckning i modern tid, med undantag av Å.M 
Larsson (2003). Redan under tidigt 1900-tal dis
kuterade svenska forskare dock förekomsten av 
dessa kremeringar (t.ex. F. Hansen 1937:206). 
Eftersom antalet kända gravar givetvis var myck
et mindre under perioden, blev förekomsten av 
kremeringar mer framträdande. Däremot kom 
de att hamna i skymundan när fler gravar under
söktes och bildade generella mönster där kreme- 
ringarna framstod som avvikelser (Larsson, Å.M. 
2003:154. jfr Stenberger I97i:i28f.). Då många 
forskare letade efter tydliga definitioner av för
historiska kulturer kom majoriteten att slå ut mi
noriteten. Att inga kremeringar förekom i Sverige 
förrän bronsåldern blev så småningom en truism 
inom arkeologin (Larsson, Å.M. 2003:155). Istäl
let har teorin att brandgravskicket börjar prakti
seras under bronsålder period II, för att princip 
vara allenarådande vid övergången mellan peri
od III och IV, länge varit gällande (jfr Gräslund 
1989:69, Artelius 1996:104; Andersson 1997;). 
Införandet av brandgravskicket ses generellt som 
resultatet av kontakter med Kontinentaleuropa. 
Därmed kom även förekomst av brända ben i ex
empelvis hällkistor att tolkas i termer av senare 
sekundära begravningars Dock har ett fåtal kre- 
meringar från neolitikum erkänts under denna 
period, exempelvis i Löderup (Strömberg 1975). 
Dessa kremeringar har emellertid även då be
traktats som anomalier. Även i undersökningar 
utförda under 1990-talet och framåt har brända 
ben påträffats i neolitiska kontexter. Som Å.M. 
Larsson (2003:155) skriver har dessa förekomster
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Figur 5. Handritad plan över huskonstruktionen i 
Skogs-Tibble (från Stensköld 2004:145, fig 5, 6).

Figure 5. Schematic plan ofthe house construction in i 
Skogs-Tibble (from Stensköld 2004:145, fig5, 6).

försummats i publikationer och diskussioner och 
kunskapen om deras existens har främst spridits 
muntligen. Ett exempel hon tar upp är förekom
sten av brända ben på gropkeramiska boplatser, 
vilka ofta behandlas mycket kort i rapporterna 
och i regel tolkas som förstörda järnålder sgra
var baserat på antagandet att kremeringar inte 
äger rum under neolitikum. Detta antagande 
har dock börjat ändras under senare år, särskilt 
med hjälp av tekniken att 14C-datera de brända 
benen. Undersökningarna vid bland annat Fågel
backen (Apel m.fl. 1995:81; Guinard 1998:29^), 
Klåfvehalla och Grytås (Nordström 2002), Alby 
(Andersson 2001, Andersson 2005) samt Som- 
maränge skog (Forsman & Victor 2007) utgör 
exempel på det. Albyundersökningen är särskilt 
intressant, eftersom det rör sig om brända män
niskoben i en hällkista (se nedan). Brända ben i 
hällkistor är inte alls ovanligt. Ca. 20 % av alla 
undersökta hällkistor i Västsverige har visat sig 
innehålla brända ben. Det finns emellertid käll
kritiska problem i de här sammanhangen, då be
nen från äldre grävningar inte alltid varit möjliga

att artbestämma (Holm m.fl. 1997:242) och att 
de inte 14C-daterats och därför generellt antas ut
göra senare sekundärbegravningar.

Att senneolitikums gravskick är mycket hetero
gent är allmänt erkänt, men flera av dess element 
har inte rönt något större intresse inom arkeologisk 
forskning. Ett viktigt exempel är förekomsten av 
brända människoben i senneolitiska kontexter, 
vilka antingen betraktats som avvikelser av min
dre intresse eller som inslag från senare perioder. 
Även ritualer med enskilda människoben betrak
tas ofta som kuriosa. Min korta genomgång ovan 
visar att både skillnader och likheter förekommer 
mellan olika konstruktionstyper och mellan olika 
kroppspraktiker. För att försöka urskilja möns
ter inom senneolitiskt gravskick i stort, är det av 
grundläggande vikt att beakta samtliga kontexter 
och former i vilka brända och obrända männis
koben förekommer under perioden. Här ligger 
som sagt fokus vid brända ben. Kroppshantering/ 
kroppsuppfattning och deponeringsmonster är 
vårt källmaterial. Genom att betrakta handling
arna som gett upphov till källmaterialet som delar 
av övergångsriter vid livets slut, kan viss förståelse 
nås om tidens rituella praxis vilket kommer att 
diskuteras i nästföljande stycken.

Komparativt material med 
förekomst av brända 
människoben

Huskonstruktion (RAÄ 138), 
Skogs-Tibble socken, Uppland
Lokalen upptäcktes då en anläggning påträffades 
vid plöjning 1985 och undersöktes genom semina- 
riegrävningar på 1980-talet (Ekmyr-Westman 1989, 
1992). En mindre huskonstruktion, ca. 5,6 x 1,8 m, 
framkom. Konstruktionen bestod av 4 bockpar med 
ca. 1,5 m bockbredd och var orienterat i öst-västlig 
riktning. Det hade även tre stolpar av ek i mitten. 
Fyra bengömmor varav tre innehöll flera individer 
påträffades i huset. Tre av bengömmorna fanns i 
resterna av de tre inre stolphålen och det östligaste 
stolphålet i det östliga bockparet innehöll den fjärde
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(fig. 5). Efter den första begravningen mitt i huset 
har det brunnit ned, men i det östligaste hörnet, där 
en av gravgömmorna fanns har en stolpe åter rests. 
Dateringen av bengömmorna och huset är proble
matiska. Kol från de brunna stolparna har datering
ar från 2920-2300 f.Kr., medan de brända benen 
uppvisar dateringar från 2380-240 f.Kr.. De brända 
benen från den centrala graven (grav D) är daterade 
till 2380-1400 f.Kr. (Ekmyr-Westman 1992; Sten
sköld 2004:i44f.). Stockarna i husen förefaller ha 
varit kraftiga och de tidiga dateringarna kan bero på 
stolparnas egenålder. Det kan också bero på att pro
ven varit kontaminerade. Det är inte osannolikt att 
de är relativt samtida. Fynd i form av en flintdolk 
och andra flintredskap i anslutning till huset indi
kerat en senneolitisk datering. Sammantagen ger 
dateringarna ett intryck av att huset byggts under 
senneolitikum och att åtminstone den första bende
positionen anlagts då eller möjligen under tidigaste 
bronsålder. Sedan har huset bränts men platsen har 
inte mist sin betydelse och bendeponeringarna har 
fortsatt under hela bronsåldern.
Grav A innehöll brända ben av fem individer 
(man, kvinna, två barn 7-15 år, en nyfödd)
Grav B innehöll brända ben efter en individ 
(15-20 år)
Grav C innehöll brända ben av två individer, 
vilka inte åldersbestämts
Grav D innehöll brända ben efter två individer 
(en kvinna och ett barn)
Övriga fynd i stolphålen och gravarna utgjordes av 
brända flintavslag (Ekmyr-Westman 1992:64).

Gropar, Ryssgärdet,
Tensta Sn, Uppland
Undersökt 2003 av Riksantikvarieämbetet UV Gal 
i samband med exploatering.
Vid undersökningen framkom ett flertal nedgräv- 
ningar av vilka några innehöll brända människo
ben. Groparna har tolkats som gravar. Anlägg
ningarna uppträdde i två eller tre parallella rader 
i nästan exakt nordöstlig-sydvästlig orientering 
(fig. 6). Deras orientering föreslås av undersökar
na bero på tre möjliga faktorer: 1) antingen har 
gravarna lagts längs med någon typ av struktur 
som inte längre är synlig (till exempel ett hus, en

hägnad eller en stig), 2) de kan vara orienterade 
efter någon typ av eskatologisk föreställning om 
hur de döda ska läggas, 3) gravarna är riktade 
mot någon viktig punkt i terrängen (Eriksson, T. 
manuskript). Sannolikt bör anläggningarna ses i 
samband med stridsyxekulturens linjegravfält.

Fyndmaterialet i anläggningarna avvek från 
det omgivande kulturlagret och anläggningar. I 
gravarna påträffades små fragment av bränd lera, 
lerklining och brända och obrända ben. Gravan
läggningarna i sig var enkla nedgrävningar med 
oregelbundet ovala former. De var 1,3-1,8 meter 
långa och mellan 0,15 och 0,30 meter djupa med 
fyllning av siltig lera med enstaka skärvstenar och 
kol och sot. Vid avbaningen hittades keramik med 
klar karaktär av stridsyxekultur eller senneoliti
kum i en anläggning (Eriksson, T. manuskript).

Den osteologiska analysen av människobenen 
visar att de härrör från barn. I A5597 framkom 
brända människoben om totalt 78,3 gram (infans 1) 
i framförallt sydöstra delen av anläggningen, med 
bland annat bearbetat? skenben, kraniefragment 
och tänder. I A6615 framkom brända människo
ben (infans) om totalt 0,2 gram. Övrigt bestämt 
benmaterial bestod av obränt ben av får, får/get, 
bland annat kranium, och ett helt hundkranium 
(Eriksson, T. manuskript). Bränt kranieben av in
fans från sydöstra delen av A5597 är 14C-daterat 
till 1880-1750 f.Kr. Kol av lind i A44252 har date
rats till 1870-1680 f.Kr. Anläggningarna hamnar 
därmed i SN II (Eriksson, T. manuskript).

Hällkista (RAÄ 96),
Botkyrka sn, Södermanland
Undersökt 1999 av Stockholms länsmuseum i sam
band med exploatering. Hällkistan påträffades un
der undersökningen av en stensättning, vilken för
modades kunna dateras till yngre bronsålder-äldre 
järnålder. I botten av hällkistan påträffades ett fynd
förande lager, L3, med fynd av enstaka obrända ben, 
brända ben samt flintföremål: pilspetsar, skrapor, 
avslag, splitter och en kärna, samt kvartsföremål: en 
kärna och ett avslag. Övriga fynd utgjordes av ett 
fragmenterat keramikkärl. På flera platser och ni
våer i lagret påträffades vad som beskrivs som ljusa 
färgningar, vilka sannolikt kan vara resterna efter
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Figur 6. Karta över de senneolitiska gravarna på Ryssgärdet (av Thomas Eriksson/Riksantikvarieämbetet UV-Gal).

Figure 6. Map showing the distribution ofthe Late Neoolithic graves in Ryssgärdet (by Thomas Eriksson/Riksan
tikvarieämbetet UV-Gal).

obrända ben (Andersson 2005:13). De brända benen 
påträffades dels i form av en koncentration centralt 
i kistan och dels i anslutning till det fragmenterade 
keramikkärl som påträffades väl samlat innanför 
hällkistans öppning i sydväst (Andersson 2005:13). 
De obrända utgjordes av 29, 1 g. De bestod dels av 
människa, främst kraniefragment som härstammar 
från minst en ung vuxen individ, och dels av nöt
kreatur. Nötkreatursbenen påträffades ytligt och 
kan därför vara recenta (Andersson 2005:29). De 
brända benens vikt uppgick till 28, 4 g varav 17,4 
g och de kunde bestämmas osteologiskt. Samtliga 
bestämda brända ben utgörs av människa (Anders
son 2005:29). Bland de brända benen kunde enbart 
ben efter extremiteter identifieras, bla delar från

en överarm i den centrala koncentrationen. Benen 
härrör från minst en individ i vuxen ålder. Det gick 
inte att klargöra om de båda benkoncentrationerna 
representerar samma begravning av en individ (An
dersson 2005:14). Anläggningen har 14C-daterats. 
Två kolprover togs i ett brandlager som omgärdade 
hällkistan, vilket antas vara resterna efter prepare
ring av ytan innan anläggandet av stensättningen 
(jfr A204597/3Ó375 i Sommaränge skog). Dessa två 
prover har 14C-daterats till senneolitikum-period I. 
Ett kolprov tillvaratogs också från keramiken, vil
ken torde vara samtida med deponeringen av de 
brända benen (prov 5). Det har fått en datering till 
1860-1530 f.Kr. (kal. 1 sigma), d.v.s. senneolitikum- 
period I (Andersson 2005:15-15).
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Figur ~.Figury. 
Plan över hällkistan 
(RAA ęó) i Botkyrka 
socken, Söderman
land (från Andersson
2001:75,fig. i)-

Figure 7. Plan of 
the gallery grave in 
the parish of Bot
kyrka, Södermanland 
(from Andersson 
2001:75, fig. 1).

Gropar med brända ben,
Västra Via, Närke
Lokalen undersöktes genom en uppdragsarkeo- 
logisk slutundersökning utförd av SAU 2005. 
Strax nedanför krönet på en moränförhöjning 
framkom fem stensatta gropar av vilka flera inne
höll brända människoben (Fig. 8). Groparna 
tolkades vid undersökningen som gravar. En av 
anläggningarna hade kalkstenshällar ställda i gro
pen som en kraftig stenskoning och innehöll en 
bränd flintdolk och en spets av obränd hälleflinta 
(grav 1/A54011). Intill graven framkom ytterli
gare en grop med stenskoning av moränsten i två 
varv och med en kraftig svart sotig fyllning med 
brända människoben centralt i gropen (grav 2/ 
A4038Ó). En tredje grav hade en kraftig färgning 
centralt och innehöll brända människoben (grav

3/A40490). Anläggningen har inte stenskotts 
lika omsorgsfullt som de övriga två gravarna. I 
övriga två anläggningar (grav 4/A55711 och grav 
5/A280Ó4) påträffades mindre fragment brända 
ben. Samtliga anläggningar innehöll kol. Brända 
ben ur grav 1-3 har 14C-daterats till 2140-1730, 
2050-1500 respektive 1880-1450 f.Kr. (kal. 2 sig
ma) d.v.s. senneolitikum-äldre bronsålder. Ingen 
fullständig osteologisk analys har ännu gjorts och 
rapporten är under utarbetning. Benmängderna 
varierade stort mellan anläggningarna. Grav 1 
innehöll ca. 260 g, grav 2 innehöll ca. 15 g, grav 
3 innehöll ca. 13 g och grav 4 och 5 innehöll ca. 
1 g vardera. Ingen fullständig osteologisk ana
lys har gjorts ännu då materialet är opublicerat 
och rapporten under utarbetande. I en prelimi
när genomgång av benmaterialet har dock grav 
1 bedömts innehålla en vuxen individ (bl a skall-
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Figur 8. Plan över Västra 
Via och anläggningarnas in
bördes placering (bearbetning 
Camilla Forsman, SA U).

Figure 8. The distribution 
of features in Västra Via. (edi
ted Camilla Forsman, SAU).

taksfragment) men inga djurben, grav 2 ben 
från vuxen individ (bl a kotfragment och finger/ 
tåfragment) samt tandfragment av får/get, grav 
3 ben från vuxen individ (2 skalltaksfragment), 
grav 4 små oidentifierade fragment samt grav 5 
människoben och troligen även djurben (Ylva 
Bäckström muntlig uppgift).

Inga andra kända anläggningar från perioden 
förekommer i anslutning till dessa fem anlägg
ningar. Det finns inget i nuläget som talar för att 
anläggningarna ingått i en större konstruktion 
även om ett större treskeppigt hus ligger i anslut
ning till groparna (Anna Onsten Molander och 
Marcus Eriksson muntlig uppgift).

Stensättningar, RAÄ 105, 
Klåfvehalla, Småland
Lokalen undersöktes i uppdragsarkeologiska sam
manhang av Jönköpings länsmuseum 1992 (Nord
ström 2002). Fornlämningen bestod av två stensätt
ningar samt en benförande yta med stolphål, rännor 
och nedgrävningar som tolkats som ett dödshus 
(Nordström 2002:2pff; Stensköld 2004:150). Det 
benförande lagret täckte en ca. 140 m2 stor yta. Det 
undersöktes genom rutgrävning och var 04-0,3 m 
tjockt. Lagret innehöll brända ben och flinta.

Sammanlagt tillvaratogs 267,3 g ben varav 102,4 
g kunnat bestämmas osteologiskt.

Samtliga brända ben som identifierats utgjordes av 
människa, minst 2 individer varav en med säkerhet 
var i vuxen ålder (Nordström 2002:48-49.). Fynd 
inom ytan bestod av två flintpilspetsar med urnu- 
pen bas, tio flintavslag/splitter, tre flintskrapor/ 
retuscherade avslag som sannolikt är råämnen och 
förarbeten till flathuggna pilspetsar (se Apel 2001), 
en omhuggen slipad flintdolk, 130 fragment från 
ett krossat keramikkärl, två snarlika fragment av 
hålförsedda knapp- eller nålhuvuden av eldpåver- 
kat ben/horn samt kvarts som möjligen kan vara 
slagen (Nordström 2002:39ff.). Av de 130 fragment 
keramik som påträffades hade 40 dekor (myn- 
ningsbitarna). Dekoren liknar såväl stridsyxe- som 
senneolitisk taggtrådsornerad keramik (Nord
ström 2002:45). Utifrån keramiken får det anses 
som troligt att benen i lagret kan ges en mellan- 
eller senneolitisk datering. Under lagret påträffa
des rännor och stolphål, vilka tolkats som dödshus 
(Nordström 2002:37-38; Stensköld 2004:i47ff.).

Stensättning (RAÄ 237),
Grytås, Småland
Lokalen undersöktes 1993 av Jönköpings länsmu
seum (Nordström 2002). RAÄ 237 (fig. 10) bestod 
av en större golvliknande rektangulär stensättning 
delvis med en kantkedja av resta, kantställda och 
nedgrävda stenar och hällar, ca. 15 x 7,5 m stor
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Figur 9. Karta över det benförande området (RAA 10;) i Klåfoehalla, Småland med fynd utmarkerade 
(från Nordstrom 2002:43. fig. 38).

Figure 9. Map ofthe site (RAA 103), Klåfoehalla, Småland showing the area with concentrations ofbones and 
the position of individual finds (from Nordstrom 2002:43. fig. fo )■

(Ai), en mindre närmast rektangulär stensättning 
(A2) belägen ca. 5 m norr därom, ca. 4 x 2,7 m 
stor, samt en bengrop med omgivande benlager 
beläget mellan stensättningarna (A3) (Nordström 
2002:54ff.). A3 har genom '4C-analys fått en date
ring till TN: 3632-3342 f.Kr. (Nordström 2002:66) 
och behandlas därför inte mer ingående här.

I Ar påträffades två bengropar (Aia & Aib), 
varav en centralt och en i nordvästra delen. Brän
da människoben påträffades i båda, 691g i Aia 
och 483 g i Aib, vilka tillhör vuxna individer: 35- 
64 respektive 18-44 år gamla. Övriga fynd i an
läggningen, som dock ej knutits till bengroparna 
utgjordes av en flintpilspets med konkav bas, ett 
flintavslag samt enstaka brända ben (Nordström 
2002:bilaga 3). Den centrala bengropen (Aia)

har genom 14C-analys av kol, som antas komma 
från gravbålet, fått en datering till 2114-1742 
f.Kr., d.v.s. senneolitikum-bronsålder period I 
(Nordström 2002:66).

Även i A2 påträffades en bengrop med 1400 g 
brända ben av vilka 191 g kunnat bestämmas till 
människa, härrörande från en individ i åldern 18- 
44 år. Övriga fynd i bengropen var en enkel skaft- 
hålsyxa, en flintpilspets och ett flintavslag med re- 
tusch (Nordström 2002, bilaga 3). Kol i bengropen 
har ,4C-daterats till 2340-1930 f.Kr. (kal. 2 sigma), 
d.v.s. senneolitkum (Nordström 2002:66). Kom
pletterande 14C-dateringar gjordes i maj 2002, med 
anledning av ett pågående forskningsprojekt, to
talt tre stycken varav samtliga från A2. Ett prov var 
från bengropen, och hamnade i intervallet 2300-
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Figur io. Plan överstensättningen i Grytås, Småland (RAÄ 237), med benlager och bengropar utmarkerade 
(Nordström 2002:34, fig. 32).
Figure 10. Plan of the stone construction in Grytås, Småland showing the bone layer and pits containing bones 
(Nordström 2002:34, fig. 32).
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1700 f.Kr.. Under stenpackningen i Ai förekom 
ett kulturpåverkat humöst sandlager som möjligen 
kan representera en nedgravning, med innehåll av 
flinta (68 fragment: bla pilspetsar, retuscherade 
avslag, andra avslag och splitter) och enstaka brän
da ben. Under detta påträffades flera anläggningar, 
bla en rännaliknande sådan, som tolkades i termer 
av en konstruktion, möjligtvis kult- eller dödshus 
(Nordström 2002:58; Stensköld 2004:i5iff.).

Grav 41 med offer anläggning, 
Ingelstorp, Skåne
Undersökt i mitten av 1970-talet genom forsk
ningsprojekt. Lokalen utgörs av flera gravfält och 
boplatslämningar som dateras från mellanneoliti- 
kum till vikingatid (Strömberg 1977). De senneo- 
litiska inslagen utgörs av främst flatmarksgravar i 
form av nedgrävningar, ofta med stenpackning. I 
eller i omedelbar anslutning till flatmarksgravar- 
na påträffades gropar eller mindre stenrösen som 
tolkats som offeranläggningar (Strömberg 1982). 
Dessa innehöll ofta spår efter bränning i form av 
sot och kol samt ett varierande fyndmaterial: skål- 
gropsstenar, malstenar, flintföremål och keramik 
(Strömberg 1982; Stensköld 2004:i92ff.). Fem av 
offeranläggningarna innehöll brända ben, vilka i 
ett fall har konstaterats vara människa - resterna 
efter en kvinna i offeranläggningen i anslutning 
till grav 41 (Strömberg 1982:102).

Grav 41 utgjorde en stensättning, ca. 2 x 0,7 m 
stor med en kantkedja av större stenar. Fynd i an
läggningen bestod av ett flintavslag och skelett
rester. Offeranläggningen var belägen 0,1 m ös
ter därom och utgjorde en stenfylld nedgravning 
ca. 0,7 x 0,5 m, i vilken en malsten påträffades. 
Övriga fynd bestod av en skrapa, en löpare, åtta 
avslag varav sex var bearbetade samt 17 fragment 
brända människoben med en sammanlagd vikt 
på 15 g (Strömberg 1982: 84-85).

Grav 92, Löderup, Skåne
Gravfältet 15 i Löderup undersöktes under åren 
1957, 1962-1963, och 1971 genom forskningspro
jekt (Strömberg 1975). Gravarna kan dateras till 
stridsyxetid, senneolitikum och bronsålder.

I en gemensam grop, 4,1 x 1,5 x 1,8 m stor, låg två 
parallella flatmarksgravar (grav 90-91) med varsin 
individ i utsträckt ryggläge. Ett fåtal skelettdelar 
var bevarade. Trärester antyder att skeletten ur
sprungligen nedlagts i träkistor. Träkol i grav 91 
har 14C-daterats till 2180+60 f.Kr. Fynd i grav 90 
utgjordes av en tunnbladig flintyxa och i grav 91 
av en tjocknackig håleggad flintyxa och en pilspets 
med urnupen bas. Vid fotändan av de båda flat- 
marksgravarna var en mindre nedgravning där yt
terligare en person placerats i sittande hockerställ- 
ning, grav 92. Skelettet kunde anas som en svag 
färgning. Under skelettet påträffades en pilspets 
med urnupen bas och en bärnstenspärla. Framför 
skelettet framkom brända människoben i ett so- 
tigt lager, ca. 0,38 x 0,26 x 0,05 m stort. Benen 
härrör från en vuxen individ. I lagret påträffades 
även en flintpilspets med urnupen bas, ett slipat 
fragment samt avslag och flintavfall samt keramik
fragment. Trärester framkom i anläggningen. Kol
fragment ur sotlagret har *4C-daterats till 2110+60 
f.Kr. (Edenmo 2000:32; Stensköld 2004:1971+.; 
Strömberg 1975).

”Röse”, Oppmanna, Villards härad, 
Nordöstra skåne
Undersökt genom räddningsgrävning under 
1930-talet? Materialet är publicerat i en artikel 
från 1937 (Hansen 1937). Ett stenröse påträf
fades och skadades vid markröjning, varpå ett 
skelett framkom tillsammans med en spjutspets 
i flinta (som möjligen använts för eldslagning) 
samt en ring av spiralvriden bronstråd (se fig 
11, grav 1). Även en tutulus av brons framkom. 
Kraniet förstördes vid påträffandet. Kroppen var 
placerad liggande på rygg med armarna längs 
kroppen och med utsträckta ben och huvudet i 
väster. Skelettet var inte särskilt kraftigt (Han
sen 1937:203-204).

En räddningsgrävning utfördes av röset. An
läggningen var närmast oval, 6,5 x 3 m, med en 
oregelbunden utbyggnad åt väster, i vilken det 
första skelettet påträffats. I röset påträffades tre 
skikt med sten. Dess totala djup var ca. 0,9 m. I 
resterande delar av röset påträffades ytterligare tre 
gravar, varav två kremeringar (grav 3 & 4).
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Figur ii. Ritning över det skadade stenröset och 
begravningen i Oppmanna, Villards härad, nordöstra 
Skåne (bearbetadfrån Hansen 1937:204, fig 1).

F i g u R e 11. Drawing of the damaged cairn and the bu
rial in Oppmanna, Villards parish, northeastern Scania 
(edited from Hansen 1937:204, fig. 1).

Grav 2: Skelettgrav som låg ytligt, täckt enbart 
av ett lager sten. Skelettet var illa skadat och place
rat i utsträckt läge med högra armen krökt uppåt. 
Huvudet var placerat i NO-riktning. Inga fynd 
påträffades tillsammans med skelettet. Det tolka
des som en sekundär grav av utgrävaren.

Grav 3-4: Inom rösets utbredning påträffades 
brända ben av människa, huvudsakligen kranie
fragment. Benen framkom djupare ner i anlägg
ningen, mellan andra och tredje (det understa) 
stenlagret. Det understa stenlagret bestod av plat
tor som var plana på ovansidan och som bildade 
ett golv i botten av anläggningen. Benen påträf
fades spridda på golvet, endast ett fåtal per m2. En

mängd knytnävsstora skörbrända stenar förekom 
i samband med benen som påträffades inom ett 
ca. 3 x 1,5 m stort område utan egentliga koncen
trationer. Den benförande ytan var täckt av två 
lager sten. Benmängden uppgick till ca. 5 liter, 
och kommer ifrån två individer då två uppsätt
ningar över- och underkäkar kunnat identifieras. 
Ålderbedömningen är att det är två vuxna. I sam
band med benen på det plana stengolvet fram
kom tre bitar av en skörbränd dolk av flinta (a), 
en bränd såg av flinta (b), två bennålar som var 
fragmentera de (c) samt en stridsyxa av grönsten 
utan ändknapp (d) (Hansen ip37:204ff.). Anlägg
ningen bör trots sitt djup snarare klassificeras som 
en flatmarksgrav med stenpackning.

Gravfältet Hagestad 40:1, Skåne
Ett osäkert exempel utgörs av flatmarksgrav 7. 
Nedgravningen var stor, 4,6 x 2,6 m, och har därför 
tolkats som en trolig dubbelgrav. Dock framkom 
inga rester av skelett i graven, något som sanno
likt beror på dåliga bevaringsförhållanden för ben. 
Kring stenarna på ytan påträffades några spridda 
brända ben, som förmodligen utgörs av människo
ben. Strömberg ser det som osannolikt att de kan 
utgöra spår efter en förstörd, senare kremering, då 
hon inte förväntar sig brända människoben depo
nerade på det sättet (Strömberg 1984:61-62). Dock 
påminner det mycket om deponeringsmönstren för 
de brända människobenen från bronsålder i Som- 
maränge skog. Strömberg påpekar också att det kan 
finnas en likhet med de här nämnda anläggningar
na i Ingelstorp och Löderup (Strömberg 1984:62).

Danmark
I Danmark uppvisar det senneolitiska gravskicket 
regionala variationer (Hansen & Rostholm 1993; 
Vandkilde 2005:i3f.). Högar anläggs redan under 
enkelgravskultur under MN och fortsätter att upp
föras under SN, särskilt på Jylland. Under samma 
period förekommer både öppna och stängda grav
kistor i trä (Hansen, M. 1994:88). Sekundärbegrav
ningar i äldre megalitiska monument förekommer 
liksom begravningar i nykonstruerade sten- eller 
hällkistor eller i flatmarksgravar med en, två el-
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ler flera individer (Jensen 2004:525!?.). I Danmark 
förekommer enstaka brandgravar under senneo- 
litikum, vilket behandlats av exempelvis Lom
borg (1973). Tidigt uppmärksammade exempel på 
brända ben är en stendyngegrav under flat mark 
i Stenildsgaard, Vesthimmerland, Jylland samt yt
terligare fyra i högar. Förekomsten av flintdolkar 
och flintpilspetsar i dessa anläggningar placerar 
dem främst i äldre delen av SN. Slutsatser som 
dragits av dessa anläggningar är att bränningen 
av liket inte ägt rum i graven. De dödas person
liga utrustning bestående av vapen- och redskap 
har bränts. Keramik har däremot deponerats i gra
ven utan att brännas först (Brøndsted 1957:316?). 
I botten av en långhög utanför Søndersø nordöst 
om Odense påträffades två mindre sammanbyggda 
stenkistor (ca. 0,75 x 0,3 m stora). I den ena fram
kom obrända människoben tillsammans med en 
flintdolk och i den andra brända ben tillsammans 
med en hjärtformad flintpilspets och en flintdolk. 
Föremålen daterar stenkistorna till senneolitikum 
(Lambertsen 1993:10!?.). Kistan med de obrända 
benens lilla storlek gör det omöjligt att kvarlevor
na efter en intakt vuxen individ begravts där. Dä
remot kan ett barn ha deponerats i kistan. Ett an
nat alternativ är att utvalda skelettdelar placerats 
i anläggningen. Stenkistorna visar att brända och 
obrända individer deponerats tillsammans under 
perioden. Precis som i Sverige finns exempel på att 
brända människoben placerats i de stora kollektiva 
stenåldersmonumenten. Vid byn Blære i Vesthim
merland framkom en stenkista under en gravhög. 
Stenkistan förefaller ha anlagts under stridsyxetid, 
ca. 2700 f.Kr., och varit i bruk till övergången till 
bronsålder. Kistan innehöll resterna efter flera indi
vider, varav en var bränd (Hasselgreen & Johansen 

11984:80?). Även här ser vi hur obrända och brända 
I individer deponerats i samma kontext. Ett osäkert 
exempel på samma fenomen utgör de brända ben 
som framkom vid undersökningen av en grupp hö
gar vid Kvindvad på västra Jylland. I hög 3 fanns 
en nedgravning. En flintdolk och en flintpilspets 
påträffades i botten av denna, och kan ursprungli
gen ha nedlagts tillsammans med ett skelett. På en 
något högre nivå i nedgravningen återfanns brän
da ben inom ett 0,15-0,2 m stort och 0,10-0,12 m 
tjockt område, tillsammans med keramikskärvor

(Ebbesen 2004:86). Dolken kan typologisk date
ras till SN A (Ebbesen 2004:92). De brända benen 
har tolkats som en sekundär begravning (Ebbesen 
2004:86, 92), men det är dock osäkert när denna 
ska ha ägt rum. Den kan härröra från senneoliti
kum. Inom en annan hög i gruppen påträffades 
vad som har tolkats som en etagegrav, d.v.s. att två 
skelett placerats ovanpå varandra i samma nedgrav
ning (Ebbesen 2004:98). Fenomenet har exempel
vis behandlats av Lomborg (1973:112??) och anses 
vara resultatet av kontakter av Aunjetitzkulturen i 
mellersta Tyskland. I det här är det inte otänkbart 
att de brända benen i hög 3 kan utgöra en variant 
på etagegravar där den senast begravda individen 
varit kremerad. Etagegravar förekommer även i 
Skåne (Kreutzer & Peterson 2000:38).

Jämförelse
Det komparativa material jag kunnat uppbringa 
är mycket heterogent, precis som senneolitikums 
gravskick i övrigt. Det finns 10 svenska lokaler att 
jämföra Sommaränge skog materialet med (varav 
Hagestad är osäker). Även det danska materialet 
används som referens för att kontrollera eventuel
la tendenser som kan skönjas. Det finns dock vissa 
källkritiska problem som måste påpekas först. Det 
föreliggande materialet är för det första mycket 
litet. Det representerar med sannolikhet inte alla 
kontexter i Sverige. Problemet med brända män
niskoben från perioden är som ovan nämnts att 
de inte alltid uppmärksammats i rapporter och att 
de därmed är svåra att hitta. De exempel som tas 
upp här har jag hittat i den utmärkta katalogdelen 
i Stensköld (2004), genom andra artiklar eller fått 
kännedom om på muntlig väg.

Utgrävningsmetodik påverkar också materialets 
utformning. Att de flesta anläggningar där brända 
människoben förekommer förefaller vara tydliga 
konstruktioner är inte underligt eftersom sådana 
traditionellt fått stor uppmärksamhet från arkeo
loger. Mindre anläggningar som exempelvis gro
parna i Västra Via och Ryssgärdet skulle säkerligen 
inte ha uppmärksammats i lika hög grad för ett tio
tal år sedan. Om inte benen 14C-daterats till perio
den är det mycket möjligt att de inte rönt särskilt 
stort intresse. Diffusa anläggningar med enstaka
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brända ben skulle inte ha klassificerats som ”gra
var” och riskerar därför att få litet utrymme i ut- 
grävningsrapporter (jfr Larsson, Å. M. 2003). Som 
påpekades i ovan är brända ben i hällkistor oerhört 
vanligt, men endast ett fåtal har undersökts under 
senare tid och därmed har få ben artbestämts eller 
14C-daterats. Hällkistan i Alby ska inte ses som unik 
i att ha förekomst av brända människoben, det är 
sannolikt vanligare än vi känner till. Med utgångs
punkt i här föreliggande material är det därmed 
svårt att svara på hur vanligt förekommande kre- 
meringar var under perioden. Det får dock anses 
som troligt att de förekom oftare än vi tror idag.
De frågeställningar som har legat till grund för 
jämförelsen nedan är:

• I vilka typer av anläggningar förekommer 
brända människoben under senneolitikum i 
Sverige?

• Inom vilka större kontexter påträffas dessa 
anläggningar?

• Förekommer de brända benen i kollektiva el
ler individuella kontexter?

• Hur förhåller sig de kremerade kvarlevorna 
till rester efter obrända individer?

• Vilka deponeringsmonster indikerar benen?
• Förekommer regional och/eller lokal variation?
• Kan en utveckling av kremeringsgravskicket 

spåras under senneolitikum?
• Var finns ursprunget till kremeringsbruket 

under senneolitikum?

Anläggningstyperna som brända ben påträffas i är 
nedgrävningar eller gropar (Västra Via, Ryssgärdet, 
Löderup), nedgravning under stensättning (Som- 
maränge skog), stensättningar (Grytås), ”offeran
läggning” (Ingelstorp), stolphål (Skogs-Tibble), 
benlager (Klåfvehalla, Sommaränge skog), ett röse 
(Oppmanna), som dock snarare bör klassificeras 
som flatmarksgrav med stenpackning (liksom den 
osäkra grav 7 i Hagestad) och en hällkista (Alby). 
I Danmark förefaller de brända benen främst på
träffas i eller under högar, samt i stendyngegravar. 
Jag har inte hittat några danska exempel på brända 
människoben från senneolitikum i mindre anlägg
ningar som stolphål och dylikt, men det utesluter 
givetvis inte att det existerar.

Gällande de större kontexterna har Skogs-Tibble, 
Klåfvehalla och Grytås diskuterats i termer av lo
kaler med dödshus (Stensköld 2004). Sommar
änge skog utgör en rituell plats med bosättning i 
utkanten. Anläggningarna med brända männis
koben påträffades dock centralt inom det rituella 
området. Grytås förefaller främst utgöra en plats 
av rituell karaktär med flera gravläggningar. Den 
osäkra grav 7 i Hagestad var belägen inom ett 
gravfält, liksom Ingelstorp och Löderup-anlägg- 
ningarna. I anslutning till groparna i Västra Via 
påträffades ett treskeppigt långhus som möjligen 
kan vara samtida. Groparna på Ryssgärdet påträf
fades inom en boplatsyta, vilket utgör en liknande 
kontext, dock med reservation för att huskonstruk
tionerna inte behöver vara samtida med groparna. 
Undersökningarna i Alby och Oppmanna var yt- 
mässigt begränsade varför inget går att säga om 
eventuella omkringliggande strukturer. Samma 
sak gäller för det danska materialet, med undantag 
för höggruppen vid Kvindvad.

Benmängderna i anläggningarna varierade kraf
tigt - från 0,2 g till 5 liter (uppgift om mängden 
ben saknas dock för vissa lokaler): 15 g i Löderup, 
691 g i Aia i Grytås, 191 g i A2 i Grytås, 78,3 g i 
A5597 i Ryssgärdet (infans), 267,3 g i benlagret 
i Klåfvehalla, 0,2 g i A6615 Ryssgärdet (infans), 
28,4 g i Alby, från 1 till 260 g i Västra Via, ca. 5 
liter i Oppmanna (två vuxna individer) och 7,4 g 
i A204597/36375 i Sommaränge skog. Benlagret 
A204599 tas inte med i sammanställningen då 
det inte undersöktes i sin helhet. I de allra flesta 
fall har enbart en begränsad del av en människas 
kvarlevor deponerats i anläggningarna. Vid en 
modern kremering resulterar en vuxen individ i 
ca. 2-3,5 liter (eller ca. 1,2-3 kg) brända ben (Gej- 
vall 1948:157; McKinley 1993:285). Därmed fram
står Oppmanna som avvikande. Två kremerade 
individer har på osteologisk väg bedömts finnas 
i materialet och benmängden på 5 liter tyder på 
att dessa individers kvarlevor kan ha deponerats 
där i sin helhet. Dock måste alltid tafonomiska 
processer beaktas när det gäller vilka benmänger 
som bevarats, vilket inte alltid har gjorts i äldre 
material. De osteologiska redogörelserna är också 
av mycket skiftande detaljeringsgrad och kvalitet 
då lokalerna undersökts från 1950-talet fram till
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idag. Men då de minsta benmängderna kommer 
från anläggningar undersökta under 2000-talet 
får tendensen ses som tillförlitlig.

Osteologiskt går några av lokalerna att jämföra. 
Brända ben av barn och vuxna påträffades tillsam
mans (två barn och en vuxen i Sommaränge skog, 
en vuxen kvinna och ett barn i grav D i Skogs- 
Tibble), ensamma barn förekom (Ryssgärdet - 
barnben påträffades ensamma i två av groparna), 
ensamma vuxna (Löderup, Grytås, Ingelstorp, 
Alby, samt troligen i Västra Via som dock inte 
slutgiltigt bestämts osteologiskt) och flera vuxna 
tillsammans (Grytås). I Klåfvehalla påträffades två 
individer, en var vuxen men den andra personens 
ålder är inte angiven i rapporten.

I flera av anläggningarna påträffades resterna 
efter både brända och obrända individer. I Som
maränge påträffades brända ben i den nedgravning 
där bl a kraftigt förhöjda fosfatvärden indikerat en 
skelettgrav. I Löderup påträffades de brända be
nen i botten av gropen där ett skelett påträffades 
i sittande hocker. I hällkistan i Alby påträffades 
obrända människoben. Även i Oppmanna före
kom flera skelett i anläggningen.

Om man slår samman antalet brända och obrän
da individer i varje anläggning står det klart att de 
allra flesta anläggningarna i undersökningen har 
hyst kvarlevorna efter flera individer. Endast de två 
groparna i Ryssgärdet och anläggningarna i Västra 
via innehöll en individ vardera. De var dock anlag
da i närhet till varandra. I bengropen i A2 i Grytås 
förekom endast en individ. Även anläggningen 
i Ingelstorp bör troligtvis också ses i relation till 
detta, då den utgjorde en s.k. ”offeranläggning” 
till en skelettgrav. Liknande mönster kan möjligen 
urskiljas i Danmark. Förekomsten av två små sten
kistor varav en innehöll en kremerad individ under 
högen i Blære, anknyter väl till samma tradition, 
liksom den eventuella etagegraven i Kvindvad.

Flera anläggningar har daterats till senneoliti- 
kum genom fyndförekomster i dem. Oftast finns 
ingen snävare datering till SN I (2350-1950 f.Kr.) 
eller SN II (1950-1700 f.Kr.). Även de anlägg
ningar som '4C-daterats kan svårligen härröras 
till ett snävare intervall. Många dateringar är vida 
och spänner över flera hundra år. Majoriteten av 
de 14C-daterade anläggningarna förefaller dock

kunna placeras i SN II. Då materialet är litet, he
terogent och har en stor geografisk spridning är 
det svårt att dra slutsatser om eventuell lokal eller 
regional variation. Exempelvis är det skånska ma
terialet med Ingelstorp, Löderup, Oppmanna och 
Hagestad mycket varierade. Inte heller mönster i 
variation inom lokaler är lätt att skönja. Inom tre 
lokaler förekommer flera anläggningar med brän
da människoben. På Ryssgärdet och Västra Via är 
anläggningarna likartade, närmast identiska. Lik
heter finns även mellan dessa lokaler då det rör 
sig om gropar. Den tredje lokalen är Sommaränge 
skog och där är anläggningarna mycket olika. Det 
är därmed svårt att spåra en typologisk utveckling 
under tid. Merparten av de daterade kontexterna 
i Danmark tycks som ovan nämnts kunna härrö
ras till SN I medan de svenska främst kan härröras 
till SN II, vilket kan antyda att idéerna kom från 
Sydskandinavien. När det gäller influenserna till 
kremeringsgravskicket finns två alternativa tolk
ningar. Den första är att kremeringar praktiserats 
i mindre skala under hela neolitikum och att ett 
ökat antal kremeringar under senneolitikum och 
äldre bronsålder ska ses som resultatet av inhemsk 
utveckling. Det andra är att influenserna kom från 
Sydskandinavien och lätt fick fotfäste då det re
dan fanns en tradition av kremeringar. Det finns 
egentligen ingen motsättning mellan båda dessa 
synsätt enligt min mening.

För att summera har några tendenser gått att 
urskilja i förekomsten av brända människoben 
från senneolitikum trots stor heterogenitet i ma
terialet. Anläggningstyperna som brända män
niskoben förekommer i är mycket varierande, från 
hällkistor till omarkerade gropar. Anläggningarna 
påträffas såväl inom troliga boplatsytor som inom 
mer renodlat rituella platser. Både barn och vuxna 
har kremerats, de har deponerats tillsammans eller 
ensamma, och ofta tillsammans med obrända indi
vider. Mängden ben i anläggningarna var generellt 
liten och representerade aldrig hela de kremerade 
kvarlevorna efter en individ (med ett möjligt un
dantag). Ingen tydlig regional eller lokal variation, 
eller typologisk utveckling har kunnat utläsas ur 
materialet. Inte heller dateringarna är helt tydliga, 
dock tycks merparten av de svenska dateringarna 
kunna härröras till SN II medan de danska ligger
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i SN I, något som kan tyda på att influenserna till 
kremeringsbruket under senneolitikum i Sverige 
kommer från sydskandinaviskt hall.

Diskussion om senneolitiska 
dödsritualer med bruk av eld
I detta stycke kommer följande frågeställningar 
att behandlas:

• Vilka rituella implikationer ger kontexterna?
• Hur kan man se på dem som resultatet av pas

sageriter?
• Hur förhåller sig kremeringarna till andra un

der perioden kända gravskick?
• Vilken roll kan de ha spelat i det dåtida sam

hället?

Det arkeologiska källmaterialet från senneolitikum 
indikerar att många olika aktiviteter har försiggått 
på platsen för bendeponeringar. Dessa handlingar 
ska här diskuteras som beståndsdelar i den rites de 
passage en individ måste genomgå i samband med 
döden, då den döde ska åtskiljas från de levandes 
skara, transformeras till död och sedan inkorpore
ras bland de döda förfäderna.

Mycket tyder på att döden i förhistoriska sam
hällen har betraktats som en flerstegsprocess i 
slutet på livscykeln. Denna syn skiljer sig mycket 
från den uppfattning som råder i dagens moderna 
sekulariserade samhälle i Västvärlden där döden 
innebär slutet på existensen och där begravningen 
ofta är förhållandevis enkel. Under senneolitikum 
sågs döden sannolikt som en av flera rites de pas
sage eller övergångsriter, i livet. En rites de passage 
utförs vid betydelsefulla tidpunkter, exempelvis 
vid födelse, pubertet, äktenskap, barnafödande 
och död, när en person ändrar social status (van 
Gennep i960). Enligt van Gennep utgör rites de 
passage en subklass till andra ritualer (van Gennep 
tpóonff.; jfr Metcalf & Huntington 1991:11). Den 
består av tre faser: en inledande, exkluderande fas 
som innebär kaos och separation, en andra fas, li- 
minalfasen, som innebär avståndstagande vilket 
vid dödsfall innebär den dödes transformation till 
ett annat tillstånd. Den tredje och avslutande fa-
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sen innebär återskapande av ordning där den döde 
installeras i en ny tillvaro och en återhämtning 
för de levande (van Gennep 1960:146-165.). Ett 
etnografiskt exempel på rite de passage från grup
per på Borneo är illustrativt. Under den liminala 
perioden när kroppen bryts ner anses den avlidnes 
själ vara rotlös, vilsen och ställa till med oreda och 
sjukdom. När alla mjukdelar brutits ned och ske
lettet är rent menar man att själen var stark och 
värdig inträde i gruppen av själar i efterlivet och 
därmed kunna lämna de levande (Carr 1995:177).

Turner vidgade begreppet rite de passage till den 
grad att varje handling, rituell eller annan, kan ses 
som en övergångsrit (Turner 1969, jfr Metcalf & 
Huntington 1991:11). Detta angreppssätt är dock 
svårt att applicera på arkeologiska material.

Hertz studerade främst sekundära behandlingar 
av de döda (i960). Han delar in hanterandet av dö
den i ett samhälle i två faser. Den första, inledande 
fasen symboliseras av kaos och en tillfällig förvaring 
och en första begravning av kroppen. Denna kan 
ibland sträcka sig över flera år (Hertz lpóo^pff.). 
Det är i ljuset av detta som Stensköld vill se före
komsten av dödshus under senneolitikum. I dessa 
konstruktioner kan kroppen ha förvarats under den 
första fasen (Stensköld 20o4:2o6ff.). Andra platser 
som brukats i detta stadium förefaller vara exem
pelvis hällkistor. Den andra avslutande fasen inne
bär återskapande av ordningen och symboliseras av 
den andra, slutgiltiga begravningen (Hertz i960). 
Två saker ska uppnås i en dubbelbegravningsritual: 
den döde ska frikopplas från kollektivet och kol
lektivet ska återupprätta den sociala ordningen ge
nom att föra över den dödes roller på ännu levande 
personer. Det tar tid för kollektivet att återanpassa 
sig efter att en i gruppen avlidit, vilket kan ta sig 
uttryck i idén om en farlig period när själen lämnar 
kroppen och då kan vara illvillig och socialt okon
trollerbar, liksom i föreställningar om separering 
av de sörjande från vardagen (Hertz i960). Den 
transformerande, liminala mellanfasen är den som 
betraktas som den farligaste. Det är viktigt att den 
sker under kontrollerade former och omges därför 
med tabun. Det är under denna period som den 
döde betraktas som farlig och illvillig mot de le
vande, som måste skyddas (Hertz i960). Hur lång 
tid denna fas pågår varierar, men målet är kroppens
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förgängelse. När kroppen försvinner är liminalfa- 
sen avslutad. Dubbelbegravning är också en bra be
skrivning av vad som sker vid kremeringsritualer. 
Det första steget är de riter som föregår kremering
en med syfte att avlägsna den döde från de levandes 
skara och få denne att inse att den är död. Sen kom
mer det andra steget som utgör bränningen (som i 
sig utgör en rite de passage) och rensning av benen 
och deponering av dessa. (Kaliff 1997:82-83). För
ruttnelse tar längre tid än en kremering, men må
let och resultatet är detsamma, kroppen försvinner 
och liminalfasen är avslutad.

Både förruttnelse och kremering kan äga rum 
inom samma begravningsritual. Metcalf och 
Huntingtons undersökning av samhällen på Bor
neo och Indonesien respektive Madagaskar visar 
på stora skillnader i dödsritualernas utformning 
trots att de geografiskt var närbelägna (Metcalf 
& Huntington ięęn:ypff.). Vissa likheter förekom 
dock också. Kanske bör den stora regionala va
riation som är synlig i senneolitiskt gravmaterial 
ses i ljuset av detta. Variation förekom inte bara 
mellan utan också inom samhällena. Ett intres
sant exempel kommer från Bali, där kremering 
utgör en sekundär behandling, för dem som har 
råd till det. Alla delar i ritualerna följer ett särskilt 
mönster, men utförs när det är elitbegravningar 
mer storskaligt med vikt vid artistisk och rituell 
förfining. Andra begravs enbart i ett steg i en en
kel jordgrav utan kista. Präster och individer med 
hög status begravs inte utan liket placeras på en 
plattform inom boplatsen. Efter minst 42 dagar 
börjar förberedelserna för kremeringen. Längden 
bestäms av att få individer har råd att fortsätta 
direkt och att även de förmögna har invecklade 
förberedelser att göra vilket förlänger perioden. 
Den minimala längden är också specifikt till för 
att låta kroppens förruttnelse bli komplett. När 
förberedelserna för en masskremeringsceremoni 
är färdiga grävs kropparna upp och jorden ge
nomsöks efter ben. Ingen större ansträngning 
görs dock för att hitta alla ben och det är möj
ligt att fortsätta ritualen även om inga ben kan 
återfinnas. Benen som hittas läggs ut med unge
färlig anatomisk korrekthet och en grov avbild
ning (e.g. effigy) byggs runt dem med örter och 
blommor. Senare packas detta in i ett knyte. De

dödas essens fångas rituellt i en annan liten av
bildning. Efter en högljudd sammankomst som 
håller på hela natten, placeras både avbildningen 
med benen och avbildningen med den andliga 
komponenten i ett långt utsmyckat torn som 
transporteras till kremeringsplatsen vid havet. 
Vid transporten läggs stor vikt vid att förvirra de 
döda bland annat i form av retfulla slagsmål om 
kvarlevorna. Vid ankomsten till kremeringsplat
sen tas avbildningarna ner och placeras i kistor 
som är utformade som det djur som represente
rar den kast den avlidna tillhör, och bränns. As
kan strös sen ner i havet (Metcalf & Huntington 
i99i:ioif.). Det här exemplet visar både hur flera 
kroppsbehandlingar/gravskick kan förekomma 
parallellt inom samma samhälle, här beroende på 
social status. Det illustrerar också hur många steg 
en kroppsbehandling kan ha. Det är endast få 
komponenter av liknande ritualer som vi kan för
vänta oss att upptäcka i ett arkeologiskt material. 
En möjlig konsekvens är att en arkeolog skulle 
tolka resterna efter den balinesiska ritualen som 
två ”gravar” (under förutsättning att bra beva- 
ringsförhållande gällde för benen). De resterande 
obrända benen i jorden skulle bli en ”grav” medan 
de brända benen om de deponerats på land skulle 
tolkas som ytterligare en ”grav”. Gravbegreppet 
är svårligen applicerbart på dubbelbegravningar, 
eller ritualer med brända människoben, vilket 
kommer att diskuteras mer nedan.

Kremering kan som det balinesiska exemplet 
ovan visat vara en del av sekundär behandling av 
benen efter det att kroppens mjukdelar försvun
nit. Det finns arkeologiska exempel från Portugal 
som visar hur man när kremeringsgravskicket blev 
vanligare hämtat ben från äldre skelettgravar och 
kremerat dessa i efterhand (Weiss-Krejci 2005). 
Samma bruk har möjligen också funnits under 
äldre delar av neolitikum i Sverige (Larsson, Å.M. 
2003). Om ben legat länge i exempelvis dödshus 
innan de kremerats bör detta gå att bestämma os- 
teologiskt, eftersom torra ben (dry bones), d.v.s. 
ben som är så uttorkade att de i princip endast 
består av mineral, förefaller spricka annorlunda 
vid upphettning jämfört med färskare ben (green 
bones), som kan vara antingen rena eller ha mjuk
delar kvar. Skillnader i hur green bones spricker
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finns även mellan de båda sistnämnda det är bero
ende på förekomst eller avsaknad av mjukdelar (jfr 
Larsson, Å.M. 1997:6). Inga egentliga systematis
ka studier har gjorts av osteologiska material i Sve
rige mig veterligen och metoden är delvis osäker. 
Dock har Å.M. Larssons (i997:38ff.) genomgång 
av osteologiskt material från ett s.k. dödshus med 
omgivande anläggningar med brända ben inom 
den gropkeramiska lokalen Bollbacken, indikerat 
att alla ovan nämnda benkategorier förefaller ha 
kremerats där. Benmaterialet från Sommaränge 
skog genomgicks med inriktning att hitta eventu
ella spår efter att dry bones kremerats, dock fanns 
inga sådana indikationer i materialet.

Under senneolitkum förekommer flera former 
av kroppshantering, och därmed olika utforming 
av rite de passage. I de senneolitiska kremeringarna 
och hällkistebruket äger medveten destruktion av 
kroppen rum, i form av förruttnelse eller kreme
ring, sannolikt med syfte att frigöra en själsfunk- 
tion i den liminala fasen. Kroppen förstörs och den 
döde går upp i ett större sammanhang där indivi
duella särdrag suddats ut. I Sommaränge skog fö
refaller benen efter bränningen ha rengjorts nog
grant före deponering i en kontext, då inga rester 
efter gravbålen påträffats i samband med benen.
I flera exempel förekommer sot och kol i anlägg
ningar vilket tolkats som att benen i några fall inte 
rengjorts utan att rester efter gravbålet hamnat i 
anläggningen, möjligen som resultatet av ett med
vetet val. Ett annat steg i kremeringsritualerna 
utgjorde ett sorterande av benen där några ben, 
ofta bara ett par gram, valdes ut för att deponeras 
tillsammans. Resterande ben måste ha placerats på 
annat håll, eller möjligtvis förstörts ytterligare. I 
hällkistorna ägde den liminala fasen rum i form 
av väntan på att mjukdelarna skulle lösas upp på 
naturlig eller mekanisk väg, antingen i hällkistan 
eller på annat ställe. När så skett sorterades benen 
ofta, så att exempelvis kranier placerats tillsam
mans. Även denna process bör ses som en med
veten handling där vissa benslag kan ha tillskrivit 
specifika egenskaper eller ett visst värde. Särskilt 
kranier verkar ha särbehandlats. Dock måste man 
beakta tafonomiska eller postmortala processer 
när man drar slutsatser om vilka ben som särbe
handlats. Processerna äger dels rum mellan döds-
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ögonblick och deponering/begravning och dels 
efter att detta ägt rum. Tåligare ben som rörben 
och kranier tenderar att vara överrepresenterade i 
olika kontexter på bekostnad av mindre ben som 
lättare bryts ner bla genom att de angrips av gna- 
gare (jfr Sjöling 2006; Kaul 1992).

I motsats till hällkistegravskicket, kremeringar 
och ritualer med utvalda människoben står då flat- 
marksgravskicket där den döde placerat intakt i en 
sluten kontext. Av någon anledning har dessa dö
das kvarlevor generellt inte behövt destruerats i en 
liminal fas eller flyttats eller behandlas i flera steg. 
På så sätt förefaller egentligen hällkistegravskicket 
och kremeringsgravskicket ha flera gemensamma 
nämnare än flatmarksgravskicket om man jämför 
dem ur ett rites de paæzgc-perspektiv.

Antropologiskt material antyder att det är 
mycket vanligt att flera olika gravskick förekom
mer parallellt, och att en stor variation kan fin
nas i hur kroppen behandlas och på vilket sätt en 
avliden begravs inom ett och samma samhälle. Så 
framstår också gravskicket under senneolitikum. 
Carrs (1995:161) multivariatanalys av informa
tion i Human Relation Area Files, en omfattande 
sammanställning av etnografiska exempel, visar 
att de flesta delarna i handlingarna kring döden 
beror på en komplex sammansättning av faktorer. 
De faktorer som vägde tyngst tycktes vara sociala 
och filosofiska-religösa och sekundärt fysiska eller 
avhängiga av dödsomständigheterna. Hos mongo
lerna var utsättning av kroppar det vanligaste be
gravningssättet och även det enda möjliga för barn. 
De som hade råd anlitade en lama med följe för be
gravning eller kremering (Knutsson, H. 1995:72). 
I det klassiska Grekland var kremering vanligt fö
rekommande hos de rika och utfördes genom att 
kroppen täcktes med löv och tändes med smörfett. 
Mindre bemedlade människor hade inte råd med 
materialet till en lyckad kremering med resultat 
att de ofta blev dåligt brända, vilket gav upphov 
till förolämpningen att beskriva någon som ”halv
bränd” (Iserson 1994:238). I Nepal kremeras inte 
heliga män, sadhus, eftersom deras själ anses kun
na lämna kroppen utan ritualer tack vare deras 
själsliga mognad (Kaliff & Oestigaard 2004:98). 
Kremeringar kan också vara det begravningssätt 
som använts för sociala avvikare. Inom indianfol-
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ken Pawnee och Arikara kremerades exempelvis de 
som ansågs vara häxor (O’Shea 1984:74, 82). Hos 
Bison-horn Maria Gond kremeras de flesta män
niskor och begravs på gravplatser utanför bosätt
ningen nära saja träd eftersom deras Gud som är 
kopplad till ungdom anses hålla till där. De ny
födda och de som dör en onaturlig död kremeras 
däremot inte och de begravs på andra ställen. Man 
gör så för att undvika att själarna från dem som 
dött på naturlig respektive onaturlig väg inte ska 
blandas eftersom den senare kategorin då skulle 
skapa oordning (Carr 1995:185). Även i Rom an
sågs kremering vara det nobla sättet att behandlas 
efter döden. Jordbegravningar var där förbehållna 
små barn, mördare och människor som träffats av 
blixten. Barn måste ha fått tänder innan de kunde 
kremeras så att den ännu outvecklade nödvändiga 
beståndsdelen för återuppståndelse som fanns i 
tänderna inte skulle förstöras under bränningen 
(Iserson 1994:238). Ett annat exempel på att döds- 
omständigheterna påverkat begravningssättet ut
görs av bruket Kharias i nordöstra Indien, där kvin
nor som dött under graviditet eller i barnsäng hos 
förvägrades kremering (Knutsson, H. 1995:73).

Kremering kontra jordbegravning är alltså ur ett 
antropologiskt perspektiv vanligt förekommande 
parallellt i olika samhällen. Vilket begängelsesätt 
som används kan bero på komplicerade faktorer. 
Det är svårt att urskilja mönster i det nordiska ma
terialet från senneolitikum som kan påvisa de fak
torer som reglerat vilken sed som varit lämplig för 
vilken individ. Sannolikt kan fullständiga osteolo
giska analyser ge en vink om det rör sig om små 
barn, män eller kvinnor, människor med särskilda 
sjukdomar eller de som dött en våldsam död som 
kremerats. Gravgods och begravningskontext skul
le i så fall kunna ge en fingervisning om en persons 
sociala status. Brända ben är dock svåra att könsbe- 
stämma p.g.a. hög fragmenteringsgrad och då köns- 
indikerande fragment kan vara svåra att identifiera 
(Sjöling 2006). I detta material är det svårt att dra 
slutsatser om vilken egenskap eller vilket genus 
som styrt att just dessa personer kremerats. Köns- 
bedömning har endast kunnat göras i något enstaka 
fall. Brända ben från både barn och vuxna har dock 
kunnat konstateras osteologiskt, däremot finns 
ingen bekräftad uppgift om förekomst av spädbarn

(infant, 0-7 år) i materialet. Deponeringsmönstren 
visar på en stor variation. Brända ben av barn och 
vuxna har deponerats tillsammans, barn förekom
mer ensamma, vuxna har deponerats ensamma och 
flera vuxna har placerats tillsammans. Barn förefal
ler alltså inte ha behandlats som sociala avvikare i 
det senneolitiska samhället.

Ętt tydligt mönster är att det i merparten av an
läggningarna från senneolitikum förekom brända 
människoben antingen tillsammans med obrända 
sådana, eller i nära anslutning till anläggningar 
med obrända ben. Det visar att båda begängelse- 
sätten varit väl integrerade i samhället. Om de kre- 
merade ansågs vara avvikare på något sätt har det 
inte föranlett att deras kremerade kvarlevor mås
te deponeras avskiljt från de obrända. Det finns 
mycket som antyder att hällkistor där få personer 
begravts och flatmarksgravar inte sällan övertäckts 
av samma hög (Lekberg 2002:24if. och där anförd 
litteratur). Ett skånskt exempel finns där att flat
marksgravar och en hällkista varit täckta av sam
ma hög (Edenmo 2000:32). Även flatmarksgravar 
och hällkistor är därmed besläktade.

Kremering var inte den enda ritual i samband 
med människoben som inkluderade eldning un
der senneolitikum. Det förekommer andra bevis 
för eldritualer. Relativt vanligt förekommande är 
uppgifter om dåligt brända eller svedda ben, bland 
annat i Västmanland i hällkistan i Bjurhovda (Jaa- 
nusson 1969, Holm m.fl. 1997) och i Västergöt
land (Weiler 1994:65). Exempel på detta finns 
även i äldre megalitiska gravar. Kaul beskriver 
förekomsten av lätt brända ben som ofta ses som 
resultatet efter eldning inne i anläggningen, exem
pelvis från facklor eller bål, med praktiska funktio
ner för att lysa upp kammaren eller för att rensa 
luften, som kan ha medfört att vissa ben brändes 
lätt (Kaul 1992:20). Det bör vara möjligt att os
teologiskt bestämma detta eftersom kremering 
bör betraktas som en specialiserad process och att 
resultatet väsentligt skiljer sig från ben som oav
siktligt bränts. Det är nämligen komplicerat att 
få en jämn bränning av en kropp (se exempelvis 
Kaliff 1994:42-43). Exempelvis bör man använda 
samma virke till bålet så att det brinner med en 
jämn hastighet. Bål med varierande trädslag riske
rar däremot att kollapsa då träet brinner olika fort
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flintkniv spjutsspets borr 
i flinta
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Fl G UR 12. Ritning över grav 9 i Löddesborg som utgjordes av en stor sammanbyggd konstruktion med två stora 
nedgrävningar där kvarlevorna efter ett flertal individer påträffades (bearbetad efter Callmer 1973:20, fig. 2).

Figure 12. Drawing of grave number 9 in Löddesborg where the remains of several individual where found 
(edited from Callmer 1973:20, fig. 2).

(Sigvallius 1994:16-17). Det är lockande att utgå 
från att de dåligt brända benen är av äldre datum 
och ett resultat av att man inte ännu behärskade 
tekniken. Men den osteologiska analysen av be
nen från Sommaränge skog visar att även benen 
med senneolitiska dateringar var väl brända (Sjö- 
ling 2006), något som antyder att man var väl för
trogna med hur en kremering skulle utföras för att 
få en genombränd kropp. Det är emellertid inte 
konstigt med tanke på att eldandet var ett natur
ligt inslag i det dagliga livet.

Rester som antyder spår efter eldritualer förekom
mer i eller utanför gravar med skelett, både hällkis- 
tor och flatmarksgravar, i form av sotlager, sotfläck
ar och härdar (t.ex. Cnattingius 1934:716:.; Kreutzer 
& Petersson 2000:796). Exempelvis förefaller man 
ofta ha eldat på markytan före anläggandet av högar 
i Danmark (Hansen & Rostholm 1993:117). Även 
inuti hällkistorna har det eldats. I hällkistan i Anne- 
lund var taket bränt och i hällkistan i Dragby var si- 
dohällarna skörbrända, något som enligt Holm m.fl.

(1997:228) tyder på att eld haft en funktion i direkt 
samband med begravningen. Spår efter eldning 
under senneolitiska hällkistor förekommer också i 
Alby (Andersson 2001:77), Annelund (Fagerström 
& Hamilton 1995:75) och Dragby (Jaanusson & Sii
ven 1962:36) liksom under A36375 i Sommaränge 
skog som ovan nämnts. Stensköld menar att kopp
lingen till eld i de senneolitiska skelettgravarna inte 
är märklig eftersom eldens koppling till den sakrala 
sfären är nästintill allmänmänsklig. Under yngre 
järnålder som vi har skriftliga källor ifrån, har el
den uppfattats som den faktor som frigjorde själen 
(Kaliff 1997:84). Eld tillskrivs ofta en renande eller 
livgivande funktion. Eld kan också ha spelat en roll 
vid rituella måltider eller brännoffer. Särskilt djur
ben (även tänder) som påträffats i gravkontexter har 
tolkats i dessa termer (Stensköld 2004:215). Sten
sköld menar att eld kan ha fungerat som en markör 
för dödshusens övergivande, antingen genom att 
konstruktionen bränts ner eller att gravbål anlagts 
ovanpå den (Stensköld 2004:21561).
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Ett belysande exempel på komplexiteten i sen- 
neolitiska begravningar utgör den ovanliga grav 
9 i Löddesborg (fig 12), som utgjorde en stor 
sammanbyggd konstruktion där två stora ned- 
grävningar bands samman av en stenpackning. 
Kvarlevorna efter ett flertal individer påträffades 
i anläggningen, av vilka merparten tycks ha lagts 
på rygg i utsträckt position. Men det fanns också 
tecken på att vissa ben kan ha lagts i hällkistan 
efter det att köttet på benen försvunnit, på natur
lig eller möjligen mekanisk väg. I anläggningen 
observerades också flera spår efter eld. Resterna 
efter flera tjocka plankor eller stockar framkom 
i anläggningen, av vilka några var brända. Även 
mindre benfragment påträffades, varav ett var 
bränt, något som Callmer (1973:28) tolkar som 
att eld ingått som element i gravritualerna. I an
läggningen framkom också stora mängder slagen 
flinta, och Callmer (Callmer 1973:28!.) menar att 
även slagning av flinta kan ha ingått i ritualerna.

Flinta förekommer ofta i gravkontexter. Tjocka 
lager av krossad flinta förekommer exempelvis på 
golven i megalitiska gravar i Danmark (Kaul 1992). 
Mina exempel ovan har visat att det är vanligt fö
rekommande i samband med senneolitiska kre- 
meringar. I majoriteten av fallen förekom flinta i 
anläggningen. I flera sammanhang finns uppgift 
om att flinta var bränd, som i benlagret A204599 i 
Sommaränge skog, Skogs-Tibble, grav 1 i Västra Via 
samt Opmanna. Brännandet av flinta kan ha haft en 
direkt visuell likväl som ljudlig effekt eftersom flinta 
när den läggs i eld spricker med en distinkt smäll och 
i en kaskad av skärvor. Flintan genomgår en färg
förändring från den naturliga svart eller grå, ibland 
till röd och blir slutligen vit. En flintartefakt genom
går en snabb och stor förvandling, vilken L. Larsson 
menar liknar faserna i en kremering av en människa 
(Larsson, L. 2000:101). Det kan innebära att brän
nandet av flinta i samband med vissa kremeringar 
kan ha utgjort ett illusoriskt inslag i ritualerna.

Konklusion
Förekomsten av brända människoben måste be
traktas som en integrerad del i senneolitikums grav
skick. Det är ett inte helt ovanligt fenomen och det 
är sannolikt att betydligt fler exempel kommer att

upptäckas vid kommande undersökningar. Men en 
förutsättning för att vi ska komma längre i förståel
sen av gravskicket är att vi lägger större vikt vid den 
osteologiska bestämningar av brända ben liksom 
vid 14C-dateringar där det är möjligt. Kontexterna 
i vilka brända ben påträffas skiljer sig delvis från de 
klassiska gravmonumenten som hällkistor och flat- 
marksgravar (även om brända ben även påträffas i 
de kontexterna). Flera förekomster av brända män
niskoben har påträffats i stensättningar. Små och 
otydliga sådana med innehåll av ett fåtal ben har 
traditionellt getts en schablondatering av arkeologer 
till yngre bronsålder - äldre järnålder. Men de nya 
resultaten visar att denna datering delvis är felaktig. 
Stensättningarna kan även dateras till senneolitikum 
och äldre bronsålder (vilket bland annat är tydligt i 
Sommaränge skog). De flesta anläggningarna tycks 
förekomma inom lokaler av mer renodlat rituell ka
raktär. Dock kan även boplats- och aktivitetsytor 
va^a kontexter där deponeringar av brända ben ägt 
rum i otydligare anläggningar som gropar och ned- 
grävningar, som i fallen Västra Via och Ryssgärdet. I 
Norge har människoben med senneolitisk datering 
påträffats i avfallslager i bla Ruskeneset (Shetelig 
1922:323) och på flera lokaler i södra Norge (Tod- 
nem 1999). I hellere daterade till stenålder har både 
intakta skelett och enskilda bendelar påträffats. 
Merparten av dessa skelettfragment tolkas som spår 
efter boplatsgravar eftersom de påträffats i tjocka 
kulturlager tillsammans med snäckor, kol, djurben 
och artefakter (Todnem 1999:104-105). Även huset 
i Skogs-Tibble kan ha utgjort ett bostadshus i vil
ket begravningar senare ägt rum. Frågan är om det 
eventuella huset eller boplatserna har varit i bruk 
samtidigt som människoben deponerats där? Eller 
har de övergivits innan?

De ben som påträffas på de svenska boplatserna 
från neolitikum och bronsålder förefaller främst 
utgöras av enstaka kroppsdelar (exempelvis Ullén 
2003), vilket antyder att detta bruk snarare utgör 
spår efter ritualer med människoben än begravning 
av en individs kompletta kvarlevor. Detsamma gäl
ler för samtliga förekomker med brända männis
koben i mitt senneolitiska material, d.v.s. endast en 
del av den kremerade kroppen har deponerats i en 
kontext, med ett möjligt undantag. Det är därför 
tydligt att det är missvisande att använda begreppet
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grav när vi diskuterar senneolitikums gravskick, ef
tersom det exkluderar kontexter såsom omarkerade 
gropar eller nedgrävningar där vi också påträffar 
enstaka brända eller obrända ben. Meningen om 
vad en grav är ligger implicit i termen och det är 
svårt att frigöra sig från den egna tidens värderingar 
och synen på en grav som en (markerad) slutförva
ringsplats för en människas kvarlevor efter döden. 
Bendeponering är möjligen ett mer rättvisande be
grepp, eftersom vi får utgå från att placeringen av 
benen skett medvetet i en särskilt utvald kontext 
och att nedläggningen omgärdats av ritualer som 
sannolikt varit viktiga för hur man uppfattade li
vets slut. Det är endast i flatmarksgravarna och i 
vissa hällkistor (ofta där den sist begravde lämnats 
in situ) som hela individers kvarlevor påträffas.

Sammantaget visar senneolitiskt gravmaterial 
på en stor rituell variation och att det fanns flera 
olika övergångsriter i bruk samtidigt, alla med 
syfte att leda de döda vidare till nästa existens. 
Det är tydligt att våra nutida kategorier jordgra
var och brandgravar inte omfattar den variation 
med flera mellanformer som faktiskt förekommer 
både regionalt och lokalt under senneolitikum. 
Utifrån detta material går det inte att klargöra om 
regional eller lokal variation existerade i kreme- 
ringsbruket under denna period eller om en tids
mässig utveckling föreligger, p.g.a. av att materia
let är litet och mycket heterogent. Inte heller dess 
ursprung kan lätt förklaras. Materialet antyder att 
de svenska kremeringarna främst kan placeras i 
SN II till skillnad från de danska som är tidigare 
och tillhör SN I. Möjligen ska de därför betrak
tas som resultatet av sydskandinaviska kontakter. 
Dock måste även den sporadiska förekomsten av 
kremeringar under hela neolitikum i Sverige ses 
som bakgrund till fenomenet.

Rituella implikationer är dock att såväl vuxna 
som barn kremerats under senneolitikum och att 
de deponerats såväl ensamma som med andra kre- 
merade individer. Merparten av de kremerade indi
vidernas kvarlevor har dessutom placerats tillsam
mans med kvarlevor efter obrända individer. Detta 
bruk visar att de båda begängelsesätten var väl in
tegrerade under denna period. Kremeringarna kan 
också därmed främst härröras till det kollektiva 
deponeringssättet som existerade under perioden.

Antropologiskt material visar att det är relativt 
vanligt att både kremering och jordbegravning ex
isterar parallellt inom samma samhälle. Vilka fak
torer som styr vilken sed som ska gälla för en sär
skild individ förefaller främst regleras av sociala och 
filosofisk-religiösa faktorer (jfr Carr 1995), men de 
kan utgöras av en mängd komplexa faktorer som är 
svåra att utläsa ur arkeologiska material. Eld kan ha 
en roll i ritualerna utan att kremeringar utförs, vil
ket förefaller vara vanligt i senneolitiska kontexter.
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Summary
Fire, death and ritual at Sommaränge skog

T
his article deals with the cremations during 
the Late Neolithic and the onset of the Bron
ze Age (2300-1800BC) in Sweden, with fo
rays into other parts of Southern Scandinavia. From 

this period, there is a vast discrepancy between the 
known graves and the estimated population. The 
remains of the dead should therefore be sought in 
different contexts, which up until know have not 
met with much attention. The focus of this article 
is on the material from Sommaränge skog, located 
between the parishes of Satuna and Viksta. Here, 
burnt bone from the period in question was found 
in contexts different from those which we knew as 
graves of that period (graves without markers and 
stone cists). Instead, burnt bone was found in borte 
layers, and in a pit under a stone setting.

Comparison with other Swedish and Nordic 
material indicated vast heterogeneousness. Ho
wever, some tendencies can be discerned- Burnt 
bone occurs in very varying features, from stone 
cists to unmarked pits. These features can be 
found at probable settlement sites, as well as sites 
of a purely ritual function. Both young and old 
have been cremated and interred, individually or 
together, often with non-cremated individuals. 
Generally, the amount of burnt bone was small, 
never representing the entire cremated body 
(with one possible exception). It is therefore dif
ficult to apply the term grave to this material. No 
distinct regional or local variation or typologi
cal development has been identified. Nor is the 
dating completely decisive, though the majority

of the Swedish dates can be traced to the Late 
Neolithic II, while the Danish dates are Late 
Neolithic I. This might suggest that the influen
ces for crematory practices came from Southern 
Scandinavia. However, cremation was practiced 
already earlier in the Stone Age in Sweden.

To arrive at an understanding of the rich varia
tion in burial practices during the period, I have 
also studied cremations from the perspective of 
rite de passage, as transitional rituals at the end 
of the life cycle. They have been viewed as parts 
of multi-step processes, interacting with other 
.practices of the age, such as rituals with skeletal 
parts or fire rituals. Anthropological studies have 

, shown that it is relatively common to have vari
ous ways of disposing the body within the same 
society, and that these are regulated by a com
plex set of factors, often difficult to observe in 
archaeological material. Some of the findings of 
the study are that both adults and children have 
been cremated, which shows that children have 
not been treated as social deviants, common in 
many societies, and that the dead had been in
terred individually or with others. The fact that 
most cremated individuals had been placed with 
non-cremated shows that the two different ways 
of disposal were well integrated during this pe
riod. Cremation seem to subscribe to the more 
collective mode of disposal, common during the 
Late Neolithic and the Early Bronze Age.

There is still much to do within this field of re
search. An important path towards further under-
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Standing of the complex burial customs of the Late 
Neolithic and Early Bronze Age is to note the oc
currence of cremations. This can be achieved by 
putting more emphasis on osteological analysis of 
burnt bone, and also by looking for these bones in 
environments which we do not primarily perceive 
as “burial contexts”, a
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Tradition och praxis

med variation på Kättstagravfältet

Ivonne Dutra Leivas, Upplandsmuseet

I
nom arkeologin nöjer vi oss sällan med att 
endast dokumentera och klassificera ett ar
keologiskt material. Vi strävar efter att förstå 
handlingarna bakom de arkeologiska lämningarna 

och förstå människorna bakom handlingarna. Detta 
kan minst sagt vara vanskligt då de arkeologiska 
lämningarna oftast representerar fragment av vad 
som en gång har ägt rum. De stora förändringarna 
i samhället under den långa tidsrymden från förhis
torisk tid till vår tid, på det sociala, materiella såväl 
som på det andliga planet, inverkar starkt och be
gränsar våra tolkningsmöjligheter. Trots våra am
bitioner måste vi betrakta de arkeologiska under
sökningarna som synonyma med dokumentation av 
de fysiska resterna efter dåtida förhållningssätt till 
övergripande föreställningar, aldrig som dokumen
tation av föreställningarna i sig. Detta diskuteras av 
Tore Artelius (2000: 200 f.) som menar att för att 
kunna identifiera abstrakta ”meningar”, det vill säga 
innebörder, i begravningarnas religiösa symbolik är 
det nödvändigt att mönster kan påvisas i ritualers 
och platsers utformning. För en vidare förståelse av 
ritualernas funktion och de dåtida föreställningar
nas betydelser, är det därför av vikt att det empiriska 
materialet indelas i nivåer som kan ställas i relation 
till social- och religionsvetenskapliga rön vad gäller 
till exempel begravningars betydelser och innehåll. 
I förlängningen skapas möjligheter för arkeologer 
att tolka och förstå ett annars stumt material.

Ett gravfält vid Kättsta, i Ärentuna socken i 
Uppland, med över 100 gravar och med en lång 
användningstid på drygt 1500 år, gav oväntade

möjligheter att utforska rituella handlingar under 
en lång tidsrymd. Gravfältet gav bland annat ett 
av de mest omfattande keramik- och benmaterial 
från äldre järnålder i Uppland. Platsen har även 
återanvänts under vikingatid och medeltid för ri
tuellt bruk. Den här artikeln avser främst att iden
tifiera spåren efter och detaljerna kring de rituella 
handlingarna utifrån det arkeologiska källmate
rialet. Utgångspunkten är att lämningarna på ett 
gravfält utgörs av kommunikativa meningsbäran- 
de delar som rymmer uttryck för religiösa, ideo
logiska och sociala funktioner, för såväl individen 
som kollektivet. Meningar som spänner sig allti
från identifikation av grundläggande världsföre- 
ställningar till nödvändigheten att kunna relatera 
och fästa vardagen i en historia (Artelius 2000).

För att komma de religiösa ideologiska och so
ciala funktionerna närmare måste handlingarna 
bakom lämningarna påvisas. Eller som Terge 
Gansum (2002: 251) påpekar kan vi uppnå för
ståelse för bakomliggande religion och kosmologi 
om vi omvandlar de arkeologiska lämningarna 
till olika handlingssekvenser. Det vill säga här
leda detaljerna i gravanläggningar till olika faser 
som föregåtts av olika handlingar.

Allt sedan 1800-talet har vad som definierar en 
grav problematiserats och idag är diskussionerna 
kring begreppet väldigt heta. Orsaken har varit det 
återkommande fenomenet med fyndtomma gra
var. Det vill säga de gravliknande konstruktioner 
utan spår efter den döde, framför allt daterade till 
yngre bronsålder och äldre järnålder. Olika tolk-
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ningsmodeller har presenterats för de fyndtomma 
gravarna, i) Att dessa konstruktioner utgör keno
tafer, det vill säga minnesvård för personer som 
avlidit på annan plats. 2) Att de fyndtomma gra
varna utgör skelettbegravningar där skelettet har 
upplösts och därför inte lämnat några spår. 3) Att 
de fyndtomma gravarna utgör barngravar, då be
nen från barn anses som skörare än ben från vuxna 
och därför lösts upp lättare.

På senare år har fyndtomma gravar även kom
mit att betraktas som ett medvetet val utifrån 
samhällskontexten. Det vill säga att en grav utan 
ben var ett medvetet valt gravskick ur ett utbud av 
flera möjliga och att urvalet var styrt av rationella 
skäl utifrån den specifika samhällskontexten (Er
icsson & Runcis i995:35ff.). Gravbegreppet anses 
ändå som problematiskt. Anledningen är att an
läggningstyperna som har benämnts som gravar, 
oavsett om de innehållit människoben eller ej, har 
med hjälp av gravbegreppet tilldelats funktionen 
av viloplats för de döda. Anders Kaliff (ięc>y:68f.) 
har därför föreslagit att man kanske inte skall låsa 
sig och betrakta vad vi vanligtvis kallar för gravar 
endast som vilorum för de döda, bara för att det 
förekommer brända ben i dem. I synnerhet då vi i 
sådana sammanhang sällan finner den förväntade 
benmängden från en hel människa, men också på 
grund av att det också förekommer gravliknande 
anläggningar utan spår av människoben. Vi skall 
kanske istället betrakta anläggningarna som kult
platser med en funktion utöver den som vilorum 
för den döde. Förslagsvis skulle anläggningarna 
primärt betraktas som altare, där djurben och fö
remål skulle kunna tolkas som offer och där närva
ron av ett fåtal brända människobenen skulle kun
na ses som en förstärkning av en altarfunktion.

Att byta ut begreppet grav mot altare skulle 
emellertid inte lösa begreppsproblematiken. 
Även om begreppet altare är bredare än gravbe
greppet inrymmer termen altare också inkaps
lade innebörder som varierar från kultur till kul
tur. Istället skulle problematiken förskjutas från 
ett begrepp till en annat. Men det är viktigt att 
vi är medvetna om problematiken och att det vi 
ofta morfologiskt definierar som grav betraktas 
som ägande en mycket bredare funktion än vad 
vi traditionellt avser med begreppet grav. Det är

även viktigt att diskussionen hålls levande och 
att gravbegreppet aktualiseras och omprövas till 
nya rön. För att få en mångsidig bild av gravar
nas komplexitet, typernas variation och innebörd 
behöver därför gravarna studeras utifrån sin kon
text och i relation till sitt innehåll.

Bakgrund
Forskningen kring äldre järnålder i Uppland ini
tierades av Oskar Almgren genom hans bebyg- 
gelsehistoriskt inriktade studie ”Alunda sockens 
fornminnen” (Almgren 1912). Intresset för äldre 
järnålder tog väl egentligen fart i och med under
sökningarna av gravfältet vid Gödåker i Tensta 
socken (Almgren 1916). Första världskriget kom 
tyvärr emellan och arbetet återupptogs inte för
rän i mitten av 1920-talet av Gunnar Ekholm 
(1925). Precis som sin företrädare var Ekholms 
forskning inriktad på dateringsfrågor, import 
och gravformer. Ekholm arbetade med flera pro
jekt parallellt och hans forskningsfält kom att 
vara inriktad på äldre järnålder i Uppland samt 
romersk import i Norden (se bl.a. Ekholm 1938, 
1939,1944). Tiden kring Kristi födelse var perio
den av äldre järnålder i Mälardalen som har blivit 
bäst känd tack vare Ekholms intresse för de stora 
gravfälten med resta stenar (Bennett 19870:153). 
Efter Ekholms insatser avtog intresset för äldre 
järnålder i Uppland. Enstaka undersökningar 
gjordes och enstaka arbeten publicerades. Bland 
de större gravfältsundersökningarna som ändå 
har genomförts kan Dragby i Skuttunge sock
en nämnas (Damell & Sjögren 1962; Gräslund 
1962; Rydh 1961, 1962; Stenberger i960) samt 
gravfältsundersökningen vid Prästgårdshagen i 
Björklinge socken (Hjärthner-Holdar, manus
kript). För övrigt kan man säga att intresset för 
äldre järnålder var ganska svalt fram till mitten 
av 1980-talet (jfr Andersson i998:iof.; Hjärth
ner-Holdar & Söderberg I997:i68f.).

Sedan mitten av 1980-talet har det arkeologis
ka intresset för- och kunskapstillväxten kring 
äldre järnålder i Mälarregionen ökat närmast la
vinartat. Orsaken går till en stor del att söka i de 
arkeologiska undersökningarna som gjorts i sam
band med infrastrukturella satsningar, till exem-
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Figur i. Kartöversikt överKättsta och ny E4.

Figure 1. Overview of Kättsta and the new E 4 highway.

pel byggandet av nya motorvägar och järnvägar. 
Det största kunskapslyftet har framför allt skett 
inom boplatsarkeologin. Bland annat på grund av 
att exploateringarna främst berört åkermark där 
framför allt boplatser har återfunnits men även 
mindre gravfält (Andersson 1998:9). Överlag har 
större, äldre gravfält i Mälarregionen berörts i 
ganska liten utsträckning. Detta trots att ett re
lativt stort antal inventerade gravfält från äldre 
järnålder finns i regionen (Ambrosiani 1964; Hy-

enstrand 1979,1984). Orsaken till detta är att äld
re gravfält i huvudsak återfinns på högre belägna 
markpartier och åsar som inte har utsatts för ex
ploatering i lika hög grad (Bennett 19870:153). 
Forskningen i Uppland de senaste decennierna 
har därför i huvudsak varit fokuserad på bebyg
gelseutvecklingen (se Göthberg 2000 och där 
anförd litteratur). De mindre gravfälten som har 
berörts har för det mesta publicerats separat och 
endast i undantagsfall problematiserats.
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Figur 2. Gravfält 
på moränhöjd vid 
Kättsta, från söder 
(foto Susanne Eklund, 
Upplandsmuseet).

Figure 2. Burial 
ground situated on mo
raine ridge at Kättsta, 
from the South (photo 
Susanne Eklund, the 
County Museum of 
Uppsala ).

I och med den nya dragningen av E4:an mellan 
Uppsala och Mehedeby, har äldre järnålder återi
gen aktualiserats då flera boplatser och gravfält 
kom att beröras av vägbygget. Bland annat fram- 
togs ett stort gravmaterial från övergången mellan 
brons- och järnålder vid Kättsta i Ärentuna sock
en (Gustafsson 2006). Gravfältet dominerades 
av blockgravar, en gravtyp som tidigare inte fått 
särskilt stor uppmärksamhet i Uppland. Enstaka 
blockgravar är vanligt förekommande på gravfälten

i Mälardalen men det är mindre känt med gravfält 
som domineras av gravtypen. Den enda mig ve
terligen kända motsvarigheten i Uppland är det i 
slutet av 1970-talet undersökta gravfältet i Björk- 
linge socken (Hjärthner-EIoldar, manuskript). 
Tyngdpunkten för dateringarna av blockgravar lig
ger i övergången mellan brons- och järnålder. Den 
äldsta kända blockgraven i Mälardalen påträffades 
i Vårfrukyrka socken i Uppland som har fynddate- 
rats till bronsålder period III (Feldt 2005:1151!.).
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Gravfältet vid Kättsta,
Raä 56, Ärentuna socken, 
Uppland
Med sina 109 gravar utgjorde RAÄ 56 ett av de 
största undersökta gravfälten från brons- och 
järnålder. Gravfältet undersöktes 2003 av Upp
landsmuseet i samband med vägomläggningen av 
E4:an. Gravfältet, som var övervägande skogbe- 
vuxet och dolt under växlighet och mossa, avgrän
sades i söder av betesmark och reste sig mot norr 
mot ett större moränbundet skogsparti. Området 
kännetecknades av morän med en avsevärd mängd 
spruckna markfasta block. Efter avverkning av 
skog, avbaning och noggrann handrensning fram
trädde, utöver en handfull tidigare kända gravar, 
över etthundra tidigare okända gravar. De spruck
na markfasta blocken visade sig ingå i gravanlägg
ningarna tillsammans med skärvstenspackningar. 
Det framtagna gravfältet, som reste sig mot ho
risonten när man kom söder ifrån, gav en visuell 
förnimmelse av att viloplatsen haft en central plats 
i landskapet. Höjden över havet varierade från 
drygt 27 meter nere vid betesmarken till 37 meter 
i gravfältets nordliga delar.

Förutom själva gravarna påträffades på Kätts- 
tagravfältet drygt ett 40-tal anläggningar med 
möjlig eller förmodad anknytning till aktiviteter 
som genomförts i samband med gravanläggandet. 
Det rörde sig om härdar, härdgropar, sotlager el
ler sotfläckar samt stolphål. Dessutom påträffa
des en anläggning som tolkades som någon slags 
bålplats. Den utgjordes av en skörbränd bergs
häll med sot och kol i bergsprickorna. I gravfäl
tets norra del, på krönet, påträffades ytterligare 
en bålplats med enstaka brända djurben och en 
bergkristallpärla. Denna bålplats har daterats till 
vikingatid. Även en anläggning rik på djurben, i 
huvudsak obrända, men också en ansenlig mängd 
brända ben, har tolkats som en anläggning för 
djuroffer. Anläggningen daterades dels till över
gången mellan vikingatid och medeltid och dels 
till högmedeltid. Den samlade bilden på gravfäl
tet talar därför för en lång platskontinuitet och 
rituell återanvändning av platsen.

Möjligen hör gravfältet ihop med det närbelägna 
gravfältet RAA 55 i väster. Detta gravfält, som var 
svårt skadat av täktarbeten, utgjordes av en hög 
och 69 runda stensättningar. Vid inventeringen 
1978 konstaterades att ett tiotal av stensättning- 
arna inkorporerade olika stenblock. Åt öster dä
remot kunde gravfältet avgränsas till strax utanför 
undersökningsområdet. Marken blev nämligen 
ganska snart låglänt och sumpig (Berggren 2003). 
Hur stor gravfältet bredde ut sig i nordlig riktning 
kunde emellertid inte fastställas (se Gustafsson 
2006). I övrigt kännetecknas fornlämningsbilden 
i området av ett stort antal gravar och skärvstens- 
högar i skogspartier och på impediment, samt bo
platser i åkermarken.

Arkeologiska undersökningar i samband med 
den nya dragningen av E4:an företogs både norr 
om och söder om RAÄ 56. Riksantikvarieämbe
tet utförde 2003 en mindre undersökning av RAÄ 
336, drygt 150 meter norr om de nordigaste de
larna av gravfältet. Lämningarna utgjordes av ett 
par skärvstensanläggningar samt system av härd
gropar. Dessa har daterats till förromersk järn
ålder (Scharp 2004). Drygt 250 meter norr om 
denna lokal slutundersökte SAU 2003, RAÄ 325 
och 326, vid Vaxmyra, med boplatslämningar och 
enstaka gravar. Platsen har fått dateringar mel
lan yngre bronsålder och yngre romersk järnålder 
(Eklund 2005). Troligen har hela den tätbevuxna 
blockiga sträckningen mellan Kättstagravfältet 
och Vaxmyraboplatsen utnyttjats mer eller mindre 
intensivt från åtminstone yngre bronsålder, och 
områdena har antagligen ingått i samma kultur
krets. Det har tyvärr visat sig att den här typen av 
skogsbevuxen blockig terräng är svår att invente
ra då eventuella fornlämningar är övervuxna med 
sly och mossa och därmed svårupptäckta. Detta 
är en orsak till att inte hela sträckningen kom att 
omfattas av arkeologiska undersökningar.

Söder om gravfältet i lerslätten, undersökte 
2002 och 2003 Upplandsmuseet RAÄ 335, bo
platslämningar från bronsålder till yngre järn
ålder. Dateringarnas tyngdpunkt låg emellertid 
på äldre järnålder respektive vikingatid. Värt att 
nämna är att ett mindre antal brandgravar från 
dels mellersta bronsålder och dels från mitten av 
förromersk järnålder påträffades på boplatsom-
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rådet. De arkeologiska undersökningarna kom 
även att beröra bebyggelselämningar från his
torisk tid, RAÄ 251. Området, från lerslätten i 
söder till det moränbundna skogspartiet i norr, 
ansluter rumsligt till de historiskt kända intillig
gande gårdarna Kättsta och Buddbo. Området 
uppvisar således ett långt tidsspann från bronsål
der till nutid. Undersökningsresultaten från bo
platsen och gravfältet vid Kättsta publiceras i en 
gemensam rapport (Gustafsson 2006).

Kättsta och 
Fj uckby barriären
De många skärvstenshögarna i trakten, och på im- 
pedimenten kring området för gravfältet, kan sät
tas i samband med ett observerat men föga utrett 
fenomen, den så kallade Fjuckbybarriären. Med det
ta avses en koncentration av skärvstenshögar som 
finns i den norra delen av Uppsalaslätten och som 
delvis avgränsar denna från skogsbygderna i norra 
Uppland. Denna koncentration sträcker sig från 
Dragby vid Björklingeån i väster till Fyrisån i öster 
(Aspeborg, Göthberg, m.fl. 1995: 6). Området kan 
ses i samband med andra liknande koncentratio
ner, som finns hela vägen till Storvreta och i Rasbo 
socken. Gemensamt för skärvstenshögarna är att 
de ligger i gränsmarken mellan fullåkersbygd och 
skogsmark, eller på impediment i åkermarken.

Skärvstenshögar har i forskningen tillskrivits 
en rad olika funktioner: såsom gravbål, offerrö- 
sen, lämningar efter storslakt, trankokningssta- 
tioner, hyddbottnar, kokstenshögar, spår efter 
bronshantverk, etc. En tendens i diskussionen har 
varit en sträng uppdelning mellan profana och ri
tuella tolkningar där den dominerande synen har 
varit att betrakta skärvstensförekomsterna som 
avfallshögar (Eklund 2001:257 och där anförd lit
teratur). Kunskapsläget idag visar den variation 
som finns i skärvstenshögarna. Den yttre formen 
kan vara likartad medan innehållet kan variera. 
Fyndmaterialet i skärvstenshögar utgörs av rester 
av metallhantering, bränd lera, keramik brända 
och obrända djurben samt malstenar, löpare och 
underliggare. Samma fyndkategorier som före
kommer i skärvstenhögarna förekommer i gravar

från brons- och äldre järnålder (Forsman & Vic
tor 2006). Det är inte ovanligt att man påträf
far människoben i skärvstenshögar. En tidigare 
genomgång av 14C-daterade skärvstenshögar i 
Uppland har visat att skärvstenhögar med män
niskoben kan härledas till bronsålder (Karlen
by i999:ii7f.). I och med undersökningarna i 
samband med omläggningen av E.pan har flera 
skärvstenshögar med människoben kunnat da
teras till äldre bronsålder vid bland annat Som- 
maränge skog i Viksta socken, norr om Ärentuna 
socken (Forsman & Victor 2006). Definitionskri- 
terierna för skärvstenshögar och gravar har inte 
alla gånger varit självklara då gravar också kan 
innehålla rikliga förekomster av skärvsten. Det 
är även vanligt att skärvstenshögar uppträder i 
gravkontexter vilket också indikerat ett uppen
bart samband mellan skärvstenshögar och gravar 
(Eklund 2ooi:Ó9ff.). På gravfältet vid Kättsta var 
det tydligt att man medvetet tillverkat skärvsten 
vid anläggandet av gravarna, i synnerhet vad 
blockgravarna beträffar. Skärvstenen uppvisade 
tydliga tecken på att vara slagen från konstruk
tionernas egna block. Ett möjligt samband skulle 
man kunna anta ha funnits mellan Kättstagrav- 
fältet rika förekomst av skärvsten och Fjuckby- 
barriärens skärvstenshögar. Möjligen kan man se 
skärvstenen i gravarna som en kontinuitet från 
bronsålderns traditioner där skärvstenen speg
lade allmänna föreställningar som delades av en 
vid kulturkrets i trakten.

Gravarna
Egentligen kan man inte tala om en homogen 
gravsammansättning på de olika gravfälten i Upp
land från övergången mellan brons- och järnålder. 
Variationen mellan gravtyperna återfinns såväl 
inom som mellan gravfälten. Detta att jämföra med 
t.ex. Dragbygravfältet samt gravfältet i Björklinge 
(Stenberger i960; Rydh 1961, 1962; Damell & 
Sjögren 1962; Gräslund 1962; Hjärthner-Holdar 
manuskript). Därför kan man inte heller tala om 
att gravformerna i sig skulle vara ett gemensamt 
uttryck som skulle spegla en allmän, gemensam 
och överordnad identitet i Uppland under över
gången mellan brons- och järnålder.
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Gravarnas utseende på gravfältet vid Kättsta va
rierade, även om blockgravar var den domine
rande gravtypen. Av de 109 gravarna som påträf
fades på gravfältet utgjordes 81 av blockgravar, 19 
av olika typer av stensättningar, 5 av högar, 3 av 
mer anonyma stensamlingar och 1 av en omar
kerad grav. I den södra delen av gravfältet fanns 
en anläggning vars gravform inte närmare kunde 
identifieras eftersom den endast undersöktes ex- 
tensivt. Möjligen kunde den ha utgjort resterna 
av en förstörd hög. Ett gravfält med denna överre
presentation av blockgravar, 74 %, verkar inte se
dan tidigare vara känd i Uppland. De äldsta grav
fälten har oftast identifierats genom förekomsten 
av resta stenar, vilka saknas helt på gravfältet vid 
Kättsta. På gravfältet i Björklinge socken, som är 
den närmaste parallellen till gravfältet vid Kättsta, 
utgjorde blockgravarna endast 49 % av de under
sökta gravarna (Hjärthner-Holdar manus). Även 
förhållandet mellan övriga gravtyper skilde sig. 
I Björklinge förekom fler stensättningar och fler 
flatmarksgravar men färre högar.

Vad som kännetecknar blockgravarna på grav
fältet vid Kättsta var att stenpackningarna i de 
flesta fallen var av skärvsten upplagd mot eller 
invid ett eller flera markfasta granitblock. Skärv
stenen var i många fall slagen från själva blocken 
vilket gav ett enhetligt intryck mellan block och 
stenpackning. Blocken var ofta eldsprängda vilket 
talar för att de hade utsatts för upphettning vid 
tillverkningen av skärvstenen. Redan vid avba- 
ning uppmärksammades en påtaglig förekomst av 
sot och kol på gravfältsområdet. Till en början tol
kades det som spår efter en skogsbrand. Frågan är 
om inte denna förekomst av sot och kol möjligen 
skulle kunna härledas till eldningen vid upphett
ningen av blocken vid skärvstenstillverkningen.

På ett mittblock i en grav påträffades ett par skål
gropar. Det var omöjligt att avgöra om skålgroparna 
tillkommit samtidigt som graven eller inte. Platsen 
för gravfältet hade använts under en mycket lång 
tid och skålgropar förekommer under hela förhis
torien. Själva graven med skålgroparna har daterats 
till äldre förromersk järnålder men skålgroparna 
kan ha tillkommit redan under bronsålder, eller ef
ter gravens anläggande, i sådana fall möjligen inom 
ramen för någon form av förfäderskult.

Stensättningarna varierade stort i sammansättning 
och utseende. Ett par av dem utgjordes av runda, 
lätt välvda anläggningar företrädelsevis av skärvig 
sten. Andra var mer otydliga ansamlingar av skär
vig sten och/eller natursten. I vissa fall innehöll 
stensättningarna även större rundade stenar.

Högarna var till det yttre mera enhetliga än 
både blockgravarna och stensättningarna. De låg 
alla i den södra delen av gravfältet och utgjor
des av de gravar som hade identifierats vid in
venteringen. Högarnas konstruktion utmärktes 
av jordfyllning som täckte stenpackningar med 
skärvsten eller block, i ett fall även ett mindre 
kärnröse med skärvsten. I tre fall förekom grav
klot i högarna. De låg i nära anslutning till, men 
inte direkt på själva gravgömmorna. Under folk- 
vandringstid och vendeltid tycks gravklot kun
na utmärka kvinnogravar (Bennett i987a:i4y). 
Detta är intressant då två av dessa högar har be
dömts innehålla kvinnor, den tredje högen be
dömdes möjligen innehålla en man.

Gemensamt för samtliga gravtyper kan sägas 
vara att samtliga gravar var tämligen flacka, vilket 
i sig är ett typiskt drag för de äldsta gravfälten. Va
riationen av gravtyper inom ett och samma grav
fält har i huvudsak diskuterats vad gäller yngre 
perioder men nästan inte alls beträffande äldre 
järnålder (Bennett 1987a; Burström 1991; Hans
son 1998). Oftast har variationen inom gravfälten, 
som utgått från gravformer, förklarats med skill
nader i de dödas sociala status. Dessa förklarings
modeller har visat sig otillfredsställande. Alf Er
icsson och Janis Runcis (i995:35ff.) å andra sidan 
har föreslagit att olika utformningar av gravar och 
olika sätt att deponera benen hade bestämda inne
börder och användes medvetet för att skapa, forma 
och befästa den reella, sociala ordningen genom 
en kosmologisk modell. Variation i gravskick, me
nar de, var uttryck för en ideell social modell och 
ingen direkt återspegling av den döda individens 
status. Deras resonemang bygger på antropologis
ka och religionsvetenskapliga resonemang. Tore 
Artelius (1999:44) förklarar variationen i monu
mentens utförande från och med yngre bronsålder 
i Sydskandinavien med att ritualens huvudsyfte 
var att föra gemenskapens traditioner vidare. Be
gravningen i sig var en social kommunikation som
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Ua-7453 A4023 Härd ______

Poz-6456 A48718 Blockgrav _

Poz-6461 A40004 Stensättning —

Poz-6378 A22968 Blockgrav —

Poz-6457 A18125 Blockgrav —

Poz-7500 A20888 Blockgrav —

Poz-6462 A20197 Blockgrav —

A7503A16381 Blockgrav —

Poz-6458 A22569 Blockgrav —

Poz-6455 A19177 Stensättning

Poz-7507 A21469 Hög

Poz-6356 A20748 Blockgrav

Poz-7506 A61940 Hög

Poz-7480 A20401 Stensättning

Poz-6463 A18325 Blockgrav —

Poz-7505 A43666 Blockgrav -

LuS-6082 A20994 Flatmarksgrav —

LuS-6007 A21801 Blockgrav —

Ua-7454 A4106 Härd —

Poz-7489 A21801 Blockgrav —

1000 BC BC/AD 1000 AD

Figur 3. Dateringar från gravfältet vid Kättsta, Uppland. 

Figure 3. Datings from the burial ground at Kättsta, Uppland.

krävde samhällsorganisationens hela medverkan
de och godkännande, och just denna uppvisning 
av kollektivets funktion var ritualens sociala hu
vudmening. Begravningarnas unika utformning

utryckte individuella och släktskapbundna min
nen och historisk belagda genealogier. Här fanns 
kopplingen till de egna förfäderna, bygden och 
traditionernas myter.
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Datering
Sammanlagt har 22 anläggningar på gravfältet 14C- 
daterats, 18 gravar, två härdar samt två vikingati- 
da dj uroffer anläggningar. Den äldsta lämningen i 
gravfältsområdet utgjordes av en härd som har da
terats till mellersta bronsålder. De två äldsta gra
varna, en blockgrav och en stensättning, har båda 
daterats till 810-560 f.Kr. Den yngsta graven, en 
blockgrav där två olika brandgravar har fått skilda 
dateringar, har daterats till 260-420 e.Kr. respek
tive till 560-645 e.Kr. Om dessa dateringar från 
den yngsta blockgraven talar för ett kontinuitets- 
avbrott under folkvandringstid är svårt att säga då 
blockgraven innehöll fler brandgravar än de som 
blev daterade. Värt att nämna är dock att en härd 
strax invid graven har daterats till 420-540 e.Kr. 
Dateringarna har visat att blockgravar anlades un
der gravfältets hela användningstid. Både de älds
ta respektive yngsta dateringarna återfanns just 
bland blockgravar. Nästan detsamma kan man 
säga om stensättningarnas datering som hade en 
bred spridning, där den äldsta stensättningen fick 
samma datering som den äldsta blockgraven, och 
de två yngsta dateringarna av stensättningarna vi
sar på övergången mellan förromersk och romersk 
järnålder. Både blockgravar och stensättningar 
förekom över hela det undersökta gravfältsom
rådet. Högar däremot förekom samlade till grav
fältets södra del. Två högar som har daterats med 
hjälp 14C-analys till övergången mellan förromersk 
järnålder och romersk järnålder. En tredje hög har 
daterats till äldre romersk järnålder utifrån ett 
stavformigt remändebeslag med karnisprofilering. 
Därför kan man betrakta anläggandet av högar 
som en sen företeelse på gravfältet. Den enda flat- 
marksgraven har daterats till övergången mellan 
äldre- och yngre romersk järnålder. Inga datering
ar täckte in perioden mellan 540-390 f.Kr. För 
övrigt kan man tala om att gravfältet har använts 
utan avbrott från yngre bronsålder till vendeltid 
även om anläggandet av gravar sakteligen tycktes 
avta efter äldre romersk järnålder.

Den allmänna bilden har varit att ett regelrätt 
anläggande av gravfält inte tycktes, av både in
venterings och undersökningsresultat att döma, 
bli vanligt i Mälardalsregionen förrän under för

romersk järnålder (Bennett 1987^153). Även om 
flera av de äldsta gravfälten har dateringar som 
går tillbaka till bronsålder. För Östergötlands del 
till exempel menar Kaliff (1997:33) att samhället 
under förromersk järnålder sannolikt utgör en 
kontinuitet från yngre bronsålder och att de för
ändringarna om ägde rum i första hand var lång
samma och fortgick kontinuerligt under en längre 
tid. Detsamma skulle man kunna säga om Kätts- 
tagravfältet då både dateringar och gravformer i 
princip inte uppvisar något kontinuitetsavbrott.

Gravskick
Variationen i det inre gravskicket talar för olika 
hantering av de brända benen och olika grad av 
omsorg. Då variationen var så stor i materialet 
har det varit mycket svårt att urskilja några gene
rella tendenser.

Det inre gravskicket kännetecknades uteslutan
de av brandgravar. Gravarna kunde innehålla allt 
från flera bengömmor till inga alls och brandgrav
skicket i en och samma grav kunde variera mellan 
olika typer. Sammanlagt tillvaratogs närmare 50 
kg brända ben som framkom i 192 brandgravar. 
Antalet brandgravar i gravarna varierade och flera 
typer av brandgravar kunde förekomma i en och 
samma grav. I princip fanns alla typer av brand
gravskick representerade; brandgropar, ben
gropar, brandlager, benlager, urnebrandgropar, 
urnegropar, urnegravar samt brandgravar som 
utgjordes av spridda brända ben. Därtill tillvara
togs även en mindre mängd enstaka brända ben, 
dels som enda benmaterial från enskilda gravar 
och dels som ytfynd vid framrensning av gravar
na. Ibland var det svårt att definiera vilken typ av 
brandgrav det rörde sig om, eller om det rörde sig 
om en eller flera brandgravar. Särskilt gällde det 
i de fall ett brandlager omslöt en brandgrop eller 
en bengrop och därför gav intrycket av att höra 
ihop. Den osteologiska analysen visade dock att 
det sällan var samma individ i brandlagret som i 
bengropen eller brandgropen den omslöt.

Samtliga typer av brandgravar förekom i block
gravar, stensättningar och högar, även om fördel
ningen varierade inom de olika gravformerna. I 
genomsnitt innehöll högar fler brandgravar och
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Blockgravar Stensättningar Högar Övriga

Figur 4. Stapeldiagram över antal gravar och brandgravar.

Figure 4. Bar chart of the number of graves and cremations.

Anntal brandgravar

Fi g 5. Diagram över fördelningen av olika typer av 
brandgravar på gr av fältet vid Kättsta.

Fl G 5. Diagram ofthe division ofdifferent types of 
cremations on the burial ground at Kättsta.
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större mängd brända ben än övriga gravformer. 
Enskilda blockgravar kunde dock innehålla ett 
stort antal brandgravar eller en stor mängd brän
da ben. Därför kan dessa genomsnittliga siffror 
vara missvisande. I 14 blockgravar, i en förstörd 
stensättning samt i en förmodad men osäker hög 
kunde emellertid inga bengömmor med männis
koben påvisas alls.

Om man ser till förekomsten av olika typer av 
brandgravar där brända ben förekom tillsammans 
med sot och kol var dessa procentuellt något van
ligare i stensättningar, annars var fördelningen 
mellan brandgravar med och utan sot och kol täm
ligen jämn på gravfältet. Om man ser till de brän
da benens vikt framkom 60 % av benmaterialet i 
brandgravar med sot och kol. Tittar man på den 
genomsnittliga mängden ben i de enskilda brand-
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gravarna visar det sig att urnegropar i genomsnitt 
innehöll en betydlig större mängd brända ben än 
genomsnittet av de övriga typerna. Endast nio 
brandgravar hade en mängd brända ben som över
steg i ooo g. Utöver två brandlager representera
des dessa av samtliga typer nedgrävda brandgravar. 
Graven som innehöll störst mängd ben utgjordes 
av en blockgrav i vilken 4 ooo g brända ben tillva
ratogs fördelat på tio olika brandgravar.

Överlag har det varit svårt att finna några gene
rella tendenser och kopplingar mellan gravform, 
val av gravskick och förekomst av brända ben. En 
av mina förhoppningar har varit att försöka ur
skilja några skillnader i hanteringen av de brända 
benen mellan könen eller mellan barn och vuxna. 
Även detta har visat sig vara svårt.

Endast 10,5 kg av de brända benen kunde be
stämmas osteologiskt. Antalet bestämda individer 
uppskattades till 239. Män, kvinnor och barn i alla 
åldrar har begravts på gravfältet. Ungefär 17 % av 
de gravlagda var sju år eller yngre och 4 % var un
der ett år. Sammanlagt bestämdes 75 individer som 
barn eller ungdomar och de fanns representerade i 
samtliga typer av brandgravar utom i urnegravar. 
Antalet åldersbestämda som vuxna eller möjligtvis 
vuxna uppgick till 145 individer. Endast 24 indivi
der kunde könsbestämmas med säkerhet. Av dessa 
var elva män och tretton kvinnor. Ytterligare 44 
individer hade en osäker könsbestämning, 22 män 
respektive 22 kvinnor. Den yngsta vuxna indivi
den som könsbestämdes var en kvinna omkring 
20 års ålder. Den äldsta könsbestämda individen 
var en man som kan ha varit uppemot 70 år.

Brandgravarna med ben från kvinnor respek
tive män innehöll en varierad mängd ben och 
ingen tydlig skillnad kunde urskiljas som skulle 
kunna kopplas till könen. Båda könen förekom 
i brandgravar såväl med som utan sot och kol, 
även om en tendens var att fler kvinnor har iden
tifierats i sotiga brandgravar. I övrigt uppträdde 
både män och kvinnor i princip samtliga typer 
av brandgravar. Undantaget utgörs av kategorin 
spridda brända inom vilka två män har identi
fierats men inga kvinnor. Då endast ca 30 % av 
brandgravarna har kunnat könsbestämmas var 
det dock väldigt svårt att utifrån dessa resultat 
dra några generella slutsatser som skulle tala för

Brandgravar i blockgravar

Spridda br ben 
14%

Benqrop
16%

Urneg rop 
4%

Urnegrav 
1%

Urnebrand- 
grop 7%

Brandlager
14%

Benlager
16%

Brandqrop
29%

Brandgravar i stensättningar 

Spridda br ben Bengrop

Brandgravar i högar

Spridda br ben 
Urnegrop 6%

Brandlager
16%

Fl G 6. Diagram överföre delning av brandgravar i 
respektive gravtyp.

F i G 6. Diagram ofthe distribution ofcremations in 
relation to the type of grave.
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att hanteringen av de brända benen skulle kunna 
vara kopplad till könen. Det samma gäller hante
ringen av brända ben från barn.

En varierad omsorg märktes vid anläggandet 
av brandgravarna. Förutom att vissa brandgravar 
var omsorgsfullt nedgrävda, eller att benen nog
grant hade separerats från sot och kol, uppträdde 
i visa fall konstruktionsdetaljer i sten. Konstruk- 
tionsdetaljerna kring brandgravarna förekom i 
samtliga gravformer. Den vanligaste utgjordes 
av lockstenar. Bland de övriga förekom sten- 
skodda nedgrävningar och mindre stenar såväl 
under som runt bengömman. Mest utmärkande 
var ett kärnröse i en hög med ett gravklot. Kon
struktionsdetaljer förekom i högre grad bland 
de nedgrävda brandgravarna och var vanligare i 
anslutning till brandgravar som innehöll sot och 
kol. Anmärkningsvärt var att närmare hälften av 
dessa uppträdde i anslutning till barnbegravning
ar. Jag skulle emellertid inte påstå att barn omfat
tades av omsorgsfullare begravningar. Detta med 
tanke på att barnbegravningar med konstruk
tionsdetaljer i sten utgjorde en mindre andel än 
det totala antalet barnbegravningar. Däremot att 
barn erbjöds minst lika stor omsorg som de vuxna 
och att barn bör därför ha betraktas som fullvär
diga medlemmar av gruppen. För övrigt förekom 
mindre mängd brända ben i barnbegravningarna, 
men hanteringen av barn i övrigt uppvisade lika 
stor variation som vuxenbegravningarna. De da
terade gravarna visade emellertid att barnbegrav
ningar var vanligare under förromersk järnålder 
än under andra perioder.

Generellt identifierades endast en individ i varje 
brandgrav med några undantag. Då fler än en indi
vid uppträdde i en och samma brandgrav represen
terades dessa oftast av minst ett barn och en vuxen.

Endast i två fall har säkra benbehållare kun
nat beläggas. I de två fallen hade, ett keramikkärl 
respektive ett hartstätat svepkärl, använts som 
benbehållare. De brända benen från respektive 
kärl kom från vuxna individer mellan 40-60 år, 
en kvinna respektive möjligen en man, och båda 
brandgravarna har daterats till yngre förromersk 
järnålder. Benbehållarna framkom under lockste
nar. Keramikkärlet påträffades i en stensättning 
och svepkärlet påträffades i en blockgrav.

Variationen i gravskiktet tycktes vara så pass 
stor att det i princip har varit omöjligt att på
visa tydliga samband mellan gravform, gravskick 
kön eller ålder. Även om flera försök har gjorts 
att finna generella drag i det inre gravskicket från 
övergången mellan brons- och järnålder har det 
också visat sig vara svårt. Om man till exempel 
jämför gravskicket i Kättsta med gravskicket från 
gravfältet i Björklinge, som är den närmaste pa
rallellen, märks skillnader. Till exempel innehöll 
drygt 27% av brandgravarna i Björklinge sot 
och kol (Hjärthner-Holdar manus). I Kättsta var 
motsvarande andel 50 %.

En allmän uppfattning inom arkeologin är att 
man i en högre grad separerade de brända be
nen från sot och kol under övergången mellan 
brons- och järnålder än under senare perioder 
(jfr Bennett 19873:184: Kaliff 1999:81). Utifrån 
de daterade gravarna från Kättsta kan man inte 
se några sådana tendenser då brandgravar med 
och utan sot och kol tycks uppträda parallellt un
der gravfältets hela användningstid, till och med i 
gravarna daterade till yngre bronsålder. Den rika 
variationen av hur man hanterade de brända be
nen verkade istället vara ett typiskt drag för grav
fältets hela användningstid. En tendens, utifrån 
de daterade gravarna, var dock att det förekom en 
mindre mängd brända ben under yngre bronsål
der än under efterkommande perioder.

Att det förekommer långt mindre än den för
väntade mängden ben i gravar tycks vara ett ge
nerellt drag för perioden. Benmängden efter en 
vuxen individ beräknas uppgå till 1600-3600 g. 
Välbrända ben är en förutsättning för benen skall 
bevaras. Då de brända benen uppvisade generella 
tecken på att vara väl brända är det i det närmaste 
osannolikt att förbränningstemperaturen skulle 
vara så pass ojämn att endast delar av benen blev 
bevarade. Detta har uppmärksammats av Kaliff 
(i997:9off.) och han har därför föreslagit att en
dast delar av kroppen avsiktligt har deponerats i 
graven, och att det därför bör ha funnits alterna
tiva placeringar för resten av de brända benen. 
Var exakt resten av benen har deponerats är svårt 
att säga. Jämförelser med antropologiska studier 
har emellertid visat att det finns många tänkbara 
alternativ för hantering av de dödas kvarlevor.
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Skalltak var den vanligaste identifierade delen av 
kroppen i brandgravarna vid Kättsta. Den ringa 
identifierade mängden skalltak talade för att hela 
skalltak inte hade blivit begravda. Övriga iden
tifierade ben omfattades av delar från resten av 
kroppen men resten av kroppen uppträdde mer 
varierat. Troligen inbegrep skalltaken någon 
form av betydelsefull symbolik varför normen i 
begravningsritualen var att en symbolisk del av 
skalltaken skulle begravas. I ytterst få undan
tagsfall kunde flera delar av kroppen identifieras 
utan anknytning till skalltak. Möjligen var detta 
ett medvetet val som avvek från normen med ett 
särskilt syfte och innebörd.

Variationen i gravskicket och avvikelserna i 
de mönster som ändå har kunnat påvisas skulle 
kunna kopplas till ritualdeltagarnas individuella 
valmöjligheter. Varje enskild ritual bör ha omfat
tat unika överväganden och beslut hos deltagarna. 
Beslut som sannolikt togs i relation till ritualdelta

garna och den som begravdes. Dessa övervägande 
medförde unika inslag i ritualen vilka omfattades 
av unika handlingar (Artelius 1999:43). De unika 
handlingarna har i sin tur producerat unika mate
riella lämningar, vilka vi i det här sammanhanget 
också kunnat se i den omfattande variationen i 
gravskick på gravfältet.

Djur i gravarna
I 40 gravar tillvaratogs mindre mängder djurben. 
Sammanlagt rörde det sig om drygt 350 g varav 
2/3 var obrända. Djurbensförekomsterna i Kätts
ta bestod i de flesta fallen av rester av obrända 
tänder av nöt eller får men häst och svin fanns 
också representerade. Djurtänderna förekom i 
varierat antal i sammanlagt nio gravar, i framför 
allt blockgravar och stensättningar men även i ett 
par högar. En del gravar innehöll brända djurben 
som har tolkats som udda delar av djur, ofta från

Figur 7. Plan över 
brandgravar i en 
blockgrav respektive 
i en stensättning: a, 
urnebrandgrop; b, 
urnegrop; c, urne- 
grop; d, benlager; e, 
benlager; f, urne
grop; g, benlager; h, 
benlager; i, urne
grav ( Gustafsson, 
2006:181).

Figure 7. Over
view ofcremations 
in a boulder grave 
and a stone setting 
respectively: a, urn 
cremation pit; b, urn 
pit; c, urn pit; d, bone 
layer; e, bone layer; f 
urn pit; g, bone layer; 
i, urn burial (Gus
tafsson, 2006:181).
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vrist eller mellanfot. Djurben av den här typen 
är kända från tidigare undersökta gravfält från 
förromersk järnålder (Jonsson 2006). Att köttfat
tiga delar av framför allt unga får/getter förekom
mer i bronsåldersgravar är inte ovanligt, både sig 
i Sverige såväl som i andra länder (Gustafsson 
2006:201). Även ett fragment nackben från hund 
har identifierats. I de allra flesta fallen uppträdde 
djurbenen i stenpackningen men djurben har 
också identifierats tillsammans med människo
ben i sammanlagt 28 brandgravar. Oftast rör det 
sig om mycket små brända ben.

Då det rör sig om så små mängder djurben är det 
svårt att dra några slutsatser utifrån dem. Generellt 
kan man säga att man undvek att blanda djurben 
med människoben även om det fanns undantag. 
Obrända djurtänder tycks emellertid ha haft någon 
form av särskild innebörd då dessa tycks uppträda 
upprepade gånger i gravar. Förutom i Kättsta fö
rekom till exempel enstaka obrända djurtänder i 
stenpackningarna på gravfältet i Björklinge sock
en, i skärvstensanläggningarna som undersöktes av 
Riksantikvarieämbetet strax norr om Kättstagrav- 
fältet, samt i skärvstensanläggningarna daterade 
till bronsålder i Sommaränge skog som undersök
tes av SAU (Forsman & Victor 2006, Hjärthner- 
Floldar manuskript, Scharp 2004).

Jennbert (2002:109, ligf.) har diskuterat pro
blemet med att tyda djursymboliken då det är pro
blematiskt att påvisa regelrätta och standardise
rade kompositioner av djur i de olika kontexterna. 
Hon menar att detta kan bero på att vi ännu har 
ett fragmentariskt källmaterial. Djuren uppträdde 
under förhistorisk tid i olika kontexter och man 
kan konstatera att djuren var starkt inlemmade i 
människornas värld både praktiskt och rituellt. De 
förekom i vardagsmiljöer och var betydelsefulla för 
arbete och näring. De förekom också i begravning
ar, kult samt som föremålsdesign. Förekomsten av 
djur under förhistorisk tid präglas av mångfald och 
variation. Hon nämner dock att ett genomgående 
drag under bronsålder och järnålder var att just 
husdjur tycks ha fått stor betydelse i rituell praxis.

Antropologiska jämförelser har visat, att i 
många trosföreställningar är djur och människor 
intimt förbundna med varandra och att djur ut
gör en viktig länk till det kosmiska ursprunget. I

vissa riter eller symboliska framställningar kan till 
exempel hela eller delar av djur ersätta människor 
i kontakten med ursprunget (Helms lppS^pff.). 
Att tillskriva djurbenen från gravfältet vid Kättsta 
en exakt innebörd är förstås omöjligt. Deras före
komst talar emellertid för att djuren ändå hade en 
betydelsefull roll i ritualen.

Gravgåvor
En allmän uppfattning är att få eller inga gravgå
vor, förutom keramik, förekommer i gravar från 
yngre bronsålder och äldsta järnålder. Under yngre 
förromersk järnålder och äldre romersk järnålder 
skedde en förändring och ett större antal metallfö
remål började läggas ned i gravarna (Kaliff 1997: 
98). Till de vanligaste metallföremålen under för
romersk- och romersk järnålder räknas i allmän
het dräkttillbehör, redskap och vapen. Bland de 
vanligaste redskapen kan skäror, kortliar, prylar, 
asymmetriska krumknivar och synålar nämnas 
(Rasch 1997:52, 57). Vad det gäller fyndmaterialet 
från äldre järnålder i Uppland finns det i princip 
inga sammanställningar. Bland metallföremålen 
återfinns emellertid samma typer av föremål som 
kännetecknar perioden i övriga landet. Intres
sant är att anläggandet av vapengravar i Uppland 
tycktes uppnå en höjdpunkt omkring yngre förro
mersk järnålder (Wikborg lppS^yf.). Speciellt för 
Kättsta var att både redskap och vapen i princip 
lyste med sin frånvaro i gravarna. Metallföremå
len kännetecknades istället av dräkttillbehör och 
synålar. I 75 % av gravarna påträffades keramik 
men endast i cirka 15% av gravarna påträffades 
föremål i metall. I fyndmaterialet märktes kontak
ter från öst, bland annat genom förekomsten av 
strimmig keramik och keramik med textilavtryck. 
Inte förrän under gravfältets slutskede började nya 
influenser från romarriket göra sig gällande. Detta 
märktes bland annat i utformningen av ett intakt 
stavformigt remändebeslag i brons.

Förutom att fynden berättar för oss om förhis
toriskt hantverk och formgivning, uppvisar fynd i 
gravar spår av begravningsritualen. Till exempel på
träffades sju malstenar eller knackstenar i gravarna. 
Malstenar eller knackstenar är artefakter som har 
förknippats med ett ytterligare krossande av ben.
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Figur 8. Fibulor i brons 
med kraftigt svängd båge 
och genombruten nålhållare. 
Den ena intakt, den andra 
defekt (foto Bengt Backlund, 
Upplandsm useet).

Figure 8. Bronze fibulae 
with distinctly arched bows 
and latticed pinholders. One 
is intact, the other defective 
(photo Bengt Backlund, the 
County Museum of Uppsala).

Anders Kaliff (1997: 88ff.) menar att krossandet av 
ben kan ha hängt samman med föreställningen om 
förstörelsen av kroppen för att frigöra själen. Mal- 
stenar i gravarna skulle därför kunna vara en sym
bol för denna förstörelse och frigörelse av själen.

Ett par fibulor i brons med kraftigt svängd båge 
och genombruten nålhållare framkom i en block- 
grav. Den ena var intakt medan den andra var för
störd, troligen innan nedläggelse. Fibulorna kan 
typologiskt dateras till övergången mellan förro
mersk- och romersk järnålder. Ett par armringar i 
brons med ormhuvudformade ändar, som påträf
fades i flatmarksgraven daterad till romersk järn
ålder, verkade också ha brutits itu avsiktligt innan 
nedläggelse. Den ena armringen var komplett 
medan den andra saknade delar. Förstörelsen av 
föremål förknippade till den avlidne som till ex
empel armringarna och bronsfibulan kan ses som 
ytterligare ett led i begravningsritualen.

Även ett medvetet krossande av keramik skulle 
kunna ses som ännu ett led i begravningsritualen. 
Keramiken förekom i skärvor eller fragment, i vissa
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fall samlad, i andra fall spridd. 58 % av keramiken 
framkom i brandgravarna. Större delen av kerami
ken visade dock inga tecken på att ha fungerat som 
benbehållare, utan låg oftast åtskild från benen. I 
ytterst få fall har keramiken med säkerhet kunnat 
bestämmas till benbehållare i graven.

En keramikgenomgång av keramikmaterialet 
från Kättstagravfältet visar att ungefär hälften av 
kärlen bör ha varit fragmenterade innan nedläg- 
gelsen i graven. Förklaringarna kan ha ett samband 
med olika steg i begravningsritualen. Det kan röra 
sig om kärl som har förstörts på gravbålet, kärl 
som har krossats vid anläggandet av gravarna eller 
fragment som har lagts ned av symboliska orsa
ker. Som alternativ kan även kärl ha stått ovanpå 
graven som mat- och dryckesoffer, där eventuella 
riter som gravöl skulle kunna lämna spår av sön
derslagna kärl (Eriksson 2006). Det sistnämnda 
skulle kunna kopplas samman med inslag av en- 
bärsfröer och sädeskorn i makroprover som togs 
invid keramikkoncentrationer. Enbär var förvisso 
inte ovanligt förekommande i området men för-
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Figur 9. Avbruten armringi brons 
(foto Bengt Backlund, Upplandsmuseet).

Figure 9. Defective bronze bracelet (photo Bengt 
Backlund, the County Museum of Uppsala).

Figur 10. Detalj av armring 
(foto Olle Norling, Upplandsmuseet).

Figure 10. Detail ofbracelet
(photo Olle Norling, the County Museum of Uppsala).

modligen rör det sig ändå om fröer som depone
rats i graven vid anläggningstillfället. Enbärsfrö 
kan ha använts, förutom som krydda och för med- 
icinala ändamål, vid öltillverkning, (Bergström 
2004:17 och där anförd litteratur). Enbär i gravar 
från äldre järnålder är kända från undersökningar 
i Kalmar län (jfr Engelmark & Olofsson 2000: 
132). Därför är det en rimlig möjlighet att enbären 
tillsammans med keramiken ingått i någon slags 
mat- eller dryckesgåva vid gravnedsättningen.

Keramiken utgörs framför allt av bords- och 
forvarings kärl. Intressant är att keramiken från 
gravfältet generellt inte visade några spår av att 
ha använts vid matlagning. Endast 5 % av kera
miken hade kvarsittande matrester. Flera indika
tioner talar istället för att keramiken i de flesta 
fall kan ha varit specialtillverkad för gravritualen 
(Eriksson 2006).

På gravfältets södra del, där företrädelsevis de 
yngre gravarna återfanns, indikerar keramiken att 
den har bränts på bål. Keramiken från gravarna på 
den norra delen av gravfältet, där flera av de älds
ta gravarna återfanns, uppvisar dock inte samma 
tecken. Gravarna på den södra delen av gravfäl
tet uppvisade dessutom större mängd keramik än 
gravarna på den norra delen (Eriksson 2006). En 
genomgång av keramik i de 14C-daterade gravarna 
visar att gravarna daterade till äldre förromersk 
järnålder i genomsnitt innehöll en avsevärd större 
mängd keramik (ca 2 kg), än gravarna daterade 
till yngre bronsålder (ca 0,4 kg), yngre förromersk 
järnålder (ca 1 kg) eller äldre romersk järnålder 
(drygt 0,1 kg). Ett undantag under äldre romersk 
järnålder utgörs av en hög som har fynddaterats 
och som innehöll de två minst fragmenterade kär
len (med en samlad vikt på ca 2,5 kg). Antalet kärl
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varierade också avsevärt i de daterade gravarna. 
Under yngre bronsålder förekom som mest tre 
kärl, under äldre förromersk järnålder förekom 
som mest sex kärl, under yngre förromersk järn
ålder ett kärl och under romersk järnålder, som 
ovannämnd, två kärl. Flest kärl, nio stycken, med 
väldigt hög fragmenteringsgrad, identifierades i 
blockgraven med de två yngsta dateringarna, dels 
till yngre romersk järnålder och dels till vendeltid. 
Den varierade mängden keramik i gravarna talar 
för att keramiken har deponerats utifrån unika 
överväganden och beslut hos ritualdeltagarna, 
precis som vid hanteringen av benen. En tydlig 
tendens var ändå att man under äldre förromersk 
järnålder offrade en större mängd keramik i an
läggningarna än under andra perioder.

Det mest förbryllande fyndet utgjordes av en 
halv silverfoliepärla, som framkom i ett brandla
ger med ett barn i åldern 8-n år i en blockgrav. En 
annan brandgrav i samma grav har daterat graven 
till äldre förromersk järnålder. Det är en ovanligt 
tidig datering för den här typen av pärlor. De för
sta silverfoliepärlorna började dyka upp i Sverige 
omkring 100-talet e.Kr. För övrigt känner man 
bäst till de från yngre järnålder (Magnusson, G. 
1970). Det har föreslagits att de här pärlorna har 
sitt ursprung i Egypten. I Egypten förekom färg
löst glas med guldinfattningar redan under 1300- 
talet f.Kr. (Guido 1978: 93). Möjligen har tekniken 
att tillverka och försilvra pärlor utvecklas därifrån 
och enstaka exemplar kan ha kommit till Skandi
navien så tidigt som under förromersk järnålder. 
Själva gravanläggningen, som pärlan påträffades i, 
såg vid undersökningstillfället tämligen intakt ut 
och därför var det var det svårt att tänka sig en 
senare inblandning av material i graven. En alter
nativ tolkning är ändå att pärlan försiktigt pillrats 
ned i graven som en offergåva vid en senare period, 
då silverfoliepärlor blev vanligare. Både en bålplats 
och en djurofferanläggning på gravfältet har visat 
att man under yngre järnålder återkom till gravfäl
tet för att utföra olika offerceremonier, möjligen 
inom ramen för någon slags förfäderskult. Silver- 
foliepärlan skulle därför kunna vara en offergåva.

På begravningsplatsen vid Vaxmyra påträffades 
en del av en segmenterad blå glaspärla, vars typ 
bedöms vara yngre än gravarna som har daterats

till övergången mellan förromersk- och romersk 
järnålder (Eklund 2O05:55f.). Intressant är att 
båda pärlorna var av typer som allmänt betraktas 
som yngre än de dateringarna som gravarna har 
fått och att båda pärlorna var fragmenterade.

Kremering
Kremering var den del av begravningsritualen som 
märks tydligast och bör därför ses som det centrala 
i begravningsritualen. En allmän uppfattning som 
bygger på antropologiska rön är att kremering hör 
samman med uppfattningen att själen frigörs från 
kroppen och att själens frigörelse möjliggör transi
tionen till en annan existens (jfr KaliE 1997; Ar- 
telius 2000 och där anförd litteratur). Ett problem 
inom arkeologin har varit att man sällan identifie
rat platserna för kremering. För Östergötlands del 
menar Kaliff (1997: 86) att det under övergången 
mellan bronsålder och järnålder anlades kreme- 
ringsplatser en bit ifrån gravfälten och att sam
ma kremeringsplats återanvändes. På gravfältet i 
Kättsta identifierades två bålplatser. Den ena fick 
vikingatida dateringar och kan därför inte kopp
las till begravningarna på gravfältet. Den andra 
utgjordes av en skörbränd berghäll med sot, kol 
och skärvsten i sprickor. Berghällen verkade i stor 
utsträckning välstädad. Då inga tydliga spår fanns 
är det svårt att säga vad bålplatsen egentligen har 
använts till, förutom bränning. Då inga dateringar 
finns är det även svårt att veta om bålplatsen var 
samtida med gravfältet eller inte. Den bör dock 
betraktas som en tänkbar kremeringsplats under 
gravfältets användningstid.

Arcini (2005:63-72) har föreslagit möjligheten 
att kremeringen ägde rum där graven har anlagts. 
Hon bygger sitt resonemang på förekomsten av 
klippben i brandgravarna och menar att vissa typer 
av brandgravar indikerar regelrätta begravningar 
medan andra utgörs av resterna efter kremering. 
Hon har i analyser av bränt benmaterial från gra
var lagt stor vikt vid förekomsten av klippben i de 
olika typerna av brandgravar. Klippben är en del av 
tinningbenet som bland annat innehåller hörselor
ganet. Den delen av skallbasen är väldigt hård och 
därför oftast välbevarad efter kremering. Dessutom 
känns klippbenet väldigt lätt igen av osteologer.
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Arcini konstaterar att klippben förekommer i upp 
emot 61-94 % av de brandgravarna som var anlag
da i någon form av benbehållare, det vill säga i ur- 
nebrandgropar, urnegravar eller urnegropar. För 
övriga kategorier av brandgravar var förekomsten 
betydligt lägre, endast 5-10 %. Närmare 45 % av 
brandgravarna i Kättsta innehöll klippben. Inom 
grupperna för urnebrandgropar, urnegravar och 
urnegropar förekom klippben i mellan 67-88 % av 
brandgravarna, vilket överensstämmer ganska väl 
med Arcinis resultat. Klippben var å andra sidan 
i Kättstamaterialet vanligare bland övriga katego
rier av brandgravar än vad det var i Arcinis mate
rial, med en förekomst mellan 20-57 %•

Arcini (2005:63-72) menar att förekomsten av 
klippben i urnebrandgropar, urnegravar och ur
negropar skulle kunna indikera att de regelrätta 
begravningarna föregåtts av en noggrann insam
ling av de brända benen från kremeringsplat- 
sen. Frånvaron av klippben och en ringa mängd 
brända ben i brandgravar skulle emellertid utgöra 
resterna efter kremeringen i gravarna. Hon menar 
alltså att i de fall övriga kategorier av brandgravar 
förekommer har den döde kremerats på den plats 
som graven sedan anlagts. Vad brandgropar be
träffar, menar hon, utgjordes dessa ursprungligen 
av gropar under bålet i syfte att åstadkomma en 
ökad syretillförsel underifrån och att dessa fylldes 
med bålresterna efter kremeringen. Därför skulle 
brandgropar vara ett tecken på att kremeringen 
hade ägt rum i graven. Att pröva Arcinis hypotes 
på Kättstamaterialet skulle förutsätta omfattande 
analyser av benmaterialet som tyvärr inte ryms 
inom ramen för den här artikeln. Jag tycker ändå 
att tanken är intressant att kremeringen skulle ha 
ägt rum på den plats gravarna anlagts och inte 
nödvändigtvis på särskilda platser annanstädes.

Redan vid avbaningen av gravfältet i Kättsta 
märktes en ansenlig förekomst av sot och kol i 
och under torven inom området. Som jag tidi
gare nämnt skulle sotet och kolet kunna kopplas 
till upphettningen av de markfasta blocken vid 
tillverkning av skärvstenspackningarna. En tanke 
skulle kunna vara att upphettningen av blocken och 
kremeringen av kropparna skulle ha ägt rum sam
tidigt. Att bålen anlades på och invid blocken som 
man sedan utvann skärvsten ifrån för att täcka över

brandgravarna. Detta tillvägagångssätt skulle ha 
kunnat vara både praktiskt och ekonomiskt. Med 
en sådan lösning skulle man dock kunna förvänta 
sig att finna brända ben från hela individer i gravar
na, istället för en mindre mängd ben. Här kan man 
emellertid tänka sig att det vid efterbehandlingen 
av benen gjorts en varierad insamling och att ben 
sedan deponerats på andra platser, såsom andra har 
föreslagit. Separering av kvarlevor efter kremering 
har förekommit i olika kulturer. Bland annat finns 
det fall där en del av benen och askan har begravts 
vid själva kremeringsplatsen medan resten begravts 
i den dödes hemby, kanske förvarats i hemmet hos 
de anhöriga eller deponerats på annan plats (Kaliff 
1^997:93 och där anförd litteratur). Att man lämnat 
kvar en del av de brända benen på kremeringsplat
sen och sedan anlagt en grav på kremeringsplatsen 
verkar inte orimligt för Kättstas del. Den höga an
delen av klippben i de brandgravstyperna som Ar
cini (2005:63-72) tolkat som bålrester, skulle dess
utom kunna styrka en medveten kvarlämning av 
de brända benen på kremeringsplatsen som sedan 
täcktes över med skärvsten.

Det är inte ovanligt att brand- eller sotlager 
påträffas under skärvstenshögar. Exempel på det 
framkom i Sommaränge skog norr om Ärentuna 
socken, där två skärvstensanläggningar daterade 
till bronsålder har tolkats som kremeringsplatser. 
Kännetecknade för dessa anläggningar var att kol- 
eller sotlagren har täckts över med skärvsten och 
att det i princip inte förekom spår efter människo
ben (Forsman & Victor 2006). På gravfältet vid 
Kättsta, framför allt på gravfältets norra del där 
de äldsta gravarna återfanns, förekom blockgravar 
med kol- och sotlager utan brända ben. Möjligen 
skulle man kunna se ett samband med båda anlägg
ningstyperna som talar för ett medvetet övertäck
ande av bålplatser med skärvsten. En övertäckning 
av bålplatserna som hade föregåtts av en noggrann 
insamling av de brända benen. En tradition som 
så småningom övergick till att lämna kvar brända 
ben efter den döde på kremeringsplatsen som se
dan täcktes över med skärvsten.

Tankegången om kremeringsplats och grav i 
ett kan till en viss del förklara vilka handlingar 
som har ägt rum i samband med begravningarna 
i Kättsta, men många frågor kvarstår. Tankegång-
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Figur ii. Blockgrav med sotlager, från väster (foto OlaKorpås, Upplandsmuseet).

Figure ii. Boulder grave with layer of soot, from the West (photo OlaKorpås, the County Museum of Uppsala).

en förklarar inte hur flera begravningar i en och 
samma grav har ägt rum. Har individerna i en och 
samma grav kremerats och begravts samtidigt el
ler handlar det om sekundärbegravningar, och var 
har de senare i sådana fall kremerats?

Utifrån de arkeologiska iakttagelserna som 
gjordes i fält var den allmänna uppfattningen att 
brandgravarna i en och samma grav anlades sam
tidigt, framför allt därför att stenpackningarna 
överlag inte visade tecken på att ha blivit störda. 
Samtidigt fanns det två brandgravar i en och sam
ma blockgrav som har givit två skilda dateringar, 
den ena till yngre romersk järnålder och den andra 
till vendeltid. På gravfältet i Kättsta fanns det även 
gravformer som inte visade lika tydliga tecken av 
eldpåverkan och för dessa gravar bör alternativa 
kremeringsplatser ha funnits, möjligen den tidi

gare nämnda bålplatsen. Tankegången måste ändå 
ses som användbar för flera av gravarna på grav
fältet. Gravfältet användes under en mycket lång 
tidsrymd och under en så lång tid måste man anta 
att det förekom förändringar i begravningarnas ut
förande, utöver ritualdeltagarnas individuella val.

Begravningsritual 
med olika faser
De olika faserna i begravningsritualen har säkerligen 
varit komplexa och många av faserna har sannolikt 
inte ens lämnat några arkeologiska spår. Variatio
nen i källmaterialet blir därför det allra tydligaste 
och också det som ofta utgör stoffet i tolkningen 
av begravningsritualens förfarande och förändring-
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ar under förhistorisk tid (Aspeborg 2005:2i4f.). 
Generellt kan man säga att de döda i Kättsta fick 
individuella behandlingar vid sin begravning och 
den varierade brandgravskicket talar för en varie
rad omsorg. Denna varierade omsorg har varit svår 
att koppla till social status, kön eller ålder. Några 
enstaka samband har ändå kunnat påvisas även om 
dessa är svåra att tolka. Till exempel var lockstenar 
över brandgravar vanligare bland barn än vuxna, 
och de enda säkra benbehållarna framkom i brand
gravar med vuxna individer mellan 40-60 år. Yt
terligare en intressant iakttagelse var att när brända 
ben från flera individer förekom tillsammans kom 
de brända benen oftast från minst ett barn. Detta 
skulle kunna betyda att barn inte betraktades i lika 
hög grad som enskilda individer. Att så pass många 
barn ändå fick bli begravna på gravfältet kan emel
lertid tolkas som att barn betraktades som fullvär
diga medlemmar av gruppen. Trots variationerna, 
framför allt i gravarnas inre gravskick, var det tyd
ligt att begravningsförfarandet ändå följde strikta 
normer där kremeringen var central, liksom hante
ringen av benen, deponering av keramik och i visa 
fall även andra gravgåvor, djurben och djurtänder. 
Slutligen sker övertäckningen av brandgravarna 
med framför allt skärvsten.

De etnografiska jämförelserna har varit viktiga 
inom arkeologin för att påvisa flerstegsritualer 
vid förhistoriska begravningar. En allmän upp
fattning inom socialantropologin är att i de flesta 
kulturerna markeras livets stora trösklar genom 
övergångsriter, så kallade rites de passage. Dessa 
förekommer vid födelse, pubertet, äktenskap, 
barnafödande, och död. De olika övergångs- 
riterna innehåller i sin tur olika faser (Victor 
2002:24f. och där anförd litteratur).

Artelius (2000: 224ff.) till exempel har ställt sitt 
arkeologiska material i relation till de religiösa och 
sociala målsättningar som i socialantropologin 
och religionsvetenskapen beskrivs som centrala i 
begravningsritualen. I en sammanvägd tolkning 
av begravningar från yngre järnålder har Artelius 
kunnat belysa tre faser i begravningsritualen, kre
mering, efterbehandling samt gravläggning och offer. 
Med sin modell menar han även att han har kun
nat identifiera de religiösa och sociala målsättning
arna med de olika delarna i begravningsritualen:

• I kremering var den religiösa målsättningen 
separationen av den döde och transitionen till 
efterlivet. Den sociala målsättningen med kre
mering var både separationen samt projektio
nen av den dödes identitet. Kremering kan ses 
som en i strikt ordning genomförd social och 
religiös identitetsdekonstruktion.

• Vid efterbehandling var den religiösa mål
sättningen en fortsatt transitionsprocess. Se
parationen understryks ytterligare genom 
hantering av benen samt förberedande av 
gravplatsen inför gravläggning. Denna fas 
kännetecknades av både ordning och ostruk
turerade aktiviteter vid gravens plats.

• I den sista fasen, gravläggning och offer, var 
den religiösa målsättningen bekräftelsen av 
transitionen och regenerationen. Den sociala 
målsättningen var återskapandet av ordningen.

Begravningsritualens huvudsyfte, och alla dess 
faser, kan sammanfattningsvis säga ha varit att 
transferera den avlidne till sitt rätta ställe och åter
skapa ordning i den sociala gruppen. Ovannämn
da tre olika faser för att fullfölja detta har kunnat 
identifieras i Kättstamaterialet.

Kremeringen ser vi spåren efter framför allt ge
nom de brända benen, sotet och kolet. Möjligen kan 
också eldning invid blocken vid platsen för gravan- 
läggandet också indikera platsen för kremeringen.

Nästa fas, dvs. efterbehandlingen, ger sig till 
känna huvudsakligen genom den varierade han
teringen av de brända benen. Variationen mellan 
de olika brandgravarna, liksom i förekomsten av 
sot och kol samt mängden ben, indikerar en varie
rad omsorg och uttryck för begravningsritualens 
andra fas. Artelius (2000: 224ff.) menar att det 
var under efterbehandlingens fas som variation 
i ritualen tilläts. Handlandet i detta mellanskede 
kunde ta sig olikartade och individuella uttryck. 
Denna mellanfas, innan ordning upprättades, 
präglades av social obalans under vilken föränd
ringar av ritualen medgavs. När det gäller det inre 
gravskickets variation i Kättstamaterialet finns yt
terligare fog för att denna förklaring av ritualen är 
intressant. Även separeringen av benen, av benen 
som tilläts vara kvar och de som plockades bort 
för att deponeras på annan plats, kan kopplas till

440 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



andra fasen. I denna ”kaotiska” fas kunde det i 
vissa fall också hända att djurben sammanblanda
des med människoben då djurbenen kunde anses 
som en viktig länk till det kosmiska ursprunget, så 
som det har föreslagists inom social antripologin. 
Till den andra fasen skulle jag också vilja koppla 
gravgåvorna. I synnerhet när de genomgått den 
typ av förstörelse som kan jämställas med ytterli
gare finfördelning av de brända benen. Generellt 
för begravningarna och attributerna i gravarna var 
att dessa ofta representerades av pars pro toto, det 
vill säga av delar för det hela, där delen har fått stå 
som symboler för helheten. Till exempel begrav
des endast delar av människokroppen där det till 
exempel var väldigt tydligt att inte hela skalltak 
hade blivit begravda. Även djuroffer represente
ras av mindre delar, bland annat av tänder. Kera
miken tycktes också i stor utsträckning ha blivit 
fragmenterad innan nedläggelse. Vilka delar som 
skulle komma att begravas bestämdes i denna fas.

Övertäckningen av brandgravarna och iord
ningställandet av graven på kremeringsplatsen 
var ett sätt att få bekräftelse för transitionen och 
regenerationen, det vill säga återskapande av ord
ningen efter en persons bortgång. Detta gjordes 
utifrån en kosmologisk modell som utrycktes 
i gravformen. Graven i sig var även den ett ut
tryck för de efterlevandes koppling till förfäder
na, bygden och traditionernas myter. Med gra
ven utrycktes minnen och de historiskt belagda 
genealogierna mellan de levande och de döda, där 
skärvstenen speglade de allmänna föreställning
arna som delades av kulturkretsen i trakten.

Begravningsritualen vid Kättsta har sannolikt 
omfattats av betydligt fler steg än de som lämnat 
spår efter sig. En av de intressantaste frågeställ
ningarna är vad man har gjort med de brända ben 
som inte har begravts i gravarna. Som Aspeborg 
(2005:2i4f.) påpekar, så vore det väldigt värde
fullt inom arkeologin att utveckla metoder som 
hjälper oss att identifiera de delar av begravnings
ritualen som inte lämnat några arkeologiska spår. 
Och kanske är det en av de största utmaningarna 
vi står inför. Ytterligare en utmaning, som möjli
gen är mera framskriden inom arkeologin, är att 
tolka symboliken och meningsinnebörden i be
gravningsritualens olika delar.
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Rituell återanvändning 
av platsen
Anläggandet av gravar tycktes sakta avta efter äldre 
romersk järnålder i Kättsta även om gravfältet spo
radiskt användes som begravningsplats ända in i 
vendeltid. Under gravfältets hela användningstid 
begravde man de döda i blockgravar varför denna 
gravtyp bör ses som betydelsefulla meningsbärare 
av den lokala traditionen. Meningar som sträckte 
sig ifrån identifikation av grundläggande föreställ
ningar till nödvändigheten av att kunna relatera och 
fästa vardagen i en historia. Kring tiden för Kristi 
födelse börjar gravgåvor i metall att uppträdda på 
gravfältet, oftast i form av dräkttillbehör. Inte i 
form av de vanligaste typerna av föremål som på 
andra platser kännetecknar gravgåvorna från äldre 
järnåldern, till exempel sylar, krumknivar, skäror 
eller vapen. Detta kan ses som ett tecken på att 
vissa aspekter i föreställningsvärlden började för
ändras, men att detta inte skedde i samma takt som 
på andra platser. Ganska snart började även nya 
gravformer att introduceras på gravfältet i form av 
högar och en flatmarksgrav. Men det var också nu 
som begravningarna började avta. Ett skäl kan vara 
att platsen för gravfältet var så starkt förknippad 
med de gamla föreställningarna och traditionerna, 
att nya uttryck inte fick det utrymme de behövde 
och att man därför började begrava sina döda på 
annan plats. Att begrava sina döda på nya platser 
var ett sätt att bryta mot de gamla traditionerna. 
Förändringarna skedde emellertid stegvis varför 
det förekommer begravningar i blockgravar ända 
in i vendeltid. Delar av de gamla föreställningarna 
liksom platsens betydelse och innebörd levde dock 
kvar i lokalbefolkningens minne och myter un
der en lång tid. Detta kunde man se i den rituella 
återanvändningen av platsen under vikingatid och 
medeltid, en återanvändning som i Kättsta repre
senterades av två djurofferanläggningar (se Olsson 
i denna volym). Förändringarna visar på en vilja 
att först bryta med en äldre tradition, avspeglat i 
att man valt att begrava sina döda på andra platser. 
Först senare, just kanske för att minnet försvunnit 
in i mytens töcken, så blir platsen aktuell igen ge
nom förnyade offer- och kulthandlingar av annan
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art. Återknytningen till historien genom ritualer 
var möjligen ett sätt att upprätthålla ordning och 
stabilitet i samhället (Artelius 2004, 2005; Larsson
2005). Men offerceremonierna var nog i sig också 
ett sätt att hålla minnet och myterna levande från 
forna tider, ända fram i medeltid.

I Upplandslagen stadgas 1296 att ingen skall blo
ta åt avgudar, och ingen skall tro på lundar och ste
nar. Liknande förbud förekommer i Gutalagen från 
1200-talets början, där ett förbud mot blot stadgas 
och åkallan med mat eller dryck av hult eller högar 
eller hedniska gudar, helgedomar eller stavgårdar. 
Även i de norska och isländska lagarna förekommer 
liknande förbud (Andrén aooargigf.). Gemensamt 
för dessa förbud var att de riktade sig mot kult och 
traditioner som under medeltiden uppfattades kny
ta an till förkristna föreställningar. Föreställningar 
som ännu bör ha haft starka fästen i vardagsprakti- 
ken. Förmodligen var det den här typen av förbud 
som sedermera tvingade människor att helt överge 
de gamla föreställningarna. Gravfältet i Kättsta 
kom därför så småningom att varaktigt överges 
som kultplats, och de gamla minnena och myterna 
om gravfältet gick för alltid förlorade. ■
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Summary
Traditions and varying practices at the kdttsta burial ground

A
 burial ground with over too graves at 
Kättsta in Ärentuna parish in Uppland 
presented archaeologists with unexpected 

opportunities of exploring ritual activities span
ning over i 500 years. Among other things, the 
excavation of the burial ground unearthed some 
of the largest bone and pottery materials from the 
Early Iron Age in Uppland. The burials have been 
dated from the Late Bronze Age to the Vendel Pe
riod. The site was then re-used as a place of ritual 
during the Viking and Medieval periods.

The burial ground was dominated by boulder 
graves, but there were also other types of graves. 
The majority of the graves contained actual buri
als, though there were a few that did not. The 
empty graves have forced us to reassess what we 
usually morphologically call graves, giving them 
a much wider function than mere resting places 
for the deceased.

The Kättsta burial ground contained some col
lective manifestations linked to the traditions of 
the area, as well as individual manifestations. Burial 
custom was characterised by cremation graves, but 
displayed great variation in how the cremated bones 
were handled. It is difficult to link the varying care 
to factors such as social status, gender or age. De
spite variations in interior burial custom, it was ob
vious that the burial act followed strict norms, were
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the actual cremation was of central importance. 
Other recurring actions included the treatment of 
the bones, the deposition of pottery, animal bones 
and teeth, and the covering, or interment, of the 
burials, mainly with fire-cracked stones.

The aim has been to transform the archaeolog
ical remains to a number of activity sequences, 
in order to deduce, from the different details in 
the graves, various phases, preceded by different 
actions. Whenever a burial has occurred, multi- 
step rituals have been indicated by identifying 
three main phases: cremation, post-cremation 
treatment and interment.

A remarkable fact was that the burials and at
tributes were often represented pars pro toto, mean
ing that a portion came to symbolise the whole. 
An example of this was the burial of obviously in
complete parietal parts of skulls. Animal sacrifices 
were also represented by lesser parts of the body, 
for example teeth. Pottery as well seemed to have 
been fragmented before it was deposited.

The role of the Kättsta site as a burial ground 
seemed to decline after the Roman Iron Age, but it 
was used sporadically for interments up until the 
Vendel Period. However, the old notions of the 
site’s importance and significance lived on in the 
memory and myths of the local population well 
into the Viking and Medieval periods. ■
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Det rituella kontraktet

Kultiskt återanvändande av ett äldre gravfält 
under vikingatid och medeltid

Robin olsson, Upplandsmuseet

”A krist skulu allir kristnir troee. at han cer gufl oc 
ceiceruguflerflere cen han cen. Angin skalafguflum 
blotce, ok eengina lundi cellrstenæ troee. ”

”På Krist skola alla kristna tro, att han är Gud 
och att ej finnas flera gudar än han ensam. Ing
en skall blota åt avgudar, och ingen skall tro på 
lund eller på stenar”

(Holmbäck 1933:13)

D
essa ofta citerade rader ur Upplandslagens 
kyrkobalk från år 1296 skvallrar om för
kristna förställningar och ritualer som lev
de kvar långt upp i medeltiden, och att dessa oroade 

de styrande så till den grad att de aktivt sökte för
bjuda dem. Flera andra landskapslagar har liknande 
påbud. I Gutalagen från 1200-talets början förbjöds 
biot och åkallan med ”mat eller drycker” av ”hult 
eller högar eller hedniska gudar, helgedomar eller 
stavgårdar” (Holmbäck & Wessen 1943:207). Ar
keologiska belägg för de aktiviteter som föranlett 
en sådan oro bland de kristna styrande är fåtaliga 
och ofta osäkra. Det ligger i dessa ritualers natur 
att vara svårgripbara, höljda i dunkel, hemliga. Vi
dare saknar vi de begreppsverktyg, den kulturella 
förståelsen, att till fullo identifiera och isolera de 
lämningar dessa handlingar avsätter i landskapet. 
Ett årtusende av kristen påverkan har effektivt för
tryckt och närmast utplånat det kollektiva minnet.

Vid undersökningen av ett gravfält från äldre 
järnålder i Kättsta 2003 påträffades en anläggning

som verkar utgöra ett exempel på djuroffer date
rade så sent som till 1200-tal. Där fanns även en vi
kingatida bålplats, där brända djurben påträffades 
(Gustafsson m.fl. 200<5:238ff.). De två sinsemellan 
mycket olika anläggningarna hade det gemensamt 
att de inneburit ett återvändande till och återutnytt- 
jande av en kultiskt laddad plats från äldre järnålder 
under senare perioder. I denna artikel presenteras 
lämningarna som religiöst/rituellt fenomen. Vida
re ges ett försök till förklaring den mentalitet och 
de drivkrafter som låg bakom Kättstagravfältets 
pånyttfödelse som kultplats under vikingatid och 
medeltid. Artikeln tar upp och fokuserar på fysiska 
lämningar av kultplatser snarare än historiska eller 
mytologiska belägg för dessa. Av denna anledning 
diskuteras exempelvis inte förekomsten av ett even
tuellt tempel i Gamla Uppsala.

Kättstagravfältet
Sammanlagt påträffades 109 gravar på gravfältet, 
som låg i en svag sydsluttning med storblockig 
morän. Av dessa var 80 blockgravar, bestående 
av stenpackningar upplagda mot eller kring ett 
eller flera markfasta block. De övriga gravarna 
utgjordes av olika slags flacka stensättningar 
eller, i den del av gravfältet som var känd från 
början, av låga högar. Stenmaterialet i gravarna 
dominerades av skärvsten, även om utvald na
tursten också hade använts, företrädelsevis i de 
norra delarna av gravfältet. Många av blocken 
som gravarna anlagts kring uppvisade också spår
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av eldpåverkan, vilket möjligen var en indikation 
på att ceremoniella eldar tänts i samband med 
gravläggandet eller att kremering skett på plat
sen (Gustafsson m.fl. aooóziySff.).

Antalet gravlagda individer uppskattades till 
239, varav 145 kunde klassificeras som vuxna och 
75 som barn och ungdomar. Bortåt en femtedel 
av de gravlagda var sju år eller yngre, men inget 
var nyfött. Endast en mindre del av materialet 
kunde könsbestämmas, men resultatet pekade på 
en jämn könsfördelning. De påträffade djurbe
nen på gravfältet var få. Materialet dominerades 
av nötkreatur och icke närmare bestämda större 
däggdjur. Flera brandgravar innehöll obrända 
kindtänder av nöt. En grav daterad till yngre 
bronsåldern innehöll ett mellanfotsben av får/ 
get, vilket är vanligt förekommande i gravar från 
perioden (Gustafsson m.fl. 20o<5:2ioff.).

Gravfältets dateringar visade att det hade an
vänts under en lång tidsperiod. De äldsta date
rade gravarna härrörde från övergången mellan 
yngre bronsålder och äldre förromersk järnålder. 
Den yngsta daterade graven anlades under ven
deltid. Dateringarna visar även att gravfältet haft 
en tämligen regelbunden tillväxt fram till och 
med äldre romersk järnålder. Därefter verkar det 
ha använts endast sporadiskt för begravningar 
(Gustafsson m.fl. 20o6:207ff.).

Fyndmaterialet från gravfältet dominerades av 
närmare 60 kg keramik. Endast undantagsvis hade 
keramiken använts som benbehållare. Det var sna
rare frågan om kärl som innehållit gravgåvor av 
olika slag. I flera gravar påträffades även hartstät- 
ningsringar med avtryck av spånkärl. Vid något 
tillfälle hade dessa använts som benbehållare, men 
annars hade de liksom keramiken utgjort gravgå
vor. Andra framträdande fynd var två armringar i 
brons. De hade ormhuvuddekor i ändarna och kan 
möjligen dateras till äldre romersk järnålder. Vi
dare påträffades ett par bronsfibulor med kraftigt 
svängd båge från sen förromersk järnålder och ett 
profilerat remändebeslag från de första århundra
dena e.Kr. (Gustafsson m.fl. 20oó:2i3ff.).

De aktuella 
anläggningarna
De två anläggningar som behandlas i denna artikel 
låg båda i den norra delen av gravfältet. Anlägg
ningarna tolkades vid undersökningstillfället som 
en blockgrav respektive en central kremerings- 
plats. Den osteologiska analysen av benen från 
anläggningarna visade att det inte fanns något 
humant material representerat. Denna avsaknad 
av människoben resulterade i en omtolkning av 
anläggningarnas funktion.

Harget
Vid första anblicken skilde sig inte anläggningen 
nämnvärt från de andra blockgravarna när det 
gällde uppbyggnad, vilket föranledde den ur
sprungliga tolkningen av dess funktion. Intill och 
söder om ett större block var en stenpackning upp
lagd. När anläggningen rensades fram i sin helhet 
konstaterades emellertid att stenpackningen be
gränsades av en ring av större stenar. Dessa stenar 
markerade anläggningens gränser, och hade av allt 
att döma placerats där medvetet.

Både på och innanför stenpackningen, inom ett 
1,2 meter stort område, påträffades stora mängder 
brända ben, företrädelsevis i anläggningens västra 
del, mer begränsat i dess centrala och östra delar. 
Benen i de olika delarna gav intrycket att vara brän
da vid olika temperaturer. Strax söder om, men 
även delvis uppblandat med de brända benen fram
kom en mycket stor mängd, drygt 12 kilo, obrända 
ben. Dessa ben påträffades huvudsakligen utanför 
stenpackningen. Övriga fynd begränsade sig till en 
mindre järnten och ett litet keramikfragment.

Den osteologiska undersökningen visade att be
nen i anläggningen uteslutande härrörde från djur. 
Minst fyra djurarter kunde identifieras:häst, nöt
kreatur, får/get och svin. Eventuellt kunde också en 
tand komma från älg men detta är mer osäkert. Häst 
var den vanligast förkommande arten och utgjorde 
över hälften av det identifierade benmaterialet.

Två prov av ben från anläggningen 14C-analy- 
serades. Brända ben inom stenpackningen date
rades till övergången mellan vikingatid och tidig
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Figur i. Karta över gravfältet med de aktuella lämningarna markerade. 

Fi g ure i. Plan ofthe burial ground with the features discussed highlighted.

medeltid, eller 1000-1160 e.Kr. (kai. i sigma, 
Poz-6377). Prov från den stora mängden obrända 
ben utanför stenpackningen daterades till en se
nare period, 1220-1264 e.Kr. (kal. 1 sigma, Poz- 
6778) (Gustafsson m.fl. 20o6:23pf.).

Bålplatsen
Bålplatsen var belägen på absoluta krönet av den 
höj drygg som går i ungefärlig östvästlig riktning 
norr om Kättsta. Den utgjordes av ett tjockt kol/ 
sotlager som låg direkt på den kala hällen. Fyll- 
ningsmaterialet bestod av sotig, fet och kolbe- 
mängd silt i vilken mindre mängder hårt brända 
ben påträffades. Skärvig sten förekom även i lagret 
och härrör från den underliggande berghällen, vil

ken på flera platser hade spruckit rejält. Förutom 
de brända benen påträffades endast ett fynd i fyll
ningen, en pärla i bergkristall. Vid undersöknings
tillfället tolkades lämningen som en plats där de 
gravlagda på Kättstagravfältet kremerats.

Kol från anläggningen dataterades till 895-980 
e.Kr.(kal. 1 sigma, Poz-6778). Dateringen stämde 
också överens med fyndet av bergkristallpärlan, 
vilken grovt kunde dateras till yngre järnålder.

Den osteologiska analysen visade att inga av de 
tillvaratagna benen från bålplatsen kom från män
niska. Benen var de brända resterna av däggdjur. 
Eftersom fragmenten var så små kunde ingen när
mare klassificering av benen göras mer än att det 
rörde sig om ben från stora och medelstora dägg
djur. I ett fall härrörde benen möjligen från svin.
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Figur i.Harget sedd från söder i undersökningens inledande skede. Stenpackningen där benkoncentrationen fram
kom är synlig intill det stora blocket (foto Mats Pettersson, Upplandsmuseet).
Figure 2. The harg at the beginning of excavation, seen from the South. The stone packing in which the bone con
centration was found is visible at the foot ofthe large boulder (photo Mats Petterson, The Uppland Museum).

Detta innebar att hypotesen om att bålplatsen an
vänts för att kremera kroppar inte längre var riktig 
(Gustafsson m.fl. 2006:238^).

Lämningarnas funktion
Båda anläggningarna var mycket intressanta 
då de tycktes ge en inblick i ceremonier under 
sen vikingatid och till och med under medel
tid. Ingen av anläggningarna hade något direkt 
samband med gravfältets brukningstid, vilket de 
relativt sena dateringarna visade, men det torde 
inte vara en slump att de återfanns i direkt an
slutning till ett äldre gravfält. Jag anser att denna 
placering var medveten och tjänade till att psyko
logiskt, socialt och ideologiskt koppla ihop den

vikingatida och medeltida befolkningen i Kätts- 
ta med den befolkning som skapat och nyttjat 
det betydligt äldre gravfältet. Den psykologiska 
aspekten av denna koppling kan ha utgjorts av 
en känsla av samhörighet med det förflutna. Den 
sociala kopplingen upprätthölls genom den sam
lingspunkt som platsen utgjort. Den ideologiska 
kopplingen stavades kult och kultutövning. Som 
sådan är de båda lämningarna exempel på hiero- 
fanier, med vilket menas en visuell uppenbarelse 
av det heliga (Rudvald 1997).

De två anläggningarna kan med fog kallas kult
platser. Men vilken funktion inom kulten har de 
tjänat? Stefan Brink har konkretiserat vilka rol
ler en helig plats kan spela och kommit fram till 
dessa fem punkter:
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F i GU R 3. Fotomosaik av karget den med framrensade stenpackning i vilken huvuddelen av benen framkom. De större 
stenar som avgränsade anläggningen i söder tydligt synliga (foto och montage Mats Pettersson, Upplandsmuseet).

Figuri 3. Composite photograph of the harg with the cleared stone packing in which the majority of the bones were 
found. Clearly visible are the larger stones that delimited the feature to the South (photo and montage Mats Pettersson, 
The Uppland Museum).

1. En plats där man kan offra till gudarna
2. En plats där man kan ha närmare kontakt 

med gudar eller förfäder, och där ritualer kan 
genomföras.

3. En plats där man kan motta gudomlig styrka 
eller bli andligt laddad.

4. En plats som vigts åt en viss gud, därför att 
man tillhör hans eller hennes ”folk” eller så 
att han eller hon kan beskydda en.

5. En plats där man kan få heligt sanktionerat 
asyl eller skydd

(Brink 2001:89f.)

Den av dessa funktioner som närmast kan app
liceras på de aktuella anläggningarna är givetvis 
offerfunktionen, med tanke på de stora mängder 
brända och obrända djuroffer som påträffades.

De övriga funktionerna lämnar få om inga spår 
i det arkeologiska materialet. Men med tanke på 
den direkta närheten till det äldre gravfältet skul
le förfädersdyrkan inte vara en orimlig hypotes. 
Anläggningarnas huvudfunktion var som skåde
plats för olika sorters offerritualer. Offer utgjorde 
en viktig del av förkristen kult och tog sig många 
skepnader. Offerhandlingen var ett medel för att 
etablera ett gott förhållande mellan människor 
och högre makter (Carlie 2004:24). Själva ordet 
kommer från latinets ’offere’, som betyder ”att 
ge en gåva” (Henninger ip87:544ff.). Med offer 
menas ett komplext system av riter med många 
funktioner. Det kan som sagt röra sig om en gåva, 
avsedd att öppna för kommunikation mellan 
denna värld och den övernaturliga världen. Men
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Figur 4. Översikt från sydöst av den höjd där bålplatsen påträffades. Totalstationen står mitt på anläggningen 
(foto Robin Olsson, Upplandsmuseet).
Figure 4. Overview of the height on which the remains of a pyre were discovered. A surveying tool is placed at the 
centre of the feature (photo Robin Olsson, The Uppland Museum).

offret kan också vara avsett för att blidka makter
na, ett soningoffer. Ett så kallat kommunionsof- 
fer innebär en måltid i det övernaturligas närhet, 
ett rituellt ätande av det gudomliga (Näsström 
1999:157). Djuroffer spelar en stor roll, inte bara 
i nordisk förkristen ritual. Det förkommer exem
pelvis i Gamla Testamentet. Anledningen till den 
stora betydelse djuroffer tillskrevs torde vara dju
rens oumbärlighet för den förhistoriska männis
kan. Detta torde bero på den viktiga funktion dju
ren hade i samhället som källa till mat, kläder och 
redskap. Djurens starka position avspeglade sig i 
ritualen, med deponeringar av djur i boplatsmil
jöer, i gravar och i anläggningar som de i Kättsta. 
Djuravbildningar på hällar, stenar och på föremål

av lergods och metall bidrar till bilden av djur 
som starkt kopplade till människornas värld, både 
praktiskt och rituellt (Jennbert zooanopff.).

Eftersom jag har valt att beteckna offeranlägg
ningen som ett harg vill jag försöka klargöra be
tydelsen av detta begrepp. Kulturhistoriskt Lexi
kon för Nordisk Medeltid ger följande kortfattade 
definition:”Ordet hargh och dess biform horgh 
har äldst betytt ’stenhop, sten, stenröse’ varur ut
vecklades specialbetydelsen ’altarsten, stenaltare.” 
Det nämner vidare ordets förekomst i flera ort
namn (Ståhl 1962:14). Olaf Olsen (1965:281) me
nade att vad som avsågs med begreppet harg för
ändrades över tid. Ursprungligen avsågs naturliga 
eller av människan skapade stenformationer, men

450 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



Figur 5. Bålplatsen under utgrävning. Det tjocka sot/kollaget är tydligt synligt (foto Ivonne Dutra Leivas, Upp
landsmuseet).

Figure 5. The pyre site during excavation. The thick layer of soot and charcoal is highly visible (photo Ivonne Dutra 
Leivas, The Uppland Museum).

att det senare kom att användas för offerplatser. I 
ett senare skede utvecklades harget till boning för 
en personifierad gudom. Harg som plats för djur- 
offer omnämns i en del äldre nordiska texter. I ex
empelvis eddadikten ”Sången om Hyndla” prisar 
gudinnan Freja Kung Ottars offervillighet:

”Han byggde mig ett harg 
Staplat av stenar 
Nu alla stenar 
glänser som glas 
Han rödfärgade det ånyo 
Med nötkreaturs blod”

(Näsström 2002, s.126).

Eddadiktningen till trots var harg främst ett utryck 
för animistiska kulter kopplade till diverse mytolo
giska varelser, som nornor, vättar, troll, jättar och 
dvärgar, snarare än till gudomar. Denna traditio
nellt benämnda lägre religion, kan kontrasteras 
mot ett trossystem med myter och kulter kopplade 
till individuella gudagestalter som sågs som sty
rande och regerande, traditionellt benämnt högre 
religion. Till dessa kan läggas tron på magi. Magin 
skiljer sig från religion i det att medan religionen 
betonar vikten av vördnad inför de gudomliga kraf
terna, till vilka de troende vände sig i underkas
telse och bön, var det med magi möjligt för män
niskor att kontrollera det övernaturliga med hjälp 
av exempelvis besvärjelser (Sanmark 2004:i4pff.).
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Viktigt för förståelsen av denna komplexa folktro 
är att det inte var frågan om en enhetlig religion. 
Vikingatida hedendom var aldrig särskilt samman
hållen, och dess olika ritualer uppfattades troligen 
inte som delar av ett större trossystem av dem som 
utförde dem (Price 2002:55).

Hargets konstruktion 
- ett replikerande av det 
förflutna
En intressant aspekt av harget var hur likt det var 
de blockgravar som undersöktes när det gällde 
uppbyggnad och allmänt utseende. På samma 
sätt som dessa hade harget konstruerats genom 
att en stenpackning lagts upp mot ett markfast 
block. Det ter sig möjligt, t.o.m. sannolikt, att de 
som nyttjade harget velat replikera de äldre gra
varna. Denna strävan speglade i så fall den vilja 
som redan funnits hos de yngre generationer av 
gravbyggare som likaledes velat återskapa det för
flutna. Yngre gravar på gravfältet, varav en så sen 
som från vendeltiden, uppvisade nämligen en för
bluffande likhet med de betydligt äldre gravarna 
från senare delen av bronsåldern (Gustafsson m.fl. 
200Ö:202f.). Det verkar uppenbart att en stark tra
dition av gravläggande invid block vidmakthållits i 
Kättsta. Användandet av ordet ”tradition” blir för
stås lite problematiskt, om man ska se det som ”en 
fast etablerad sedvänja inom en grupp som yttrar 
sig i (regelbundet) återkommande händelser med i 
stort sätt oförändrad utformning” (Nationalency- 
klopedins ordbok 2000). Ska man då löpa linan ut 
och idémässigt koppla ihop de äldsta daterade gra
varna från 800 f.Kr. med det till utseendet snar
lika harget daterat till senast mitten av 1200-talet 
e.Kr? En oavbruten kultisk ideologi som sträcker 
sig över 2000 år? Nej, givetvis inte, det är näp
peligen samma föreställning som ligger bakom 
anläggandet. ”Traditionen” ligger inte i ideolo
gin utan i själva handlingen. Att lägga upp skärvig 
sten mot ett markfast block signalerar en önskan 
om och vilja till samhörighet med dem som gjort 
detta i det förgångna. Den rituella handlingen blev 
således viktigare än de meningar eller förklaringar

man gav denna. Det centrala var hur något gjor
des, snarare än varför (Nilsson Stutz 2004:85). En 
modern analogi på detta skulle kunna vara dansen 
kring majstången på midsommarafton, som för
vandlats från en symboltyngd innehållsrik religiös 
rit till en sekulär familjefest (Rudvald 1997).

Bålplatsen
- en rituell katalysator
Jag har tidigare nämnt den form av offer som 
kallas kommunionsoffer, med vilken menas att 
man intar en gemensamhetsmåltid med gudo
men. Denna form av offerhandling var antagli
gen den vanligaste inom fornskandinavisk kult. 
Både arkeologiska och rituella källor bär vittnes
börd om hur kommunionsoffer fungerade som 
ett band mellan människor och gudar (Näsström 
2002:43f.). Bålplatsen kan mycket väl ha haft 
en sekundär funktion som tillagningsplats för 
dessa rituella måltider. Dess primära funktion 
har emellertid varit något annat. Det första man 
som betraktare slås av är dess läge. På krönet av 
höjdryggen är utsikten över nejden magnifik (el
ler låt oss säga att den var magnifik - i skrivande 
stund går nya E4:an fram över platsen, sedan mo- 
torvägsbyggarna sprängt bort 10-15 meter berg 
och för alltid förändrat landskapet). Ett större 
bål på denna plats bör ha synts över ett mycket 
stort område. Bålet har varit en tydlig manifesta
tion av hednisk ritual, avsedd att göra intryck och 
stämma till eftertanke. Med tanke på att bålplat
sen verkar utgöra den första daterade aktiviteten 
på området på drygt 300 år finns möjligheten att 
det kan ha rört sig om någon slags nyhävdande, 
ett första steg för att återknyta till områdets ritu
ella förflutna. De människor som önskat denna 
återkoppling till det förgångna återfanns med 
största sannolikhet i den vikingatida bebyggelsen 
vid Kättsta gård som daterades till mellan 700 
och 1100 e.Kr. (Gustafsson m.fl. 2000:246).

En anledning till försöken att återskapa områ
dets rituella status kan ha varit en vilja att etablera 
ett bildligt släktskap med de gravlagda på gravfäl
tet. På samma sätt som hargets konstruktion syf
tade till att replikera gravarna, ville man med bål
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platsen replikera förgängelsen vid kremeringen, 
och således hävda en slags besittningsrätt till om
rådet. Tore Artelius, som studerat vikingatida åter
användande av äldre gravplatser i Västergötland, 
menar att det vikingatida återanvändandet i hög 
grad blev identitetsskapande och historiedefinie- 
rande. Bruket av det gamla gravfältet bekräftade 
historien för den vikingatida befolkningen, varvid 
en social stabilitet skapades (Artelius 2004:115).

Offerplatser 
- en jämförelse
Under yngre järnålder, från 500 e.Kr. och framåt, 
skedde en förändring i sättet på vilket kulthand- 
lingar utfördes. Gamla offerplatser i våtmarker, 
mossar, sjöar, bäckar och källor övergavs, och kult
platser förlädes i stället på torra land. Denna obser
vation har gjorts av Charlotte Fabech som menar 
att omställningen signalerade att kulten och cere
monierna institutionaliserades under denna period 
(Fabech lppi^Sgff.). Fabechs observationer gäller 
främst Sydskandinavien och har blivit kritiserad för 
att vara alltför svepande (se Hedeager lpppizzpff.). 
Faktum kvarstår dock att våtmarksoffer blir betyd
ligt ovanligare under yngre järnålder. De medeltida 
landskapslagar som förbjöd biot och andra ritualer 
nämnde ingenting om offer i våtmarker eller vat
tendrag. Anders Andrén menar att dessa var så för
knippade med hedendom att de försvann i samband 
med kristnandet och därför inte krävde generella 
förbud på 1100- och 1200-talen (Andrén 2002:314). 
När det gäller hur offerplatser var distribuerade i 
det av människan präglade landskapet under yngre 
järnålder, är det möjligt att göra en grov uppdelning 
i boplatsanknutna och grav- och gravfältsanknutna. 
Här presenteras några exempel på offeranläggningar 
i olika sorts miljöer från yngre järnålder/medeltid.

Offerplatser i gravmiljö
Den av de mest omtalade och märkliga offeran
läggningarna i gravmiljö som påträffats framkom 
vid undersökningar på ip8o-talet i Frösö kyrka 
utanför Östersund. Under koret påträffades en

kraftigt förmultnad stubbe kring vilken fanns 
en stor mängd djurben, företrädelsevis vilt, med 
björn som den mest framträdande arten. Djuren, 
som huvudsakligen var unga individer, hade möj
ligtvis hängts upp i trädet. Anläggningen datera
des till andra halvan av 1000-talet och tolkades 
som en offerplats. I anslutning till kyrkan fanns 
även ett par järnåldersgravhögar (Hildebrandt 
ip8p:iÖ3ff.). Frösöfyndet kan också sägas ha en 
särställning som det hittills tydligaste exemplet 
på kultplatskontinuitet som framkommit i Sve
rige (Gräslund 2001:104). Av speciellt intresse är 
att altaret i kyrkan varit placerat rakt ovanför ro
ten. Om trädet kan ha setts som en representation 
av det norröna världsträdet i mitten av världen, 
kan altaret ha betraktats som en kristendomens 
mittpunkt, Kristi grav i Jerusalem. Detta pekar på 
en kosmologisk såväl som rituell kontinuitet på 
Frösö (Andrén 2002:322).

En intressant offerplats i gravmiljö undersök
tes i början av 2000-talet i Östra Bökestad i Lin
köping. Platsen, som låg på krönet av en smal ås, 
hade utnyttjats som gravfält under äldre järnålder. 
Efter ett uppehåll under folkvandringstid åter
kom man till platsen under vendel- och viking
atid, men inte för att begrava sina döda. Istället 
deponerades brända djurben i och kring gravarna. 
Många av gravarna förstördes dessutom genom 
att stenarna som ingick i dem arrangerades om. 
Flera gropar på åskrönet innehöll brända ben och 
tolkades initialt som flatmarksgravar, men visade 
sig innehålla djurben, huvudsakligen svin. Gro
parna daterades till sen järnålder/tidig medeltid 
(Larsson zoognoóff.). En annan lokal i gravmiljö 
som tolkats som en kultisk anläggning utgörs av 
det så kallade templet på Åbygravfältet i Väster
haninge, som undersöktes år 2000. Lämningen, 
som bestod av ett antal mycket kraftiga stolphål 
arrangerade i en femhörning kring en centralt lig
gande grav, daterades till sen folkvandringstid/ 
vendeltid och tolkades som ett utslag av förfä- 
derskult (Lloyd-Smith 2oo2:45ff.).

En uppländsk lokal som kanske inte kan be
tecknas som en regelrätt offerplats, men som på 
grund av sin geografiska belägenhet endast några 
100-tal meter norr om Kättstaharget är intressant, 
är gravarna i Vaxmyra i Arentuna socken. Där un-
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Figur 6. Flygbild över bålplatsen 
(markerad) efter avslutad under
sökning. I bildens nedre vänstra del 
syns ruinen av en sentida smedja 
(foto Philip von Krusenstierna, 
Videobolaget i Solna AB).

Figure 6. Aerial view of the pyre 
site (highlighted) upon completion of 
excavation. In the lower left corner 
the ruins of a latter-day smithy can 
be seen (photo Philip von Krusensti
erna, Videobolaget i Solna AB).

dersöktes 2002 ett par gravar från äldre järnålder. 
Invid en av dem hade en segmenterad koboltblå 
glaspärla deponerats. Pärlan kunde möjligtvis 
dateras typologiskt till tidig vikingatid (Eklund 
2005:55f.). Fyndet av pärlan tolkades som ett bevis 
på att man återvänt till platsen långt efter att gra
varna anlagts (2006:137)

Offerplatser i boplatsmiljö
De senaste årtiondena har flera lokaler som skvall
rar om för kristna offerritualer i boplatsmiljö un
dersökts. Den mest spektakulära torde vara det 
kulthus som undersöktes i Uppåkra i Skåne. Det 
utgjordes av lämningar av ett smalt högt timrat 
hus med djupa väggrännor och kraftiga stolphål i 
alla hörn. Huset var det näst yngsta av sju huskon
struktioner som legat på samma plats. Kring hu
set hade deponerats flera praktfynd, bland annat 
en bägare i brons och silver med guldfolieinlägg- 
ningar, en glasskål och ett hundratal guldfigurer. 
Vidare hittades en stor mängd deponerade vapen. 
Huset uppfördes först under romersk järnålder och 
byggdes om i flera omgångar fram till tidig viking
atid. Det tolkades som ett hus för ritual och/eller 
en hallbyggnad (Larson & Lennberg 2004:3ff.). 
Ett par exempel från Östergötland och Uppland 
förtjänar att omnämnas närmare. Vid Borgs sä
teri väster om Norrköping undersöktes i början 
av 1990-talet en trolig kultbyggnad från 900- och 
1000-talen, med ett golv stensatt med kullersten.

Förutom fynd av ett stort antal amulettringar till
varatogs då en stor mängd djurben från företrädel- 
sevis häst och svin. En anmärkningsvärt hög andel 
av benen härrörde från köttfattiga delar av djuren, 
såsom skallar och käkar. Detta tydde på att des
sa ben inte i första hand utgjorde normalt slakt
avfall, utan snarare var rester av offer (Nielsen 
1997:381a.). En till Kättsta närbelägen lämning 
som tolkades som ett harg påträffades vid under
sökningar i Slavsta by utanför Uppsala 2005. An
läggningen utgjordes huvudsakligen av ett stensatt 
golv, på vilken deponerats en mycket stor mängd 
obrända djurben. Häst utgjorde den enskilt största 
arten. I anläggningen påträffades även en amulett- 
ring med en torshammare. Hästbenen uppvisade 
ytterst få slakt eller snittspår, vilket skulle kunna 
tolkas som att man inte styckade hästen, utan bara 
avlägsnade dess skinn. Ben från harget daterades 
mellan 1160 och 1255 e.Kr.(Ua-32in) (Fagerlund 
& Olsson manuskript).

Ett par andra lämningar i Uppland har tolkats 
som harg. I Säby i Norrsunda socken, påträffades 
en stor pålkrets som inneslöt ett par enskeppiga 
hus. Pålkretsen daterades till 200 -500 e.Kr.. I 
Sanda i Fresta socken återfanns en kraftig fyrsidig 
stenkonstruktion som innehöll en småstenspack- 
ning (Åqvist lppónopff.). Pollista i Övergrans 
socken är ytterligare en uppländsk lokal som upp
visar flera spår av kult, även om ingen regelrätt 
offerplats konstaterats. Hästben deponerade på 
olika delar av boplatsen tolkades som tecken på
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kultutövning med inslag av offermåltid. Depo- 
neringarna av hästben tillhörde en fas av boplat
sen som daterades till perioden 700-1100 e.Kr. 
(Svensson & Hållans 1999:51).

Offerplatser i historisk tid
Denna kategori av offerlokaler passar inte in i 
uppdelningen i grav- och boplatsanknutna plat
ser. De är givetvis starkt förknippade med kris
ten tradition, men med tydligt inflytande av folk
tro. En av de mer intressanta offerplatserna från 
medeltiden upptäcktes och undersöktes under 
1970-talet vid Västannorstjärn utanför Leksand 
i Dalarna. I strandkanten av tjärnen tillvaratogs 
en stor mängd föremål, bland annat mynt, gamla 
jordbruksredskap och blybleck med den kristna 
bönen Ave Maria ristad med runor. Blecket hade

virats kring ett ben, vilket kunde tolkas som ett 
slags relik. Det huvudsakliga fyndmaterialet var 
dock en mycket stor mängd huggspån, vilket an
tyder att avfall från husbyggnation deponerats i 
tjärnen. Dateringar visade att fynden deponerats 
under perioden sent 1100-tal till tidigt 1400-tal 
(Ersgård 1995:89; Ersgård zooz^Syff.).

På ett plan kan Västannorstjärn sägas vara be
släktad med bruket av trefaldighetskällor. Dessa 
var ett uttryck för folklig ritual, som innebar att 
man på trefaldighetsafton träffades vid en viss 
källa för att dricka hälsa för innevarande år, tva- 
gade sig i källans vatten samt offrade enklare ting, 
som mynt, ringar och enklare kors. Även om off
ren skedde med kristna förtecken kan man i bru
ket skönja en förkristen hierofani. Här offrades 
till livets och livskraftens gudamakt samtidigt 
som man själv ville komma i kontakt med det gu-
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Figur 7. Plan över offerplatsen under altaret till Frösö kyrka,Jämtland (efter Hildebrandt ię8p:ió]).

Fl g URE 7. Plan of the sacrificial shrine under the altar of Frösö church, Jämtland (after Hildebrandt 1989:163).
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Figur 8. Vy över karget vid Slavsta by. Den tätt packade skärviga stenen tydligt synlig (foto Örjan Mattsson, Upp
landsmuseet).

Figure 8. The harg at the village ofSlavsta. The densely packed layer of fire-cracked stones is highly visible (photo 
Örjan Mattson, The Uppland Museum).

domliga genom tvagning och drickande av vattnet 
(Flentzberg 1909:142!.).

En av de mer kända trefaldighetskällorna i Upp
land finns i Svinnegarns socken sydväst om En
köping. Ritualerna vid denna källa, som under 
katolsk tid fortgick i form av regelrätta pilgrims- 
vandringar, stötte på patrull under reformationen. 
Ärkebiskop Laurentius Petri lär 1544 ha brutit upp 
det stora krucifix som stod invid källan och bränt 
det på bål. Emellertid strömmade ännu på 1840- 
talet folk i tusental till källan på trefaldighetsafton 
för att ta del av vattens välgörande egenskaper. 
Strax innan hade markägaren, påhejad av kyrkan, 
försökt få stopp på bruket genom att fylla igen 
källan. Källan bröt dock snart fram strax nedanför

sin gamla plats och ritualen fortsatte ännu en tid 
(Ahnlund 1922:59!!.). I samband med arkeologis
ka undersökningar vid källan 1934 påträffades ett 
60-tal mynt, som i datering sträckte sig från Sigis
mund på slutet av 1500-talet till Oskar II på slutet 
av 1800-talet (Ekholm 1937:21!).

Diskussion
Hur förhåller sig då anläggningarna i Kättsta till 
dessa kultiska lokaler? Vid första anblicken är 
Östra Bökestad på en del sätt den lokal som lik
nar Kättsta mest: återutnyttjandet av ett äldre 
gravfält, gravliknade anläggningar, deponeringar 
av djurben. En skillnad är emellertid de avsiktliga
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ingreppen i de ursprungliga gravarna. De skador 
som fanns på Kättstagravarna hade tillkommit i 
sen tid. Under yngre järnålder verkade ingenting 
ske som tyder på att man i Kättsta velat störa eller 
förändra den äldre miljön, snarare ville man kom
plettera den. Ett möjligt undantag kan vara en sil- 
verfoliepärla, som påträffades i stenpackningen till 
en blockgrav med förromersk datering. Det brukar 
vanligen framhållas att denna föremålstyp inte dök 
upp i Skandinavien förrän långt senare (Gustafs
son m.fl. 20oö:237f.). En möjlig tolkning kan vara 
att den medvetet deponerats i graven i efterhand.

En annan skillnad mellan de båda lokalerna var 
offerdjurens art, Östra Bökestads övervägande 
svin mot Kättstas häst. Hästen har en särställning 
inom fornnordisk kult. Både äldre landskapslagar 
och norska kungasagor bär vittnesmål om hästens 
betydelse som det viktigaste offerdjuret (Carlie 
2004:103). Den tidiga kristna kyrkan hade en ne
gativ syn på hästen som föda, men troligen inte på 
grund av att den uppfattades som ett hedniskt of
ferdjur, utan på ett religiöst tabu mot att äta häst, 
vilket har sitt ursprung Gamla testamentets 5:6 
Mosebok som endast tillåter till föda fyrfotadjur 
med kluvna klövar. Kyrkans förbud spelade en stor 
roll för uppkomsten av de fördomar mot hästkött 
som överlevt in i modern tid (Edart 1962:9417.).

Den enda av de omnämnda lokalerna som till
närmelsevis har lika stor andel häst är Slavsta by, 
där häst utgjorde 40% av det identifierade mate
rialet (Fagerlund & Olsson, manuskript). En när
mare jämförelse mellan benmaterialen på de bägge 
lokalerna var tyvärr inte möjlig eftersom Kättsta- 
benen var för fragmentariska för närmare analys. 
En slående likhet mellan harget i Slavsta by och 
Kättsta är lokalernas ålder. Eftersom avståndet 
mellan de bägge lokalerna inte är mer än 15 km är 
det frågan om vi inte här ser en avspegling av en 
gemensam lokal kulttradition. Skillnaden i loka
lernas topografi och placering i kulturlandskapet 
är intressant men svårtolkad. I Slavsta praktisera
des kulten i anslutning till bebyggelsen, i Kättsta 
uppe vid det äldre gravfältet. Om denna skillnad 
är uttryck för en mentalitetsskillnad får vara osagt. 
Klart är att de båda lokalerna tillkommit i en tid 
av dynamisk omdaning i Uppland. Landskapet 
befann sig i en övergångsfas mellan hednisk och
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kristen ritual. Traditionens makt var stark, och 
även om man tagit till sig den nya religionen hade 
man fortfarande starka kopplingar till det gamla. 
Ett exempel på detta kan vara de rektangulära 
stensättningar som ersatte högar på många grav
fält i Mälarområdet. Ann-Sofie Gräslund har tol
kat dessa som gravar för de första kristna i bygden, 
och att de gravlagts innan det fanns tillgång till en 
invigd kyrkogård (Gräslund 2001:52).

Återanvändandet av gravarna i Vaxmyra torde 
utgöra en klar parallell till detta bruk i Kättsta. För
utom den rent geografiska närheten påminner gra
vanläggningarnas datering och uppbyggnad starkt 
om blockgravarna i Kättsta (jfr Eklund 2005:43ff.). 
Sannolikheten för att det är samma människor som 
brukat dessa gravar är stor. Deponeringen av glas
pärlan kan tolkas som ett led i hävdandet av besitt
ningsrätten till området, mindre spektakulärt än 
bålplatsen på krönet, men likafullt identitetsska- 
pande. Kanske silverfoliepärlan i den förromerska 
graven i Kättsta kan tolkas på ett liknande vis.

De övriga lokalerna har mindre konkreta likhe
ter till harget i Kättsta. Frösöfyndet, med sin unika 
placering under altaret, och ben hopade kring en 
förmultnad stubbe, för tankarna till någon slags of
ferlund. Björnbenen kan även ha en idemässig kopp
ling till så kallade björngravar, samiska offermani
festationer, där benen efter en björn placerats på ett 
anatomiskt korrekt vis (jfr Fossum 20o6:ioiff.). Ett 
drag som går igen från Kättsta är det kultiska åter
användandet av en äldre plats associerad till ritual. 
De två konstaterade högarna på kyrkogården har 
troligtvis ingått i ett äldre gravfält. Om offerplat
sen är samtida med dessa eller av senare datum går 
emellertid ej att avgöra, då dessa aldrig undersökts.

Även om offerlämningen vid Västannortjärn har 
tillkommit i en väsentligt annorlunda kontext - 
historiskt, religiöst och geografiskt - har den i lik
het med Kättstaharget utgjort ett rituellt rum där 
man med offret skapat en kommunikation med det 
överjordiska. Men i Västannortjärn finns en annan 
aspekt som har att göra med de myckna huggspå- 
nen. Om dessa representerar uppförandet av de för
sta gårdarna i området, vilket koloniserades under 
den tid som offerhandlingarna genomfördes, kan 
spånen vara ett sätt att symboliskt markera sitt be
sittningstagande av marken (Ersgård 2002:295).
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Bålplatsen och Harget 
- offentlig och privat kult?
På ett plan var de bägge lämningarna samma andas 
barn, utslag av en förkristen föreställningsvärld. I 
båda fallen rörde det sig om kultiskt laddade an
läggningar där offerhandlingar och andra ritualer 
genomförts. Mellan de båda anar man emellertid 
en motsättning när det gäller den bakomvarande 
mentaliteten. Ett skifte verkar ha skett när det gäll
de kultutövarnas syn på ritualens roll i samhället, 
eller möjligen samhällets syn på ritualen. Denna 
motsättning kan enkelt beskrivas som viljan att bli 
sedd kontra behovet att undgå upptäckt. Det kan sägas 
symtomatiskt att bålplatsen, den äldre av anlägg
ningarna, placerats på ett naturligt krön, där lågor
na från bålet har synts milsvida omkring i nejden. 
Anläggningens datering pekade mot en tid då dessa 
ritualer varit tämligen okontroversiella, och något 
som man ville visa upp. Bålet var, som sagt, en ma
nifestation, en uppvisning. En kontrast mot detta 
närmast ikonoklastiska beteende var den senare an
läggningen, harget, som var betydligt mer diskret 
placerat i topografin och därmed skyddat för insyn. 
Harget tillkom i en brytningstid mellan gammalt 
och nytt. Kristendomens frammarsch hade gjort of
ferritualer av denna typ till tabu. På detta sätt re
presenterar de båda lämningarna två olika nivåer av 
kultutövning, där bålplatsens offentliga manifesta
tion kan ställas mot hargets privata offerritual.

Syntes
På ett plan är det svårt att komma fram till några 
långtgående slutsatser angående de båda lämning
arnas funktion och, i ännu högre grad, de bakom
liggande ideologier som lämningarna är uttryck 
för. Vi är som forskare ute på hal is när vi försöker 
forcera en eller annan tolkning av de sociala struk
turer som frammanat dessa rituella uttryck. Bara 
antagandet att det rör sig om rituella anläggningar 
över huvudtaget är på alla sätt en subjektiv tolk
ning. Jag hävdar emellertid att lämningarna har 
tillhört den rituella sfären. Detta kan summeras i 
två (för hargets del möjligen tre) huvudfunktio
ner, vilka är starkt beroende av varandra.

1. Det rituella kontraktet 
Anläggningarna har fungerat som visuella 
klausuler i ett rituellt kontrakt med platsen, 
med marken. Genom att offra på denna 
redan urgamla plats hävdade Kättstaborna 
under yngre järnålder en besittningsrätt till 
närområdet. Speciellt bålplatsen torde ha 
fungerat som en manifestation, en vilja att, 
mycket visuellt, återknyta till äldre tider.

2. Ett hävdande av släktskap 
Lämningarna utgjorde en manifestation av 
förfäderskult, i det att man hävdat ett faktiskt 
(eller ideologiskt) släktskap med dem som 
anlagt de ursprungliga gravarna. Denna funk
tion är givetvis kopplad till den föregående 
och egentligen överordnad denna, då det 
gamla gravfältet är det som skapar förutsätt
ningen för hela områdets kultiska betydelse.

3. En reaktion på ett yttre hot
Harget utgjorde en hednisk reaktion på ett 
alltmer utbrett kristet förkunnande. I det 
tidigkristna Uppland under rooo/noo-talen 
innebar offrandet ett religiöst ställnings
tagande. Även detta var starkt beroende 
av släktskap, i det att det var kontakten 
bakåt till de förkristna förfäderna som 
lyftes fram genom offrandet på en plats 
som redan var kopplad till kultutövning.

Slutord
Ritualerna vid gravfältet fortsatte troligen en 
längre tid, kända och ogillade, till och med för
bjudna av de rådande makterna. De frodades i 
det fördolda, alltjämt genomförda i backar och 
dungar, i skogen och bakom block, på mark häv
dade av förfäderna genom oräkneliga släktled. 
Hur länge det offrades i den blockiga backen vet 
vi inte; 14C-dateringen till 1200-tal av nedlagda 
ben vid harget är det sista konkreta arkeologiska 
beviset för rituella handlingar. Frågan hur länge 
området uppfattades som en helgad plats kan ald
rig besvaras, men lokal folklore i Ärentunatrakten 
kan möjligen belysa en bild om folktrons svår- 
utplånade kraft. Strax utanför undersöknings
området, endast ett 50-tal meter från bålplatsen, 
dokumenterades under 2003 års arkeologiska un-
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dersökningar en bebyggelselämning. Den bestod 
av en kraftig kallmurad stenmur och en mindre 
husgrund. Att lämningarna kunde dateras till se
nare delen av 1800-talet är ställt utom tvivel; de 
finns inte med på kartor från 1700-talet, och de är 
till stor del uppbyggda av sprängsten (Gustafsson 
m.fl. 20o6:i64fi). Likväl hävdade flera personer ur 
lokalbefolkningen som besökte undersökningen, 
företrädelsevis tillhörande den äldre generatio
nen, att lämningen utgjorde ett avbrutet och över
givet medeltida kyrkobygge. Denna ganska banala 
anekdot kan peka på ett försök till att rationali
sera spår av en nedärvd, närmast undermedveten 
förståelse av områdets rituella betydelse. ■
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Summary
The ńtual contract -cultic reclaiming of an older burial 
ground duńng the viking age and the middle ages

D
uring the 2003 investigation of the vast 
Late Bronze Age/Early Iron Age burial 
ground at Kättsta in Ärentuna parish, 
two features were found which deviated radically 

from the other excavated features. One superfi
cially resembled the more than 100 cremation 
graves otherwise found on the site, but proved to 
contain nothing but large amounts of unburned 
bones from animals, among them horses. The 
other feature was initially interpreted as the re
mains of a funeral pyre, with large amounts of 
soot and charcoal, and small amounts of burnt 
bone. The bone, however, turned out to be non
human. Another specific quality of the two featu
res was their age. The burial ground had been es
tablished around 800 BC and used continuously 
until around 200 AD. After this point it had only 
been used irregularly until the 6th century AD, af
ter which the burials ceased. During the 9th and 
10th centuries the pyre burns times untold. And 
in the late 11th to mid 13th centuries animal bones 
are deposited by the grave-like feature.

The re-utilisation of the Kättsta burial ground 
was no accident. It is my belief that the pyre site 
functioned as a ritual catalyst. Being the first use 
of the burial ground for 300 years, it signified a 
clear manifestation of pagan ritual. By building 
this bonfire, the population of Viking Age Kättsta 
sought to replicate the funeral pyres of old, reclai
ming the burial ground and hence making them
selves the symbolic heirs to the people interred in 
the old graves. Reclamation of older burial grounds

during the Viking age is known from several sites 
around the country, and believed to be linked to 
the creation of identity and defining one’s history. 
A secondary function of the pyre might have been 
the preparation of a communion sacrifice, which 
meant a symbolic feasting with the divinity.

In its own way, the grave-like feature was also 
a replication of the past. Built to resemble the old 
graves, it too was a manifestation of the will of 
the 11th century population to make themselves 
the heirs of the burial ground. The feature can be 
described as a sacrificial shrine, the harg of Nordic 
myth. As such it can be linked to animistic cult. 
The late dating of the harg is by no means un
heard of. Pagan myths and practices coexisted for 
centuries with Christian teachings, though the 
relationship was by no means harmonious; med
ieval legislation tried, with varying success, to 
outlaw the worship of “idols, groves and rocks” 
Remnants of pre-Christian hierophany have sur
vived into the modern age.

An interesting difference between the pyre 
site and the hargwas their contrasting locations. 
While the 10th century pyre had been built on a 
height, where it would have been visible from afar, 
especially when lit, the medieval harg had almost 
been hidden away on the hillside, out of sight. The 
iconoclastic nature of the older feature, quite pos
sibly a manifestation of official cult, had given way 
to discreet private offerings. ■

460 ARKEOLOGI EĄ UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



Att hålla det ondas fot borta

FRÅN EN MANS HUS

Om rituella nedläggelser på förhistoriska boplatser i Uppland

Susanna Eklund, SocietasArchaeologica Upsaliensis
Andreas Hennius, Upplandsmuseet
Elisabet Pettersson, Societas Archaeologica Upsaliensis

”Kom in väktare av det goda, gå ut, 
väktare av det onda ”

O
rden skrevs på en liten lerfigur som be
gravdes under golvet i ett hus i den me
sopotamiska staden Assur för omkring 
3000 år sedan (fig. 1). Syftet var att genom magi 

skydda huset och dess invånare (Darmark 2001). 
Några liknande förklarande inskriptioner finns 
inte i det uppländska förhistoriska materialet. 
Däremot finns föremål som påminner om dessa 
nedläggelser från en avlägsen kultur. På ett fler
tal av de undersökta boplatslokalerna utmed E4- 
sträckningen har vi hittat spår av vad som kan 
tolkas som lämningar av sakrala aktiviteter. Dessa 
utgörs främst av depositioner i exempelvis gropar 
och brunnar, skålgropsblock, husoffer i stolphål 
och andra företeelser som vittnar om ritualer i 
vardagen. Variationen beträffande de deponera
de föremålen är stor; det rör sig exempelvis om 
ett miniatyrkärl i keramik, större keramikdepo
sitioner, en amulettring med två miniatyrskäror, 
skalltak från människa, ben från grisfoster och 
andra djur, hela krukor med säd, malstenar och 
portabla skålgropsblock.

Tidigare studier av boplatsoffer har främst in
riktats på offernedläggelser i hus. Dock förekom
mer också vad som kan ses som rituella nedläggel
ser även inom andra delar av boplatserna. Syftet 
med följande artikel är att bredda synen på denna 
privata kultutövning och lyfta fram och studera de 
spår av folkliga sakrala traditioner i form av rituel-

FlGUR 1. ”Kom in, väktare av det goda, gå ut, väktare 
av det onda ”. Lahmu, som betyder den hårige, var en 
välvillig sky ddsande i det gamla Mesopotamien. På 
figuriner föreställande Lahmu skulle ovan citerade text 
ristas in. Sedan skulle figuren enligt instruktionen be
gravas ”/ hörnen av ... rummet, vid sidan av ? gården ” 
(Darmark 2001:19).
Figure 1. “Enter, guardian of the good. Exit, guar
dian of evil. ”Lahmu which means the hairy one was a 
benevolent protective spirit in the old Mesopotamia. On 
figurines depicting Lahmu the above quotation should be 
engraved. Then the figurine, according to instructions, 
should be buried “in the corner of... the room, beside ? 
the courtyard” (Darmark 2001:19).
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la depositioner som framkommit på ett flertal un
dersökta boplatslokaler utefter Ezpsträckningen i 
ett bredare perspektiv. Tidsmässigt berör artikeln 
perioden senneolitikum till tidig medeltid, med 
en tyngdpunkt i äldre järnålder.

Arkeologens möte med 
Homo religiosus
Människan har alltid förstått sitt liv genom myter, 
hon har skapat ceremonier kring tiden, livscykeln 
och för att skydda sig mot katastrofer. Man kan 
dela in ritualerna i tre undergrupper. Tidens gång 
genom årstiderna, där vår och höstdagjämning 
och vinter- respektive sommarsolstånd är vikti
ga tidpunkter som hanteras med kalenderritualer. 
Människans livscykel från födelsen och framåt 
med vuxenblivande, parbildning, barnafödande, 
åldrande och död styrs av overgangsritualer. När 
något oförutsett har inträffat och man måste för
söka att bringa världen tillbaka till det normala är 
det katastrofritualerna som används. Människan fo
gar samman livscykelns olika stadier till en helhet 
där myterna blir ett sätt att förklara tillvaron och 
ritualerna möjliggör kollektiv bearbetning av livs
kriser eller ger utlopp för tacksamhet (Wikström 
2003:29; Wold 2005:520f.).

Forntidens vardagsliv beskrivs ofta som genom
syrat av ritualer och religiösa föreställningar där 
ingen klar uppdelning mellan vad som var profant 
och vad som var sakralt förekom. Religiösa hand
lingar och ritualer ingick som en naturlig del i pro
duktionen, husbyggande, hantverk, handel eller 
kommunikation. Världen betraktades som en and
lig helhet där varje aspekt av tillvaron var inordnad 
i en andlig, mytologisk och kosmisk helhet (Eliade 
ip68:ioff.; Fabech 1991; Pettersson 1980:24).

Resonemangen bygger till stora delar på religi
onshistorikern Mircea Eliade (1968:1 off.) som är 
en av de religionsvetare som haft störst betydelse 
utanför fackgränserna. Eliade myntade uttrycket 
Homo religiosus som en beskrivning av den arkaiska 
människan. Han använder sig av ett religionsfeno- 
menologiskt perspektiv där han jämför religiösa 
manifestationer ”hierofanier” såsom offer och rit 
från olika delar av världen och från olika tidsåld

rar. Homo religiosus betecknar ett levnadssätt där 
ingenting är skilj t från den religiösa sfären. Den 
överjordiska världen var en självklar del av tillva
ron. En sådan enhetlig och självklart religiös män
niska blir resultatet av ett enhetligt samhälle i en 
icke ifrågasättande tradition. Den arkaiska verklig
hetsuppfattningen inkluderar den andra världen 
och ser den som ytterst verklig. Varken yttre objekt 
eller mänskliga egenskaper har något självständigt 
värde. Först när ett ting, ett barn eller ett redskap 
blivit helgat får det en reell existens. Detta kräver 
dock att man via myter och ritualer blåser in den 
sanna verkligheten i vardagens skenvärld. Den pro
fana verkligheten måste heliggöras för att ge tingen 
konstans och fasthet (Wikström aoog^öff.).

Hur förhåller sig då arkeologen till denna religi
ösa människa vars hela tillvaro genomsyras av my
ter och ritualer? Om ovanstående bild avspeglar 
den förhistoriska människan, vilken vi undersöker 
resterna av, bör den materiella kulturen även inne
hålla spåren av en del av de ritualer som genom
syrade vardagen. I en del av ritualerna ingick med 
stor sannolikhet deponering av föremål till högre 
eller lägre makter på utvalda platser. Genom stu
dier av dessa deponerade föremål kan man för
hoppningsvis få en liten inblick i den förhistoriska 
människans världsbild och tankevärld.

Att tolka något som spåren efter religiösa, kul
tiska aktiviteter blev under 90-talet en vetenskap
ligt accepterad förklaring för arkeologiska läm
ningar. Religionsarkeologi kan numera ses som 
ett metodiskt förhållningssätt där det interdisci- 
plinära samarbetet mellan framför allt arkeologer, 
religionshistoriker och etnologer betonas (Stolt 
2001:30; Engdahl & Kaliff 1996:6).

Det senaste decenniets postprocessuella tolk
ningsramar har dock börjat kritiseras alltmer. De 
teoretiska ståndpunkterna att alla arkeologiska 
tolkningar är speglingar av de enskilda arkeo
logernas förförståelse har ibland resulterat i en 
subjektiv, personlig arkeologi som till stora delar 
fjärmat sig från de materiella lämningarna som ut
gör vårt källmaterial. De teoretiska verktygen har 
blivit allt mer svåranvända för tolkandet av mate
riell kultur. De materiella lämningarna är stumma 
tills den postprocessuella arkeologen eller någon 
annan laddar dessa med någon av en uppsjö av
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tillgängliga betydelser. Den materiella kulturens 
meningsbärande innehåll är dock ofta svårt att 
fastställa med vetenskaplig säkerhet.

Förmodligen skulle de förhistoriska människor
na i Uppland inte känna igen sig i ovanstående be
skrivning av den arkaiska människans religiositet. 
Dock finns det delar av resonemangen som skulle 
kunna appliceras vid tolkningar av vissa arkeo
logiska fyndmaterial. Ett flertal olika metoder har 
använts för att utifrån det arkeologiska källmateri
alet spåra de svårfångade religionsuppfattningarna 
från tiden före de skriftliga källorna. En religions- 
arkeologisk tolkning måste enligt vår uppfattning 
självfallet baseras på fyndmaterialet och dess kon
texter vilket utifrån jämförande analogier kan för
djupa förståelsen för ett särskilt fenomen. Någon 
verifierbar sanning kan dock aldrig uppnås. Ann- 
Sofle Gräslund (2001b) diskuterar i sin artikel 
”Living with the dead” möjligheterna att på ar
keologisk väg komma åt rituella nedläggelser samt 
bakomliggande ideologi och skriver:

“Normally, the only reliable information is the 
character of the sacrificial gift, from which the 
answer of at least some of the other questions 
may be sought by the method of analogies and 
contextual aspects. For archaeologists with the 
physical remains as source material, working 
with a culture mainly lacking written sources, 
this is the only practicable way. In my opinion, 
the hypothesis formulated by means ofthis meth
od are preferable compared to the negative atti
tude that it is impossible to draw conclusions on 
religious circumstances in prehistoric times. “

(Gräslund 2001b:223)

Kollektivets ritualer 
och den privata kulten
Sakralt och profant och förhållandet mellan ritual 
och vardag återkommer ofta som en dikotomi i 
tolkningar av det arkeologiska materialet. Tolk
ningarna av arkeologiska fynd har länge kastats 
mellan två onyanserade ytterligheter där antingen
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profant eller sakralt fått förklara svårbegripliga fe
nomen. Detta uppmärksammades redan för mer 
än ett sekel sedan, långt innan termen religionsar- 
keologi var uppfunnen:

I Archceologens første Barndom, da Erfaring
erne vare høist inskrcenkede, begyndte man 
med, uden Videre at tyde alt Nyt og Ubekjendt 
som henrørende til eller hidrørende fra Off- 
ringer og religiøse Skikke. Derefter gik man, 
som sædvanlig, til den modsatte Yderlighet og 
forklarede saagodtsom Alt paa en ganske sim
pel, prosaisk Maade. ”

(Worsaae 1866:326)

Aven om en sådan uppdelning i svart och vitt kan
ske är behjälplig vid arbetandet med ett material 
är det lätt att många nyanser suddas ut. Vi måste 
dock anta att varje ting kan ha haft mer än en inne
börd och ibland fungerat som sakrala föremål och 
ibland haft praktiska funktioner. Troligtvis finns 
även situationer när föremålen fungerat som både 
och. Inom en religiös och kultisk kontext är alla 
objekt funktionella och logiska (Victor 2002:i5f.).

Vid arkeologiska studier av förhistorisk religion 
är det oftast storskaliga kollektiva ritualer vid fram
för allt begravningar som berörs (se fig. 2). Det är 
lätt att kollektiva ritualer skymmer studiet av varda
gens mer personliga och småskaliga rituella praxis.

Självklart är begravningar väldigt viktiga i för
söket att uppnå en förståelse av det förhistoriska 
samhällets tro och rit och lika självklart har dessa 
kollektiva ritualer varit ett viktigt medel för rege
nerationen av samhällets struktur, världsordning 
och den omgivande naturen. Det är dock inte tro
ligt att begravningarna speglar hela det spektrum 
av ritualer som omgav den förhistoriska männis
kan. En annan aspekt är de spår av rituella ned
läggelser som påträffas i vad som för oss uppfattas 
som profana miljöer så som exempelvis boplatser, 
hantverksområden eller annat. Man brukar här 
prata om ett privat eller personligt kultutövande. 
Det är emellertid ofta svårt att dra en tydlig gräns 
mellan den offentliga och privata kulten. Troligt
vis rör det sig om en mycket glidande skala. Ceci
lia Åqvist (1996:106) bygger sina resonemang på
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Figur 2 .En hednisk offerscen tecknad av Eric Dahlberg (1625-1703). Vid diskussioner kring förhistorisk religion 
är det ofta storskaliga kollektiva manifestationer som berörs. Mycket folk iförda skojiga mössor som blåser i trumpeter 
och slår på trumma. Det är lätt att vardagens mer personliga och småskaliga rituella praxis hamnar i skymundan 
(Dahlberg 1966: fig943).
Figure 2. A pagan sacrifice drawn by Eric Dahlberg (1625-1703). When prehistoric religion is being discussed, the 
discussions mainly deals with the large scale, collective manifestations. As depicted here, a crowd of people dressed up 
in funny hats, blowing trumpets and banging the drum. The rituals ofeveryday life, more ordinary and personal are 
often overlooked (Dahlberg 1966: fig 943).

Folke Ströms definitioner där den offentliga kulten 
anses vara gemensam för ett rike, landskap, härad 
eller socken medan den privata kulten definieras 
som de riter som ägde rum på den enskilda gården 
men dit även en vidare släktkrets var välkommen. 
Precis som Stjernquist (2001:4) menar vi dock att 
den privata kulten inte behöver begränsas till bo
platsen utan privata rituella handlingar kan tro
ligtvis ha genomförts av enskilda personer eller 
mindre grupper även på andra ställen i landskapet. 
Exempelvis kan sekundära nedläggelser av föremål 
eller mat i gravar, mindre våtmarksoffer och även 
vissa skålgropsförekomster härröra från sådana 
privata ritualer. Problem kan uppstå när man för
söker särskilja dessa olika delar av det rituella livet. 
Frågan är också om det är nödvändigt då det inte 
behöver vara några motsättningar mellan dem.

Under de senaste åren har intresset för sakrala 
lämningar på boplatser ökat. Framför allt är det

olika typer av byggnadsoffer som studerats (se t.ex. 
C arlie 2004; Borna-Ahlkvist 2002). Vi tror att för 
att spåra de ritualer som genomsyrade den förhis
toriska Homo Religiosus liv bör vi bredda perspekti
ven till att även omfatta lämningar som inte finns i 
direkt anslutning till hus. För att försöka närma oss 
den privata kulten kommer vi i i det som följer för
söka belysa olika typer av sakrala lämningar i pro
fana miljöer i ett något bredare boplatsperspektiv.

Arkeologiska
förutsättningar
Vid varje arkeologisk utgrävning är det många fak
torer som påverkar fyndmaterialets kvalitet och 
omfattning och det är viktigt att komma ihåg att 
det endast är en liten del av det ursprungliga mate
rialet som finns tillgängligt för tolkning (se fig. 3).
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Åtkomligt

Vad som hände (1)

och lämnade spår (2.

som blev kvar (3) 

och funna (4)

och dokumenterade (5)

Udokumenterat (D)

Ofunnet (C) 

Utplånat (B)

Spårlöst (A)

Är oåtkomligt

Figur 3. Carl-Axel 
Mobergs illustrativa skiss av 
det arkeologiska materialets 
karaktär och förutsättningar 
(efter Moberg ięóę:6y).

Figure 3. This illustra
tive drawing by Carl-Axel 
Moberg shows the character 
and condition of the ar
chaeological remains (after 
Moberg ip6p:6y).

Metaller och organiskt material bryts ner i natur
liga processer. De använda utgrävningsmetoderna 
påverkar resultaten och exempelvis maskinavba- 
ning gör att många fynd i ploggången försvinner. 
Dessutom påverkar övergripande prioriteringar 
samt enskilda arkeologers kompetens och erfaren
het källmaterialets kvalitet och omfattning.

Sett utifrån det arkeologiska källmaterialet är ri
tuella nedläggningar problematiskt och tolkningen 
används ibland utan reflektion på allt som särskil
jer sig från övriga fynd. Andra väljer istället att se 
allt boplatsmaterial som helt profant bestående av 
kvarlämnat avfall. Vissa typer av fynd är lättare att 
särskilja som sakrala nedläggelser. Från antika käl
lor och sentida folktro vet vi exempelvis att vissa 
föremålstyper; yxor, fossiler samt olika egg- och 
spetsredskap ansågs besitta magiska egenskaper. 
Det finns också föremål såsom miniatyrkärl eller 
amuletter som saknar funktionella egenskaper och 
därför lättare kan hänföras till den rituella sfären. 
Det kan dock många gånger vara svårt att skilja 
på vanligt hushållsavfall och sådant som bör tol
kas som rituella nedläggelser. Framför allt beror 
denna svårighet på att materialet ofta består av lik
artade fyndkategorier som exempelvis keramikkärl 
eller djurben. Faktum kvarstår dock att det finns
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ett stort antal fynd på utgrävningar som utmärker 
sig så pass mycket att de inte kan ha varit annat än 
rituella nedläggelser. När det gäller husoffer är det 
något lättare eftersom man bör ha relationen till 
ett hus. Boplatsoffer i ett större perspektiv kan inte 
stödja sig på detta kriterium. Det blir därför svårt 
att sätta upp några tydliga kriterier för vilka fynd 
som ska tolkas som rituella nedläggelser. De flesta 
definitioner är ytterst en fråga om subjektiva val 
utifrån våra egna teorier om vår förhistoria - och 
om man snävar in för mycket på kriterierna är ris
ken stor att man går miste om flera viktiga fynd.

Inom husofferforskningen har en mängd olika 
forskare genom åren haft lika många definitioner 
av begreppet (jfr exempelvis Stjernquist 1997, 
Paulsson 1993; Car lie, L. 1999; Carlie, 2004, Falk- 
Boreklev 2005). Vi kommer här inte att gå in på 
dessa resonemang utan bara konstatera att flera 
av dessa kriterier kan användas även i våra syften 
med viss omarbetning.

En grundförutsättning för att fynden skall kunna 
tolkas som rituella nedläggelser är att det handlar 
om speciellt utvalda föremiX som placerats på speciellt 
utvalda platser. Det är därför av vikt att vid varje en
skilt fall se till kontexten. För att kunna skilja offer
fynd från övriga fynd är det också en fördel om det
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handlar om slutna kontexter. Fynden bör genom sin 
karaktär särskilja sig i förhållande till den allmänna 
fyndbilden exempelvis genom material, typ, ålder 
eller symbolik. Fynden kan ha en speciell placering 
i särskilda anläggningar på boplatsen, exempelvis 
stolphål i hus, gropar eller brunnar. En annan fak
tor som stärker tolkningen av ett fynd som sakralt 
är om det uppvisar spår efter rituell behandling - 
såsom krossning, bränning eller om man arrangerat 
det på ett speciellt sätt. Ju fler av dessa kriterier som 
uppfylls desto troligare är det, enligt oss, att fynden 
kan studeras ur ett sakralt perspektiv.

Boplatsoffer
- exempel från E4-projektet
I följande kapitel redovisas de fynd från utgräv
ningarna inom E/pprojektet som tolkas som offer- 
nedläggelser. Vi har valt att redovisa samtliga fynd 
som i utgrävningsrapporterna tolkats som rituella 
nedläggelser, men endast från de platser eller del
områden som tolkas som boplatser. Vi har alltså 
valt bort de områden där gravar eller andra stor- 
skaliga kultaktiviteter dominerar. Vi kommer inte 
heller att gå närmare in på t.ex våtmarksoffer eller 
de skålgropsförekomster som ofta påträffas i när
heten av boplatser från de aktuella tidsperioderna.

I presentationerna tar vi särskilt fasta på fyn
dens kontext. Då samtliga rapporter vid författan
det inte funnits att tillgå så har vi delvis utgått från 
årsberättelserna samt varit i kontakt med de ansva
riga undersökarna och i de flesta fall fått ta del av 
ofärdiga råmanus. Vi har i några enstaka fall valt 
att lägga till ett antal fynd som vi tycker passar in 
i våra kriterier men som inte specifikt behandlats 
som sådana i utgrävningsrapporten. Till största 
delen har dock tolkningarna från rapporterna an
vänts. Ytterligare ett problem vid materialinsam
lingen har varit den skiftande standarden på de 
tekniska rapporter som publicerats inom projek
tet. Vissa för mycket utvecklande och beskrivande 
resonemang medan andra är alltför kortfattade för 
att kunna användas i våra syften.

Fynden redovisas separat för varje föremålskate- 
gori. Först redogör vi för de olika exemplen inom 
projektet, sedan resonerar vi allmänt kring funk

tion, symbolik och föreställningar som kan knytas 
till föremålstypen. Fynden har också samanställts 
och redovisas i en något förenklad tabell.

Malstenar

Då det ganska snart visade sig att malstenar (såväl 
underliggare som löpare) var de absolut vanligast 
förekommande offerfynden i Eą:h materialet har vi 
gjort en mer ingående studie där vi främst tittat när
mare på malstenarnas rumsliga placering i husen.

Vid undersökningen av Trekanten, Raä 601 och 
602, Gamla Uppsala socken, Uppland, påträffades 
delar av en boplats med sammanlagt 30 stolphus. 
Boplatsen hade varit i bruk från äldre bronsålder 
fram till vendeltid. I nio av husen fanns föremål i 
stolphål som har tolkats som offerdepositioner, och 
i sju av husen bestod dessa av malstenar, hela eller i 
delar (Onsten-Molander & Wikborg 2006b).

• Hus 2 från äldre bronsålder hade en defekt 
malsten i det sydöstra takbärande stolphålet 
näst närmast den södra gaveln, och ett frag
ment av en malstenslöpare i det nordvästra 
takbärande stolphålet närmast norra gaveln. 
Huset var cirka 25 meter långt och hade en 
jämn stolpsättning. Någon funktionsindel- 
ning har inte kunnat göras.

• Hus 22 daterades till yngre bronsålder och i 
detta fanns en hel malsten i stolphålet när
mast den södra gaveln. I ett av de takbärande 
stolphålen fanns även en större mängd kera
mik. Huset var minst 13,5 meter långt och 
hade en jämn stolpsättning. Någon funktions- 
indelning har inte kunnat göras.

• Hus 9 daterades till perioden yngre bronsål
der-äldre förromersk järnålder. I Hus 9 på
träffades hela malstenar i tre av stolphålen. 
Malstenarna var placerade i de två sydöstra 
takbärande stolphålen som fanns närmast 
och näst närmast gaveln, samt i stolphålet 
mittemot dessa, vilket låg invid ingången. 
Huset var minst 10,5 meter långt och hade 
en jämn stolpsättning. Någon funktionsin- 
delning har inte kunnat göras.

• I Hus 17 från förromersk-romersk järnål
der fanns malstensfragment i två takbärande
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stolphål; det ena närmast den nordvästra ga
veln och det andra mer centralt i stolphålsra- 
den mitt emot ingången. Huset var minst 22 
meter långt. Utifrån variationen i spannvidd 
delades huset in i tre olika rum; förråd i väster, 
bostadsdel i mitten och stalldel i öster.

• Hus 16 daterades till romersk järnålder. Här 
påträffades i det takbärande stolphålet näst 
närmast den sydöstra gaveln en del av en mal- 
stenslöpare samt ett stenfragment med slipad 
yta. Huset var minst 16 meter långt. Utifrån 
spannvidden har huset delats in i ett eventu
ellt förrådsutrymme i väster, bostadsdel i mit
ten och stalldel i öster.

• Även Hus 7 daterades till romersk järnålder. I 
Hus 7 fanns ett malstensfragment i det stolp
hål som fanns närmast den nordöstra gaveln. 
Huset var 25 meter långt. Stolparna var rela
tivt jämt placerade men eventuellt kan en bo
stadsdel anas i byggnadens östra del.

• Hus 19, som daterades till yngre romersk 
järnålder-folkvandringstid, hade i ett stolphål 
centralt i den norra takbärande raden en hel 
mal/krossten och två stenfragment med slipad 
yta. I ett stolphål nära den västra gaveln fanns 
även en komplett käke från nötdjur. Husets 
längd var minst 27 meter. En tätare placering 
av stolparna i husets östra del kan antyda att 
en stalldel varit placerad där.

Även vid utgrävningen av boplatsen i Kyrsta, Raä 
327, Ärentuna socken, Uppland påträffades malste- 
nar nedlagda i stolphål. Vid utgrävningen under
söktes lämningar av 41 stolphus från senneolitikum 
till vikingatid. I fem av husen hittades malstenar i 
stolphål (Onsten-Molander & Wikborg 2006).

• I Hus 5, ett tvåskeppigt hus som daterats till 
senneolitikum-tidig bronsålder, fanns en de
fekt knacksten/löpare i en väggstolpe i den 
norra väggen nära västra gaveln. I motsatt 
hörn, i den södra väggen, fanns en bergskris
tall. Huset var 32 meter långt. Ingen funk- 
tionsindelning kunde göras.

• Hus 14 daterades till yngre bronsålder. Där 
fanns stenföremål i två takbärande stolphål på 
den södra långsidan och i ett stolphål nära den
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östra gaveln. I två av stolphålen fanns vardera 
ett fragment av olika underliggare och i ett 
fanns en tillhuggen sten som kan ha utgjort 
ett förarbete. Längden var minst 22 meter. 
Ingen funktionsindelning kunde göras.

• I Hus 4 som daterades till förromersk järnålder 
fanns malstenslöpare i stolpparet näst närmast 
den östra gaveln. I ett stolphål mitt i södra 
stolphålsraden fanns keramikskärvor placerade 
under stolpen. Längden på huset var minst 10 
meter. Ingen funktionsindelning kunde göras.

• Hus 6 daterades till förromersk järnålder. Där 
fanns ett malstensfragment i ett takbärande 
stolphål mitt på den östra långsidan. Huset 
var minst 18,5 meter långt. Ingen funktions
indelning kunde göras.

• Hus 20 daterades till perioden yngre för- 
romersk-äldre romersk järnålder. I ett tak
bärande stolphål närmast den södra gaveln 
fanns ett malstensfragment som vägde 4,5 
kg. Huset var 29 meter. Ingen funktionsin
delning kunde göras.

Vid Lövstaholm, Raä 531, Gamla Uppsala socken, 
undersöktes en boplats med dateringar från yngre 
bronsålder till folkvandringstid. På platsen fanns 
17 hus som åtminstone periodvis grupperades i tre 
gårdar. I tre av husen påträffades malstenar som 
skulle kunna tolkas som husoffer (Häringe Fris
berg m.fl., manuskript).

• I Hus 1 som daterats till yngre romersk järnål
der påträffades fragment av en löpare i ett av 
stolphålen placerade centralt i den södra ra
den av takbärande stolphål. I stolphålet intill 
påträffades ett fragment av en slipsten. Stolp
hålen kan vara placerade på den plats där in
gången kan antas ha varit. Huset var minst 8,5 
meter långt. Funktionsindelningen av huset 
är osäker men stolphålsoffren kan eventuellt 
knytas till en ekonomidel.

• I Hus 3 som daterats till äldre romersk järnål
der påträffades en löpare och en malsten i ett av 
de takbärande stolphål näst närmast den södra 
gaveln. Huset var cirka 38 meter långt. Den 
södra delen av huset tolkas som förrådsdel.

• I Hus 9 som daterats till äldre romersk järn
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ålder påträffades, i ett centralt placerat takbä
rande stolphål, i den norra raden, en del av en 
löpare. Huset var minst 25 meter långt. Löpa
ren var placerad på vad som tolkas som grän
sen mellan bostadsdel och förrådsdel.

Slutligen finns några exempel på offerdepositio
ner från undersökningen i Vaxmyra, Raä 325 och 
RAA 326, Ärentuna socken, Uppland. I Vaxmyra 
undersöktes samanlagt 15 hus varav den stora ma
joriteten daterades till förromersk eller romersk 
järnålder. På boplatsen påträffades endast 7 mal
och knackstenar, tre av dessa låg i stolphål som 
tillhörde hus (Eklund 2005:32f., 38,152,171). I ett 
fall hittades också en malstenslöpare i en kokgrop 
som låg i ett hus.

• Hus 3 från förromersk järnålder fanns en un- 
derliggare i ett takbärande stolphål vid den 
sydvästra gaveln och en malstenslöpare i ett 
takbärande stolphål i sydöstra långväggen 
vid ingången. Nära den sydöstra gaveln fanns 
även ett miniatyrkärl i ett stolphål. Huset var 
minst 25 meter långt och placerat i en slutt
ning. Längden talar för att huset inrymt flera 
funktioner. Med tanke på sluttningen bör då 
en eventuell fähusdel funnits i de lägre liggan
de delarna i nordöst.

• I det odaterade Hus 16 fanns ett knackstens- 
fragment i ett takbärande stolphål närmast 
den sydöstra gaveln. Huset var minst 10 meter 
långt och tolkas som en ekonomibyggnad.

• I Hus 12, som daterats till yngre bronsålder/ 
förromersk järnålder, låg en malstenslöpare i 
en kokgrop som ingår i huset. Kokgropen låg 
i husets västra del, i vad som bedömts vara 
själva boningsdelen. Löparen hade tillhuggna 
kanter och verkar ha blivit medvetet formad 
såtillvida att man eftersträvat en symmetrisk 
rund form. Huset var minst 25,5 meter långt.

Vid Trekanten hade malstenar lagts ned i hus 
från alla tidsperioder som var representerade på 
boplatsen, från äldre bronsålder fram till folk- 
vandringstid. Totalt fanns fynd av malstenar i 
elva stolphål. I ett par fall fanns malstenarna till
sammans med stenfragment med slipad yta. Av de

elva stolphålen var åtta i lägen nära gavlar, två in
vid eller mitt emot ingångar och i ett fall centralt 
i stolphålsraden. Föremålens placering kan inte 
knytas till något speciellt väderstreck. I de fall där 
husen kunnat delas in i olika rum är fynden jämt 
fördelade mellan förrådsdelen, bostadsdelen och 
stalldelen. Från Kyrsta finns en mindre mängd 
malstenar som tolkats som husoffer, men de har 
ett likartat deponeringsmonster som i Trekanten. 
I Kyrsta påträffades fynd av malstenar eller un- 
derliggare i åtta takbärande stolphål varav fem låg 
intill eller näst intill en gavel och tre stolphål var 
placerade mot mitten av huset. I det äldsta huset, 
Hus 5, rörde det sig om fynd i en väggstolpe som 
fanns relativt nära gaveln. På ungefär samma av
stånd från motsatt hörn fanns bergkristallen, vil
ket innebär att de två fynden var diagonalt pla
cerade vid nordvästra och sydöstra hörnet. Detta 
kan jämföras med Hus 2 i Trekanten där samma 
diagonala depositionsmonster finns, fast då i tak
bärande stolphål. Hus 2 var också det äldsta på
träffade huset i Trekanten, från äldre bronsålder. 
Även i så pass små material som de från Vaxmyra 
och Lövstaholm framträder mönstret tydligt. 
Malstenar och underliggare deponerades företrä
desvis nära gavlar och ingångar (se fig. 4). Från 
Vaxmyra finns också ett exempel på en löpare som 
deponerats i husets kokgrop.

Malstenar har lagts ned i hus sedan senneoliti- 
kum. Anne Carlies studie (2004:84ff.) av malstenar 
i hus visar hur det sker en betydande ökning av de
positioner under förromersk och romersk järnålder, 
som sedan minskar vid övergången till vendeltid.

På boplatsen i Trekanten fanns malstenar i hus 
från äldre bronsålder till romersk järnålder/folk- 
vandringstid. I Kyrsta fanns malstenarna i hus 
från yngre bronsålder till romersk järnålder, samt 
i det neolitiska huset. Antalet deponerade malste
nar per hus var i båda fallen något högre i de hus 
som tillhörde perioden yngre bronsålder-förro- 
mersk järnålder. Inga malstenar påträffades i hus 
från yngre järnålder, men hus från denna period 
var mycket fåtaliga i både Trekanten och Kyrsta. 
Det begränsade materialet gör slutsatserna något 
osäkra, men visar ändå på att traditionen att depo
nera malstenar i stolphål var kontinuerlig under 
bronsålder och äldre järnålder.
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Figur 4. Plansom visar var i husen de deponerade malstenarna påträffades 
(digital bearbetning Susanna Eklund, SA U).
Figure 4. The position of the grinding stones in the individual house (digital editing Susanna Eklund, SAU).
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Malstenar påträffas företrädesvis i takbärande 
stolpar nära ingångar och gavlar. I många fall 
kan man vid undersökningen bara få fram delar 
av husen och endast sällan flertalet av de grunda 
väggstolphålen. Då dessa konstruktionsdetaljer 
inte alltid kan påträffas i fält är det svårare att 
kunna fastställa de deponeringsmonster som hör 
till dem. Även ingångar kan vara svåra att loka
lisera och det är därför möjligt att många av de 
fynd som påträffas i mitten av stolphålsraden 
kan höra ihop med en ingång. Klart är i alla fall 
att föremål ofta deponerades i väggarna. I Arlan- 
dastad fanns löpare också i vägglinjer och rännor 
(Andersson lppprpzff.).

Det regelbundna mönstret för hur malstensma- 
terialet påträffas i husen tyder på en avsiktlig de
position. Om stenarna utgjorde avfall eller rester 
från hushållet skulle de uppträda mera slumpvis i 
stolphålen. Undanstädade artefakter borde grup
pera sig utmed väggarna men inte i stolphålen.

Den uttalade dominansen för malstensfynd i 
hörnlägen, väggar och närheten av husens gavlar 
har uppmärksammats i flera sammanhang (Anders
son lppprpzff.; Carlie 2004:87f.). I de senneolitiska 
tvåskeppiga husen från Fosie finns också samma 
tendens att i första hand placera föremål i gavel- och 
hörnlägen (Björhem & Säfvestad 1989:34537, 40, 
44, 58,io7f.; Karsten 1994:1481!.). Deponeringslä- 
gena i husen från Arlandastad och Fosie uppvisar 
samma mönster som från flera av husen i Trekan
ten, Vaxmyra, Lövstaholm och Kyrsta.

I Anne Carlies (2004:93 ff.) genomgång av 
husofferfynd framgår att deponering av malste
nar är mycket vanliga i Mellansverige, till skillnad 
från södra Skandinavien där keramik dominerar. 
Enligt Carlie påträffas de mellansvenska malste- 
narna oftast i helt skick medan de i södra Sverige 
vanligtvis förekommer brända eller i delar. Även 
inom västdanskt område var malstenar ofta oska
dade vid deponeringstillfället. Våra studier visar 
dock tydligt att fragmenterade malstenar är van
ligt även i Mälardalen.

Malstenar och löpare tolkas i allmänhet som 
symboler för fertilitet och reproduktion. De ut
gör en symbol för den livgivande förvandlings
process där säd blir till mjöl. Genom att depone
ra malstenar i samband med husets uppförande

överförs deras livgivande egenskaper till huset 
och därigenom till gården och hushållet (Cassel 
lppSnozf.; Andersson 1999:95; Borna-Ahlkvist 
2002:94). Malstenarnas speciella betydelse kan 
också bero på att de har använts vid mjödfram- 
ställning och därigenom kopplades samman med 
kultutövning (Carlie 2004:198).

Fossil
I tre av husen vid Trekanten påträffades fossiler 
(Onsten-Molander &Wikborg 2006b).

• I Hus 23 från yngre bronsålder fanns en fossil 
av sjölilja i ett stolphål i mitten av den syd
västra stolphålsraden. Huset var minst 11,5 
meter och ingen funktionsindelning kunde 
urskiljas.

• I Hus 30 från yngre bronsålder-äldre förro
mersk järnålder fanns en avlång grop som var 
centralt placerad i husets längdriktning och 
bedömdes vara samtida med huset. Denna 
grop innehöll en liten fossil av sjöborre. Huset 
var minst 10 meter långt och ingen funktions
indelning kunde urskiljas.

• Även i Hus 1 som är odaterat fanns en sjöbor
re i det sydöstra stolphålet. Huset var ett fyr- 
stolpshus med en längd på minst 4,5 meter.

Fossila sjöborrar anses ha använts som amuletter 
och de påträffas i gravar från mesolitisk tid och 
framåt. Ett fåtal uppgifter finns om fossilfynd från 
järnåldern och i dessa fall påträffades fossilerna hu
vudsakligen vid ingångar till hus och hägnader. Fyn
domständigheterna tyder på att man tillskrivit fos
silerna skyddande egenskaper (Carlie 2004:i55ff.). 
Detta styrks av Catarina Stolt som redogör för hur 
fossila sjöborrar och bläckfiskar tillsammans med 
exempelvis yxor och andra stenredskap varit en del 
av åskstenstraditionen. Enligt folktron orsakades 
åskblixtar av stenar som föll ner från himlen före
trädesvis i form av yxor (se fig. 5). Eftersom blixten 
aldrig slog ned två gånger på samma ställe kunde 
man genom utplacering av åskstenar skydda ett hus 
eller annan anläggning mot blixtnedslag och elds
våda (Stolt 2001:34). Westerdahl påpekar också att 
fossiler (i detta fallet Ortoceratiter) kan ge samma
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figur 5. Denna bild kommerfrån Joen Klints manuskript från 15p; angående olika järtecken. Två av de tre blix
tarna har kilformade föremål i änden och Ola Jensen tolkar dessa som åskviggar (Jensen 2002:295).

figure 5. This picture derives from Joen Klints manuscript from 1595, about different sorts of portents. From two of 
the three flashes of lightening you can detect a wedge shaped object in one end, Ola Jensen has recently interpreted those 
as “thunderbolts”(Jensen 2002:295).

explosiva effekter i eld som flinta. Denna speciella 
egenskap bör ha givit fossilerna en särskild roll som 
magiskt laddade föremål (Westerdahl 2002:193).

De tre fynden av fossil påträffades alla i relativt 
korta hus utan funktionsindelning. Ett av dessa 
var ett fyrstolpshus. Hur husen använts har inte 
gått att fastställa. En koppling mellan hantverks- 
områden och depositioner av fossil har påvisats på

flera ställen. I exempelvis Uppåkra i Skåne finns 
en koppling mellan förekomsten av fossila sjöbor
rar och metallhantverk. Eventuellt kan detta tolkas 
som att smeden hade ett extra intresse av att skydda 
sig mot eldsvåda (Stolt 2001:34). I den förromerska 
byn Hodde, i Danmark, har man hittat sjöborrar på 
sex ställen. Fem av dessa låg vid ingångar som vet
ter mot norr (Hvass 1985:80). Det är troligt att det-
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ta nedläggningsmönster har sin grund i bybornas 
föreställningsvärld. En tolkning är att annalkande 
faror i högre grad förväntades komma från norr. En 
rimlig förklaring till detta hittar man i den forn
nordiska mytologin där dödsriket Hel ansågs ligga 
i norr (Carlie 2004:159.) Till skillnad från fossilfyn
den i Hodde var fossilen i Trekanten inte placerade 
i norr och ej heller i direkt anslutning till ingångar. 
Detta kan eventuellt visa på att placeringen inom 
husen var av underordnad betydelse. Det är också 
värt att notera att de båda daterade husen med fos
silfynd från Trekanten kommer från yngre bronsål
der och är därmed de äldsta kända fynden i landet.

Keramik

Inom E4"projektet är det endast ett fåtal keramik
fynd som tolkats som offernedläggelser

• Vid Trekanten fanns i Hus 22 ett stolphål med 
336 g keramik. Skärvorna utgör större delen 
av ett kärl med en komplett bottenplatta. Det 
takbärande stolphålet var beläget mitt på nord
östra långsidan. Huset som daterades till yngre 
bronsålder var minst 13,5 meter långt. Ingen 
funktionsindelning kunde urskiljas (Onsten- 
Molander &Wikborg 2006b). Det som talar 
för att det rör sig om ett offer är att större delen 
av ett kärl med botten finns i ett enda stolphål. 
Mera tveksamt är att stolphålet saknar stolp- 
märke och det är därför svårt att avgöra kera
mikskärvornas läge i förhållande till stolpen.

• Vid undersökningen av Sommaränge, Raä 
179, Viksta socken, Uppland, fanns två kera
mikfynd som har tolkats som eventuella of
fer. Det ena fanns i ett stolphål i Hus 4 från 
yngre romersk järnålder och bestod av 176 
g keramik från samma kärl. Det takbärande 
stolphålet var det nordöstra i stolphålsparet 
närmast gaveln. Huset var minst 10 meter 
långt och tolkas som en ekonomibyggnad 
utan tydlig rumsindelning. Keramikens pla
cering i ett takbärande stolphål tillika med 
att det var en stor mängd, gör att tolkningen 
som offer är trolig. På samma boplats påträf
fades också en större mängd keramik i ett 
stolphål som eventuellt tillhört en hägnad

Fl G U R 6. Ett keramikkärl i miniatyr hittades depo
nerat i ett hus vid Vaxmyra och är del av en sydligare 
tradition (foto Susanna Eklund, SA U).

Figure 6, A miniature pottery vessel was deposited in 
one of the houses at the site Vaxmyra and it'spart of a 
southern tradition (photo Susanna Eklund, SAU).

kring gårdsplanen vid Hus 5 och 6 vilka har 
daterats till romersk järnålder-folkvand- 
ringstid. Tolkningen är dock mycket osäker 
(Berggren & Hennius 2oo4:5of., 58, 77).

• I Vaxmyra hittades ett lerkärl i miniatyr (se 
fig. 6) i ett av de takbärande stolphålen i det 
tidigare nämnda Hus 3 i vilket också malstenar 
påträffades i stolphålen. Huset dateras till för
romersk järnålder. Stolphålet var beläget i den 
sydvästra delen vilken eventuellt kan tillhöra en 
senare tillbyggnad. Kärlet är 38 mm högt, myn- 
ningsdiametern är 47 mm och bottendiametern 
27 mm. Det är tummat med fingerintryck längs 
mynningen som kan tolkas som en dekor. Hu
set var minst 25 meter långt och placerat i en 
sluttning. Längden talar för att huset inrymt 
flera funktioner. Med tanke på sluttningen bör 
då en fädel av praktiska skäl legat i de lägre lig
gande delarna i nordöst (Eklund 2005:32,110).

• I Kyrsta påträffades keramik i det tidigare 
nämnda förromerska Hus 4, i vilket också 
malstenslöpare fanns i ett av de takbärande 
stolpparen. Stolphålet med keramik fanns mitt 
i den södra takbärande stolpraden. De fem ke
ramikskärvorna som kom från samma kärl, 
låg under en sten vilken i sin tur låg under
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avtrycket efter stolpen. (Onsten-Molander & 
Wikborg 2006). Skärvornas läge under stolp- 
märket visar att de måste ha hamnat i stolp- 
hålet innan stolpen sattes ned. I en tidigare 
artikel har vi även diskuterat ett senneolitisk 
kärl nedsatt i en brunn som ett eventuellt of
fer (Eklund, Hennius & Pettersson 2005:136).
I den slutgiltiga rapporten tolkas gropen, uti
från de naturvetenskapliga analyserna, som 
kylförvaring av mejeriprodukter (Onsten- 
Molander, muntlig uppgift).

Keramik kan liksom ben vara rester från rituella 
måltider i samband med att huset byggdes. Sön
derslagna kärl kan också utgöra rituella rester där 
föremålen gjordes obrukbara för den profana värl
den genom att förstöras och grävas ned (Carlie 
2004:66). Keramikkärlens funktion var att tjänst
göra som behållare för mat och säd, av vilket man 
kunde offra en del till jorden och förfäderna och 
därigenom få mångfalt igen. Detta kan vara en 
förklaring till att vanliga hushållskärl var vanliga 
för rituella ändamål (Borna-Ahlkvist 2002:93).

De tidigaste fynden av keramikkärl i hus är från 
slutet av tidigneolitikum. Först under förromersk 
och romersk järnålder blir lerkärl vanliga i bygg- 
nadskulten, för att sedan upphöra vid övergången 
till vendeltid (Carlie 2004:200). De lokala skill
naderna i keramikdepositionerna i Sydskandina- 
vien är stora. Många av de sydsvenska keramik
fynden består av ofullständiga kärl, i motsats till 
kärlen från det danska området (Carlie 2004:65). 
Även kärltyper och placeringen i husen skiljer sig 
åt. Tre kategorier av kärl dominerar bland de ri
tuellt nedlagda. Det rör sig dels om små enkelt 
upptummade skålar eller koniska kärl med flat 
botten, dels dryckeskärl i form av koppar och bä
gare och slutligen en tredje grupp bestående av 
större förrådskärl. Inslaget av miniatyrkärl är i de 
två förstnämnda kategorierna mycket framträ
dande i det danska materialet (Carlie 2004:64). I 
Sverige däremot är miniatyrkärlen ganska ovan
liga. Det lilla kärlet i Vaxmyra representerar med 
andra ord en sydligare tradition. Miniatyrkärlen 
utgör ofta en kopia av de större förrådskärl som 
man normalt finner på boplatserna och påträffas 
endast i offersammanhang, vilket tyder på att de
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tillverkades särskilt för detta ändamål. När själva 
kärlet, istället för innehållet, kommit att bli sym
bolen för liv och alstringskraft kunde kärlen för
enklas och förminskas för att användas i ritualen 
(Paulsson 1993:48). I Mälardalen verkar bruket 
av lerkärl i kulten överhuvud taget inte fått något 
större genomslag. Carlie (2004:243ff.) har endast 
funnit ett par enstaka fynd av deponerad keramik 
från Uppland. Detta stämmer väl överens med 
våra studier av E4-materialet.

Att fördriva ont med järn
På boplatsen i Kättsta, Raä 335, Ärentuna socken, 
Uppland i närheten av Storvreta hittade arkeo
logerna en amulett med två miniatyrskäror (se fig. 
7). Amuletten var nedlagd i det vikingatida Hus 3. 
Den hade deponerats i ett stolphål i den södra lång
väggen, alldeles intill gaveln. Huset var en hybrid
form av ett treskeppigt och ett enskeppigt hus 16 x 
6,7 meter och har daterats till 900-talet. I samma 
hus påträffades också en nyckel, men den låg ytligt 
i ett stolphål och kan inte lika lätt tolkas som av
siktligt deponerad (Gustafsson et. al. 2006).

En järnkniv i Vallby norra
Vid Hus 10 i Vallby norra påträffades en järnkniv 
i en stolpfärgning i höjd med en förmodad ingång 
vid byggnadens sydöstra långsida. Byggnaden som 
daterats till perioden vikingatid - äldre medel
tid var troligtvis enskeppigt, 28,8 meter lång och 
orienterad i sydväst-nordöstlig riktning. Fyndom
ständigheterna visar att kniven antagligen depone
rats i botten av stolphålet innan stolpen restes på 
plats och att fyndet i så fall kan knytas till husets 
uppförande. Placeringen vid husets tröskel bidrar 
till att den tolkas som husoffer (Seiler 2005:40).

Några medeltida exempel
I ett medeltida hus som undersöktes vid Sommar- 
änge skog, Raä 211 & 213, Viksta socken, Uppland, 
påträffades ett flertal föremål som tolkas som of
fer. I det sydvästra hörnet av Hus 1 påträffades ett 
åttkantigt beslag och en rakkniv i järn. Sidorna 
på beslaget var symmetriskt vikta in mot mitten. 
Inne i huset påträffades en hoprullad järnkniv. 
Kniven antas ha varit placerad under golvnivån
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Figur j. Amulettring i järn 
med miniatyrskäror påträffad i ett 
stolphål i det vikingatida Hus j i 
Kättsta, Årentuna socken (foto Bengt 
Backlund, Upplandsmuseet).

Figure j. A ring of amulets, with 
miniature sickles detached, was found 
in one of the postholes in the vikin
gage House 3, at Kättsta, Årentuna 
parish (photo Bengt Backlund, Upp
landsmuseet).

i huset. Vid den östra kortsidans vägglinje fram
kom en armborstpil och vid den norra väggen på
träffades ytterligare en kniv. I ett avfallslager ut
anför huset påträffades ytterligare fynd som har 
tolkats som offer. Dessa utgörs av tre ströningar, 
ett åttkantigt beslag, ett ringspänne i järntråd och 
två hopvikta mynt. Utifrån paralleller till Västan- 
norstjärn i Dalarna och det faktum att mynten var 
avsiktligt deformerade tolkas även dessa föremål 
som offernedläggelser. Cirka 155 meter SO om 
den medeltida gården påträffades ännu en kniv 
som tolkas som rituellt deponerad. Kniven som 
på typologiska grunder dateras till vikingatid/ti
dig medeltid påträffades nerstucken i torven på en 
skärvstenshög från äldre bronsåldern. Fyndet tol
kas som spåren av en skyddsmagisk ritual där man 
velat binda den döde i högen med ett järnföremål 
(Schmidt-Wikborg 20oó:274ff.).

Järnföremål har ansetts ha haft en skyddan
de funktion långt in i historisk tid. Järn var ett 
skydd för odöpta barn där man exempelvis kunde 
lägga en sax i vaggan som skydd mot onda mak
ter (Eklund, Hennius & Pettersson 2005:142). 
Etnologen Louise Hagberg beskriver i artikeln 
”Vasst emot” hur det vassa stålet skulle placeras 
vid trösklar, vid sängen eller i lagårdsväggen, med 
eggen riktad åt det håll varifrån det onda förvän
tades komma (C ar lie 2004:154).

I Mälardalsområdet är det under yngre järnål
der vanligt med ringar av järn med små minia- 
tyrhängen. Hängena kan utgöras av små skäror, 
torshammare, eldstål eller sköldar som är för 
små för att kunnat fylla någon som helst praktisk 
funktion. Den tydliga kopplingen till Mellansve
rige och Mälardalsområdet i synnerhet brukar 
förklaras med att den regionen utsattes för en 
ideologisk och social stress i och med mötet med 
den nya religionen och att man därför höll fast 
vid dessa hedniska amuletter (C ar lie 2004:181; 
Nilsén 1992:35). Amulettringarna påträffas ofta 
på gravfält men också i hus. Eldstålsformen är 
en symbol för renande och livgivande eld. De yx- 
formade hängen är de som kanske tydligast går 
att koppla till den förkristna religionen genom 
myterna om guden Tor och hans magiska ham
mare Mjölner. Just skäran som är kopplad till 
skörd och försörjning kan ha varit förknippad 
med en rad föreställningar. Att ett bruksföremål 
på detta sätt fråntagits sin praktiska funktion vi
sar på det starka symboliska värdet. Redan under 
yngre stenålder finns depositioner av flintskäror. 
Ibland har skårorna arrangerats i speciella for
mationer som visar att de nedlagts i ett speciellt 
syfte. I arkiven kan man exempelvis läsa att ”alla 
stodo på ända och i rad” eller att skarorna var 
”tagelligt ihoplagda” (Eklund 1994).
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Figur 8. På Gallehushornen från Slesvig finns två avbildningar av en figur med ett skärliknandeföremål i handen. 
Eventuellt kan detta vara avbildningar av guden Fröj (från Jungner 1922).

Figure 8. On the horns of Gallehus, Slesvig. Two depictions of a figure holding an object similar to a sickle. This 
might be a reproduction of the Old Norse god Fröj (from Jungner 1922).

Undersökningar av ett järnåldersgravfält i Norge- 
visar a tt det endast var kvinnor i fertil ålder som 
erhållit skåror som gravgåvor och de kan eventu
ellt associeras med fruktbarhet. I mytologins värld 
finner man att skäran förekommer som attribut 
till flera gudar, såväl den grekiska urguden Kronos 
som romarnas motsvarighet Saturnus brukar avbil
das med en skära i handen (Eklund 1994; Isaksson 
1992). Priapos, en fruktbarhetsgud som härstam
mar från Asien men senare upptogs hos greker och 
romare, ansågs också representera livets alstrings
kraft inom såväl djur som växtvärld och även han 
har skäran som attribut. Till Priapos knöts en kult 
där man offrade frukter och allehanda åkerbruks
redskap, däribland skäror (Jungner 1922:213). För
sök har också gjorts att försöka knyta skäran till den 
nordiska mytologin. Jungner drar paralleller mellan 
den ovan nämnda Priaposkulten och kulten kring 
guden Fröj. Som argument framhåller han bland 
annat att en förhållandevis stor andel av landets 
skäror påträffats i närheten av platser med namnet 
friggeråker, vilken är ett platsnamn som Jungner 
vill koppla till Frigg, eller Fricco (Frej/Fröj).

Ytterligare en arkeologisk kontext som Jung
ner hänvisar till är den så kallade Torvallagraven 
i Uppland där hammaren och spjutet, Tor och 
Odens symboler, förekommer tillsammans med 
några miniatyr skäror. Jungner hävdar att skaror

na borde tillskrivas den tredje största guden Fröj 
som enligt Adam av Bremen dyrkades vid templet 
i Gamla Uppsala. Som skördegud med fruktbar - 
hetsbefrämjande makter skulle skäran onekligen 
passa som hans attribut, men bildframställningar 
som bevis på detta är det ont om. På de folkvand- 
rinsgtida guldhornen från Gallehus i Slesvig före
kommer dock två avbildningar av en figur med ett 
”skärliknande” föremål i handen, vilken tolkats 
som Fröj (se fig. 8) (Jungner 1922; Sander 1888).

Förutom nedläggelser av amuletter har man 
inom E4-projektet även påträffat deponerade järn
föremål av brukskaraktär. Nyckeln från Kättsta har 
en något osäker tolkning som husoffer. Däremot 
påträffades en kniv nedstucken i ett stolphål i ett vi
kingatida hus i Vallby norra och ett flertal knivar vid 
Sommaränge skog. Traditionen att lägga ner intak
ta eggredskap och då framför allt knivar ökar mar
kant under yngre järnåldern. I C arlies (2004:i52ff.) 
undersökning har majoriteten av fynden placerats 
med eggen nedåt i gropar eller stolphål i hus. Ma
joriteten har också placerats i anslutning till husens 
östra gavlar. Det medeltida torpet i Sommaränge 
skog kan sägas vara mycket väl skyddat mot olycka 
med beslag, rakkniv, kniv, armbortspil samt ett mi- 
niatyrbryne. I ett avfallslager utanför huset påträf
fades tre ströningar, ett beslag, ett ringspänne och 
två hopvikta mynt som också tolkas som offerned-
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Figur 9.En käke från nötdjur som hittades under stolpfärgningen i ett av stolphålen i Hus 19 i Trekanten (foto 
Jonas Wikborg, SAU).

Figure 9. A mandible from cattle found in the bottom of a posthole from house 19 at Trekanten (photo Jonas Wik- 
borg, SA U).

läggelser. Carlie tolkar förändringen av användan
det av eggredskap i offersammanhang som en för
ändring i synen på eggredskapens inneboende kraft 
och symbolik från offer till magiska föremål.

Djurben

Levande begravd...
I det etnologiska materialet är seden att begrava 
levande djur, eller delar av djur den kanske mest 
uppmärksammade och vanligast förekommande 
typen av byggnadsoffer. Ett exempel på detta är 
den så kallade ”kyrkogrimmen”, som utgjordes av

ett levande djur, gärna ett husdjur, som begravdes 
levande i grunden till en nybyggd kyrka. Även i stall 
och boningshus placerades djur eller delar av djur 
som skydd mot ont. I tröskeln placerades gärna en 
orm och ovanför ingången kunde en rovfågel med 
utbredda vingar spikas upp. Även under golven i 
boningshus kunde man placera levande djur eller 
delar av djur. Om tanken med offret faktiskt var 
att djuret skulle fungera som husets väktare fanns 
det en poäng med att begrava ett så ungt djur som 
möjligt. Man tänkte sig att varelsen skulle tjänst
göra som skyddsande lika länge som dess egentliga 
livstid skulle ha varat (Paulsson 1993:21).

476 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



Figur io. Denna grop tolkades som en värmegop i Hus 19 i Kyrsta.. I botten hittades ett helt mellanfotsben från ko 
(foto Christian Gatti, SAU).
Figure 10. This pit was interpreted as a heating pit from house 19 in Kyrsta. In the bottom of the pit there was found 
metatarsal from a cow (photo Christian Gatti, SAU).

I det arkeologiska materialet från E4 projektet fö
rekommer det visserligen en del djurben men det 
är ofta med viss tveksamhet som man har tolkat 
benen som offer. Detta beror sannolikt på att djur
ben är den fyndkategori som kanske är källkritiskt 
svårast att urskilja som offerfynd. Det finns flera 
förklaringar till detta; dels handlar det om be- 
varingsförhållanden, dels om att djurben är ett 
massmaterial som förekommer allmänt på boplat
ser och det är därför extra viktigt att kunna skilja 
benen från måltidrester. Fyndsammanhanget blir 
därmed avgörande för tolkningen. Benrester som 
hittas i exempelvis ett takbärande stolphål kan an

tingen vara avfallsrester från golvlagret, matavfall, 
slaktrester, förvarad mat, eller lämningar efter sa
krala handlingar (Pettersson 1998:12).

Husoffer
Flera husoffer med fynd av ben förekommer 
inom projektet. Två benfynd från Trekanten har 
tolkats som husoffer, dels en käke av nöt som 
påträffades i botten av ett stolphål i Hus 19 (se 
fig. 9). Huset daterades till romersk järnålder- 
folkvandringstid. Stolphålet var beläget i husets 
västra gavel. Denna del av huset kan eventuellt 
tolkas som bostadsdelen. I Hus 20 påträffades
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två hela rörben från häst respektive nöt. De båda 
benen låg i botten av ett stolphål placerat mitt 
i huset. Huset daterades till romersk järnålder- 
folkvandringstid. Ingen funktionsindelning av 
huset kunde göras, delvis därför att huset inte 
kunde begränsas mot norr.

I en av de takbärande stolparna till det tidigare 
omnämnda Hus 3 i Vaxmyra hittades sammanlagt 
33 brända djurbensfragment. Fem fragment kunde 
identifieras som delar av höft och svanskotor av ett 
lamm. Övriga benrester kommer troligen från sam
ma individ. Benen hittades ytligt i anläggningen 
som låg i husets västra gavel. Det faktum att benen 
är brända och dessutom hittades ytligt i stolphålet 
är faktorer som talar emot tolkningen av fyndet 
som ett husoffer. Det går inte att utesluta att rester
na efter lammet kan sammankopplas med rituella 
aktiviteter i samband med de begravningar som 
fanns på platsen i närheten av huset. Depositioner 
av brända djurben är inte alls lika vanliga som de
positioner av obrända, men de förekommer (Carlie 
2004:110). De skulle då kunna utgöra resterna efter 
en begravningsmåltid eller matoffer. Placeringen i 
husets västra gavel och närheten till det offrade mi
niatyrkärlet talar dock för att det skulle kunna vara 
ett husoffer (Eklund 2005:i38f.).

I botten av en grop mitt i Hus 19 på Kyrsta hit
tade man ett helt mellanhandsben från ko. Benet 
var medvetet placerat i gropen och kan således 
tolkas som ett offer. Huset såväl som gropen date
rades till yngre romersk järnålder och med tanke 
på gropens läge har den bedömts höra till huset. 
Gropen var 1,8 meter i diameter och 1 meter djup 
och fylld av skörbränd sten. Gropen har tolkats 
som en värmegrop vars huvudsakliga funktion 
varit att värma upp huset (se fig. 10) (Onsten- 
Molander & Wikborg 2006).

Resten av hästen...
Strax sydöst om Uppsala på en utgrävning vid 
Mörka backen i Danmarksby, Raä 161, Danmarks 
socken, Uppland hittade man ett ganska anmärk
ningsvärt fynd. Undersökningen berörde resterna 
efter tre hus på en yta i utkanten av en boplats från 
romersk järnålder-folkvandringstid. I en rektang
ulär härd påträffades en stor mängd brända häst
ben, troligen var det större delen av en häst som

nedlagts i härden. Bara de köttrika delarna fanns 
representerade, huvud och hovar saknades. Med 
tanke på att det var de köttrika delarna man hit
tade så är det möjligt att de utgör resterna efter en 
måltid. Det sätt man behandlat matresterna på har 
dock rituella drag. Man har lagt ned stor möda på 
att bränna benen ordentligt och sedan samlat ihop 
dem och lagt dem i en liten fördjupning i härdens 
ena ände. Nedläggningen av de brända hästbenen 
borde ha varit något av det sista som hände med 
härden innan den övergavs. Troliga slaktspår fanns 
på sju rörbensfragment (Göthberg, Qviström & 
Åberg 2002:5911'.). I det här fallet är det konstigt 
nog inte det man hittade som är det intressantaste 
utan snarare det som saknades.

Hästben har i flera järnålderssammanhang tol
kats som lämningar efter rituella handlingar. Vid 
åtskilliga hästoffer är det kraniet, fotbenen och i 
vissa fall svanskotorna som ingått i ritualen. Detta 
är anmärkningsvärt eftersom det är precis de de
larna på djuret som saknas i Danmarksby. I några 
fall har kombinationen kranium och fotben legat 
i anatomiskt riktigt läge och man har spekulerat 
i huruvida huden funnits kvar då offret nedlades 
(se fig. 11). Köttdelarna antar man åts i samband 
med olika ceremonier (Klindt-Jensen 1967). Den 
rimliga tolkningen av hästbenen i Mörka backen 
är alltså att de utgör rester efter någon form av 
offermåltid som ägt rum i samband med en cere
moni där hästar varit inkopplade. Och man kan 
bara spekulera om var resten av hästen är?

Gårdens alla djur
På ett annat ställe inom projektet är dock kra
niet från hästen närvarande. På utgrävningen vid 
Vallby norra, hittades en mycket intressant kom
bination av obrända djurben i en delvis stensatt 
nedgravning i anslutning till ett stolphål och en 
förrådsgrop i Hus 2. Förutom ett fragmenterat 
hästhuvud innehöll anläggningen mindre mäng
der av nöt, svin, get, får/get samt en hörntand 
av hund. Anläggningen är daterad till vikinga
tid och är därmed samtida med huset. Nedgrav
ningen överlagrar dock en anläggning som ingår 
i huset och har därmed uppenbarligen anlagts ef
ter det att huset övergetts (Seiler 2005:53). Man 
kan därför inte se det som ett regelrätt husoffer

478 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2



Figur ii. Hästoffer med enbart 
kranium och fotben förekommer 
på en rad platser. Här visas några 
danska exempel: i. Vestervig, 
Jylland 2. Sorte Muld, Bornholm, 
3-4. Oberswerschen, Sachsen. Vid 
Mörka backen, Danmark sn är det 
precis dessa ben som saknas 
(efter Müller Wille 1972).

Figure 11. Horse sacrifice 
containing only cranium and legs 
occurs in several places. Here are 
some Danish examples. 1. Ves
tervig, Jylland 2. Sorte Muld, 
Bornholm, 3-4. Oberswerschen, 
Sachsen. At the site Mörka backen, 
Danmark parish, it is precisely 
these parts that are absent 
(from Müller Wille 1972).

utan möjligtvis som ett stangningsoffer i sam
band med att huset övergavs, vars syfte då varit 
att säkra gårdens fortlevnad och välbefinnande. 
Det kan självfallet också röra sig om en rituell 
deposition som inte har med huset att göra, men 
eftersom ytan där huset legat hör till den mest 
lämpliga ur bosättningssynpunkt så är den också 
intensivt utnyttjad och en viktig yta att skydda 
mot olyckor (Seiler 2005:40). Extra anmärk
ningsvärt med fyndet är att uppsättningen av 
djur som hittades mer eller mindre motsvarar 
en gårds hela uppsättning av djur och vi kan inte 
låta bli att spekulera i om inte denna samman
sättning av arter haft stor betydelse. Kanske har 
varje offer fått symbolisera djurbeståndet på går
den. Intressant att notera är också att en likartad 
kombination med hästskalle och ben av oxe, får 
och galt hittats i en offergrop i Sorte Muld på 
Bornholm (Klindt-Jensen 1957:176).

Under golven i de tre grophus som undersök
tes i Flämringe hittade man delar av gris- och ko
skallar nedgrävda i leran. Dessa har åtminstone 
preliminärt tolkats som husoffer (Nordström

2004) . Det verkar som om grophusen under lop
pet av den yngre järnåldern ersätter långhuset 
som den viktigaste miljön för rituella nedläggel- 
ser (Carlie 2004:109).

Nyfödda grisar

I Vallby norra hittades ytterligare ett offerfynd med 
djurben, fast av mer osäker karaktär. I en nedgrav
ning strax söder om Hus 7 hittades nästan komplet
ta och delar av obrända skelett från tre spädgrisar. 
Huset daterades till den andra hälften av 1100-talet 
och gropen med smågrisarna till 1300 till tidigt 
1400-tal. Gropen låg dock endast ett 40-tal me
ter från bytomten och uppvisar därför ett rumsligt 
samband med den historiska bebyggelsen (Seiler
2005) . Att åtminstone ett av skeletten var närmast 
komplett antyder i alla fall att det inte rör sig om 
vanligt matavfall. Anmärkningsvärt var att grisarna 
hade olika ålder, den nästan kompletta grisen var 
10-12 månader och de övriga två var endast några 
veckor gamla (Seiler 2005:971?.). Det finns inget 
som tyder på att benen deponerats vid olika till
fällen. Fyllningen var visserligen något ljusare mot

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 2 479



kanterna men detta beror säkert på naturliga mark
processer, inte på att man grävt i olika omgångar 
(Seiler muntlig uppgift). Man har alltså offrat två 
grisar från årets och en från förra årets kull.

De fynd av djurben som tolkats som medvetna 
offerdepositioner inom projektet, återfinns dels 
som sedvanliga husoffer i takbärande stolphål och i 
grophus, dels som lite mer udda depositioner i gro
par och härdar som inte ligger i direkt anslutning 
till hus, men på boplatsytan. De har också väldigt 
olika karaktär. Det rör sig om brända och obrända 
ben, från häst, ko, får, spädgris och eventuellt get.

Mönstret från övriga Skandinavien verkar över
ensstämma förhållandevis väl med de fynd vi hittat 
inom projektet. Det visar sig dock att rituella ned- 
läggelser av djurben har en mycket vidare sprid
ning på boplatsen än enbart i husen. I övriga Skan
dinavien är fynd av djurben framför allt kopplade 
till långhus med bostadsdel och har påträffats vid 
husets bärande konstruktioner, vid yttre vägglinjer 
och vid ingångarna. Hörnlägen förekommer men 
är på intet sätt dominerande (Carlie 2004:108). 
Det är anmärkningsvärt att djurbenen inte före
trädesvis förekommer i anslutning till stalldel utan 
i bostadsdelen. De ben som här uppmärksam
mats som någon form av rituell deposition, har 
huvudsakligen kommit från häst. Detta beror sä
kert på att man är mer benägen att tolka hästben 
som offerfynd eftersom man vet att hästen hade 
en särställning bland djuren, i synnerhet i rituella 
sammanhang. Generellt kan sägas att sammansätt
ningen av arter domineras av tamdjur, främst från 
nöt, får, svin, häst, hund och katt. Dessutom fö
rekommer inslag av vildfågel och kräldjur (Carlie 
2004:107). Under den äldre järnåldern dominerar 
depositioner av får. Fåret är tillsammans med svi
net de viktigaste husdjuren. För det mesta är de de
ponerade benen i byggnader obrända, men exem
pel på brända depositioner finns också, från bland 
annat, Pryssgården i Östergötland, Lundsgaard på 
Fyn och Ginderup på Jylland (Carlie 2004:mff.).

Djurens betydelse kan illustreras både med 
exempel från berättande och historiska källor, 
antropologiska och etnologiska sammanhang 
samt från arkeologiska kontexter. Husoffer om
nämns i ett flertal berättande/historiska källor, 
till exempel i de isländska sagorna och i Guta-

lagen, men även av Adam av Bremen och Taci
tus (i Kulturhistoriskt lexikon, sökord “offer”). I 
Snorres Edda (i Jennbert 2002:106) förekommer 
drygt 80 namngivna djur. Huvudsakligen rör det 
sig om hästar, men även nöt, svin, getter, hjor
tar, vargar, fåglar och ormar omnämns samt en
skilda namngivna djur som hunden Garm, ekor
ren Ratatosk och draken Fafne. Enligt Jennbert 
(2002:i2of.) finns det en koppling mellan hästar 
och betydelsefulla gudar och människor, både i 
texterna och i det arkeologiska materialet från 
denna tid. Djuren och speciellt hästarna verkar 
vara ett uttryck för en aristokrati i Snorres text 
(se också Bäckström 2005).

Husdjuren förefaller utifrån en mängd olika ar
keologiska sammanhang haft stor betydelse i olika 
typer av ritualer, särskilt under bronsålder och järn
ålder. Djuren påträffas i gravar, som bilder på häl
lar, stenar och föremål samt på speciella platser, till 
exempel som offer i byggnader, våtmarker, brun
nar, eller i avskrädeshögar (Jennbert 2002:ropff.). 
Att djuroffer alltmer börjar förekomma i det arkeo
logiska källmaterialet under dessa tidsperioder har 
kopplats samman med att man vid denna period 
börjar stalla tamboskapen (Paulsson-Holmberg 
2997:167). Tamdjuren fyller självfallet också en 
oerhört viktigt funktion i hushållet och det var av 
största vikt att dessa skyddades från ont.

De två typer av djuroffer man kan försöka sär
skilja är de så kallade matoffren, där endast de 
köttrika kroppsdelarna offrats, samt de där ett helt 
djur, eller endast de köttfattiga delarna av ett djur 
nedlagts. Den senare typen bör ha jordats med 
syfte att skydda huset (Paulsson 1993:82).

Utvalda kroppsdelar har haft olika betydelser i 
olika sammanhang. De benslag som är mest frek- 
venta i gravar, på kultplatser och som byggnadsof- 
fer är kranier och långa rörben under såväl bronsål
der som järnålder. Antropologiska studier har visat 
att också tänder, päls, skinn och fjädrar brukar för
knippas med förfäderna (Jennbert 2002:ii5ff.).

Med förfadern runt hörnet
På några av de undersökta boplatserna utefter E4 
har det påträffats människoben i kontexter som 
inte kan tolkas som gravar i traditionell mening.
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Vid Kyrsta påträffades ett 20-tal benfragment av 
människa. Benen påträffades i två brunnar, en 
grop, ett grophus, ett gropsystem och två skärv- 
stenspackningar. Majoriteten påträffades inom ett 
15 m2 stort hantverksområde. Förutom ett flertal 
kraniefragment påträffades även ett skenben, en 
tand, en halskota samt en del av en underkäke. Alla 
var obrända utom ett. Förutom käkbenet, som var 
från ett spädbarn, verkar övriga ben härröra från 
vuxna individer. Ett av skalltaken har daterats till 
äldre romersk järnålder. Grophuset daterades till 
yngre förromersk järnålder och en av brunnarna 
till äldre bronsålder. För den sistnämnda är det 
dock tveksamt om skenbenet skall knytas till öv
rig fyllning i brunnen. Det finns även vissa andra 
betänkligheter kring fyndomständigheterna. Att 
människobenen är spridda över ett relativt stort 
område kan tyda på att det inte rör sig om en depo
sition. Även fyllningen i grophuset var omblandad 
och eventuellt sekundär. Diskrepansen mellan det 
daterade skalltaket och det daterade grophuset gör 
också en tolkning som rituell nedläggelse svår. Det 
skulle möjligen kunna röra sig om förstörda rester 
av gravar (Onsten-Molander & Wikborg 2006).

Vid Vaxmyra påträffades ett bränt fragment av 
skalltak från människa i ett lager som överlagrade 
en svårtolkad skärvstensanläggning. Anläggning
en ligger på en höjd en bit bort från själva bo
platsen och det är ganska troligt att det varit en 
rökanläggning som använts vid hud- eller köttbe
arbetning (Eklund 2005:62!?.,127).

Vid Skärna, Raä 206b och 608; Gamla Upp
sala socken påträffades en del av ett skalltak från 
människa. Skalltaket påträffades i ett kulturlager 
i ett område med ett stort antal härdar. Tolkning
en av fyndet är något oklar. Det skulle eventuellt 
kunna härröra från ett närliggande gravfält och 
vara rester av en förstörd skelettgrav (Aspeborg 
& Östling, manuskript).

Offer av människa framhålls ofta som det mest 
kraftfulla och verksamma offret och beskrivs på 
flera ställen som en del av den offentliga kultens ut
övning (jfr exempelvis Nertuskulten eller Adam av 
Bremens beskrivningar av blotet i gamla Uppsala) 
(Carlie 2004:137,144). I skriftligt och etnografiskt 
material har människor ingått i såväl fruktbarhet-
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skult som anfäderskult (Artelius 1999^81; Car
lie 2004:137). I det etnologiska materialet finns 
ett flertal uppgifter om hur levande människor 
begravts i hus i skyddsmagiskt syfte eller för att 
bryta långvarig olycka (Paulsson 1993:21). Frågan 
är dock hur vanligt ett sådant förfarande varit.

Det känns dock mycket tveksamt att de spridda 
benfragment som framkommit på boplatserna 
runt om i Uppland ska ses som en del av en stor- 
skalig kult. Vad som talar för att det verkligen 
handlar om offernedläggelser är den symboliska 
laddning vi idag ger människoben. Det verkar inte 
vara några utvalda ben och de hittas egentligen 
inte i några speciella kontexter. Man har inte hel
ler behandlat benen på några specifika sätt. En del 
har bränts, andra inte.

Sädeskorn
Inom projektet har två depositioner av sädeskorn 
tolkats som offernedläggelser.

Vid Fullerö, Raä 598, Gamla Uppsala socken, 
undersöktes en boplats som daterats till förro
mersk och romersk järnålder. I anslutning till bo
platsen fanns även ett gravfält med 26 gravar som 
daterats till yngre bronsålder och äldre järnålder. I 
den södra delen av boplatsen, i närheten av grav
fältet, fanns fyra gropar med stora mängder sädes
korn. Tre av dessa låg samlat i en grupp och den 
fjärde låg cirka 20 meter längre bort. I anläggning
arna fanns framför allt korn men även vete och 
mindre mängder andra sädesslag. I groparna fanns 
keramik och harts som indikerar att fröerna varit 
nedlagda i behållare. En av groparna har daterats 
till romersk järnålder (Björck & Appelgren 2005).

Ytterligare en deposition av sädeskorn som 
tolkas som offer påträffades vid Lövstaholm. I 
ett av de sydligast belägna stolphålen till de tak
bärande stolparna i Hus 6 påträffades en relativt 
stor mängd säd, närmare 300 sädeskorn, framför 
allt olika typer av vete. Huset var cirka 50,5 meter 
långt. Den södra delen av huset tolkas som grov
kök men med plats för bostad eller arbetsrum. En 
källkritisk aspekt är dock att sädeskorn påträffa
des även i ett flertal andra stolphål i den södra de
len, dock inte i samma mängd. Huset dateras till 
yngre förromersk järnålder-äldre romersk järnål-
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der (Fredrik Larsson muntlig uppgift). Att finna 
en så stor mängd säd i ett enda stolphål är ovan
ligt och tyder på att det rör sig om en medveten 
deposition. Ytterligare en koncentration av när
mare sju kilo skalkorn påträffades vid Bredåker. 
Fyndomständigheterna gör dock att denna tolkas 
som profan (Frölund 2005:191^.).

Användandet av växtdelar i samband med ritu
ella handlingar har troligtvis förekommit minst 
lika länge som jordbruket och odlingen av växter. 
De flesta depositioner av säd härrör dock från äld
re järnåldern (Carlie aoo^pyff.). Även om äldre 
exempel finns är det främst under senare år och 
med en systematisk provtagning för makrofossil 
som fenomenet blivit alltmer uppmärksammat (se 
exempelvis Regnell 1997 samt kritiken mot hans 
studier i Viklund 1998). Antalet offerdepositioner 
av sädeskorn är dock fortfarande alltför få för att 
slutsatser kring exempelvis huruvida vissa typer 
av sädeskorn flitigare använts som offergåvor än 
andra eller hur de deponerade kornen överens
stämmer med odlingen på respektive plats.

Utifrån etnologiska uppteckningar vet vi att ett 
flertal växter tillskrevs såväl skyddsmagiska som 
hälsofrämjande egenskaper. Carlie (aoo-pioif.) 
menar att traditionen att deponera sädeskorn även 
i förhistorien kan ha likartade innebörder. I likhet 
med exempelvis djurben och keramik kan rituella 
depositioner av sädeskorn vara svåra att skilja från 
övrigt boplatsmaterial. Ytterligare en källkritisk 
aspekt är att brända sädeskorn bevaras betydligt 
bättre än obrända och det är mycket möjligt att 
betydligt fler offernedläggelser av sädeskorn gjorts 
men inte bevarats. Ett viktigt kriterium för att 
kunna avgöra om säden är medvetet deponerad 
eller ej är att studera om den är rensad. Förekom
mer den tillsammans med ogräsfrön så har den för
modligen inte rensats och inte heller deponerats då 
rensad säd bör ha varit mer värdefull som offergåva 
(Regnell lppyric^ff., Pettersson & Eklund 2005, se 
också Forsman & Ekblom i denna volym).

Några rara exempel
Under denna rubrik har vi samlat ihop några 
företeelser som förekommit sporadiskt och där 
likartade paralleller varit svåra att hitta eller där

tolkningarna är något tveksamma. Trots detta 
görs en kortfattad beskrivning.

I två av stolphålen i Hus 4 på Trekanten påträf
fades block med inhuggna skålgropar; ett block 
centralt i den nordöstra takbärande raden och ett 
i den sydligaste gavelstolpen (se fig. 12). Den ena 
skålgropsstenen var oval och vägde 7,5 kg, och den 
andra var en klumpsten på 30 kg med en skålgrop i 
den oskadade änden. Huset daterades till romersk 
järnålder. Huset var cirka 17 meter långt och ingen 
inre rumsindelning kunde urskiljas. (Onsten-Mo- 
lander & Wikborg 2006^139). Paralleller till stolp- 
hålsoffer av portabla skålgropsblock har varit svåra 
att hitta. Frågan är också om skålgroparna var nytill- 
verkade vid husbygget och därmed samtida med hu
set, eller om de var betydligt äldre och återanvändes 
som rituell rekvisita. Inom lokalen fanns flera hus 
från bronsåldern. Möjligheten finns att skålgrops- 
blocken skall knytas till denna tidshorisont och att 
de endast betraktats som lämpligt byggnadsmate
rial som stenskoning i det betydligt yngre Hus 4. En 
invändning mot detta är dock stenarnas spolform 
vilket gör dem olämpliga som stenskoning. Troli
gare är då att de är nytillverkade eller utvalda.

I anknytning till Hus 10 i Vallby norra påträffa
des ett spännande fynd med lite oklar tolkning. Vid 
avbaning påträffades ett 16 x 14 mm stort bleck av 
brons eller annan kopparlegering i det område som 
visade sig utgöra den sydvästra delen av Hus 10. Ef
ter konservering kunde ristade linjer som påminde 
om runor urskiljas på blecket. Helmer Gustavs
son på Runverket, Riksantikvarieämbetet (i Seiler 
2005:30), kunde konstatera två eventuella runor, 
en h-runa på den konvexa sidan och en o-runa på 
den konkava (se fig. 13). Runorna är otydliga och 
bleckets ursprungliga storlek och form kan inte 
fastställas. Anton Seiler (2005:30) skriver i sin rap
port att ”om de ristade linjerna trots allt verkligen 
är runor kan man dock anta att fragmentet härrör 
från en skyddsamulett eller dylik”. Det faktum att 
blecket är av brons eller annan kopparlegering och 
inte av bly tyder på en datering till vikingatid - ti
dig medeltid. Denna datering stämmer väl med det 
underliggande Hus 10.

I Hus 5 i Kyrsta påträffades en bergskristall i 
ett av stolphålen i den södra väggen, nära den 
östra gaveln (se fig. 14). Huset var tvåskeppigt
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Figur 12. Skålgropsblock an
vända som stenskoning i stolphål i 
Trekanten. Blockens form gör dem 
olämpliga som stenskoning varför 
en tolkningsom medvetet depone
rade känns troligt (foto Katarina 
Romare, SAU).

Figure 12. Portable stone with 
cupmarks used as stone revetment 
in a posthole at Trekanten. The 
shape of the stone makes it unsui
table for this use, however, which 
indicates a probable interpretation 
as a deposition (photo Katarina 
Romare, SAU).

och dateras till senneolitikum - äldre bronsålder. 
Motsatt placerat i en väggstolpe i den norra väg
gen, nära den västra gaveln påträffades en defekt 
knacksten/löpare (Onsten-Molander & Wikborg
2006). Inga motsvarande husoffer av bergskris
tall har framkommit i den av oss studerade lit
teraturen. Klart är dock att bergskristall använts i 
många shamanistiska ritualer, främst invignings- 
riter och att bergskristallen i många kulturer har 
ansetts besitta en speciell kraft (Campbell 1959).

I den västra delen av FIus 5 i Trekanten hittades 
i två av de takbärande stolphålen ett större antal 
vävtyngder i lera. Rapporten är lite vag huruvida 
dessa tolkas som offer men diskuteras ändå i kapit
let rörande husoffer. Vävtyngderna påträffades i 
de övre delarna av stolphålen. Såväl vävtyngderna 
som de underliggande resterna av stolparna upp
visar tydliga spår av brand. Det är därför möjligt 
att en vävstol varit placerad mellan stolparna och 
att vävtyngderna rakats ner i stolphålen efter det 
att huset brunnit. Huruvida detta skall ses som en 
del av en rituell handling är osäkert (Onsten-Mo
lander & Wikborg 2006^137).

Vid Sommaränge skog påträffades ett mycket 
vackert miniatyrbryne. Brynet var placerat i ett 
stolphål/stenskott fundament, beläget antingen 
i södra vägglinje vid tröskeln eller i innerväggen
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mellan kammaren och förstugan i Hus i. Huset da
teras till 1300-tal (Schmidt-Wikborg 2005:2y4ff.).

Vid förundersökningen av Ryssgärdet, Raä 435, 
Tensta socken, Uppland påträffades en miniatyr
yxa i skiffer (Larsson & Åstrand 1996:27). Fyn
dets kontext kunde inte klart fastställas vid slut
undersökningen. Yxan hittades i ett område med 
kulturlager i närheten av några eventuella skärv- 
stenshögar som inte grävdes ut. Strax intill fanns 
rester av ett gropsystem. Troligtvis ska inte yxan 
knytas till något hus (Östling, muntlig uppgift).

Diskussion
”Kom in väktare av det goda 
- Gå ut ondskans väktare ”

”Gå ut Död, Ondska! Kom in Välgång”

”Gå ut, Död!-Kom in, Liv!”

”Kom hit ner bergets överflöd, 
träd hit in, välstånd!”

”Kom in försoning och hörsamhet”
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Figur 13. I Vallby 
norra påträffades 
detta lilla bronsbleck 
vid baning av det 
vikingatida Hus 
10. Om de inristade 
tecknen utgör runor 
är något tveksamt 
men är ändå en 
spännande tanke 
(foto Bengt Backlund 
Upplandsmuseet).
Figure it,. At the 
site of Vallby Norra 
this small bronze 
sheet was found 
when removing the 
top soil around the 
Viking age house 
10. If the engraved 
signs really are runic 
inscriptions or not is 
somewhat doubtful 
but still an intriguing 
thought (photo Bengt 
Backlund, Upplands
museet).

Citaten ovan är alla hämtade från små lerfigurer 
som begravts under golvet i hus i den mesopota
miska staden Assur (Darmark 2001) med syfte att 
magiskt beskydda huset och dess invånare. För
utom h-runan och o-runan på bronsblecket från 
Vallby finns tyvärr inte några liknande förklaran
de inskriptioner i vårt mer anonyma material.

Som framgår av ovanstående genomgång finns 
det ett flertal fynd från boplatser som undersökts 
inom Arkeologi E4 där en tolkning som offerde
position verkar rimlig. En ofta återkommande 
kritik gentemot religionsarkeologin är att den i 
hög grad bygger sina tolkningar på analogier från 
sentida samhällen runt om på jorden. Detta kan 
dock sägas gälla även för många andra delar av

det arkeologiska forskningsfältet. Eliade (1968) 
använder sig av ett religionsfenomenologiskt per
spektiv där han jämför religiösa manifestationer, 
”hierofanier”, såsom offer och rit från olika de
lar av världen och från olika tidsåldrar utan att ta 
hänsyn till den kulturella kontexten. När det gäl
ler offernedläggelser på boplatser är detta en tra
dition som verkar finnas över i det närmaste hela 
jorden och som har funnits under mycket långa 
tider. Erland Nordenskiöld beskriver exempelvis 
den bolivianska seden att placera ett lamafoster 
under tröskeln när man bygger nya hus (Lind
berg 1996). Tove Paulsson (1993) presenterar 
i sin C-Uppsats ”Huset och lyckan” ett mycket 
stort etnologiskt material med uppteckningar om
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Figur 14.En bergskristall 
nedstoppad i ett stolphål i 
Hus 5 i Kyrsta. Bergskristal
ler har I många kulturer 
ansetts besitta särskilda 
krafter (foto Susanna Ek
lund, SAU).
Figure 14. A crystal 
deliberately put down in a 
posthole in house 5, Kyrsta, 
Ärentuna parish. Crystals 
have in many cultures been 
considered to hold special 
powers (photo Susanna 
Eklund, SAU).

hur gården kunde skyddas mot ont. Dessa berät
telser omfattar exempelvis seden att spika upp en 
fågel ovanför dörren eller att begrava levande or
mar i husets tröskel. De flesta har väl också sett 
hästskor uppspikade över dörrar för att lyckan 
ska bevaras i huset. Paulsson visar också tydligt 
hur delar av dessa traditioner har paralleller i det 
arkeologiska materialet och i de uppteckningar 
som finns av förkristen religion i norden.

Människan har troligtvis en inneboende önskan 
som försöker bevara välståndet i tillvaron obero
ende av tid och rum. Även om analogierna inte ger 
något svar på vad järnålderns offernedläggelser i 
Mälardalen betydde för människorna där, så kan 
de åtminstone vara en hjälp i tankearbetet.
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Var sak på sin plats

Även den assyriska ritualen i sig, ”Sep lemutti ina bit 
améli paräsu” - ”att hålla det ondas fot borta från 
en mans hus” - som fått ge namn åt vår artikel, 
finns beskriven i ett manuskript daterat till nyas- 
syrisk period. Det var en lång och komplicerad ri
tual vars uppgift var att fördriva ”det ondas fot”, 
som är en förvarning om vidare ondska. Centralt i 
ritualen var att begrava figurer på strategiska stäl
len som magiska beskyddare mot inkräktande de
moner för att få det drabbade huset kultiskt rent. I 
det gamla manuskriptet står det också specificerat 
var dessa figurer ska läggas ned. Olika typer av fi
gurer skulle läggas på olika ställen. Placeringen av
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figurerna är klart knuten till dörröppningar, an
tingen portar, trösklar eller ingångar. Andra posi
tioner som anges är hörnen eller mitten av diverse 
rum. Även särskilda platser utanför själva huset 
finns omnämnt; såsom ”mitt i dräneringskanalen 
i mitten av gården” (Darmark 2001).

Majoriteten av fynden från Arkeologi E4 har 
påträffats i stolphål i hus. Det finns dock exempel 
på rituella depositioner även från andra kontexter 
så som gropar, härdar och brunnar. Det finns även 
skillnader i hur olika typer av fynd har deponerats.

De tre fynden av fossil påträffades alla i relativt 
korta hus utan funktionsindelning. Ett av dessa var 
ett fyrstolpshus. Hur husen använts har inte gått 
att fastställa, men en inte allt för djärv tolkning är 
att de inte använts som bostadshus. Av de djurben 
som tolkats som offernedläggelser inom projektet 
har endast ett fåtal påträffats i stolphål i hus. Några 
fynd kommer från grophus men de flesta påträf
fades i gropar och härdar placerade i närheten av 
husen ute på gardstunet. Dock skall det understry
kas att det, när det gäller den sistnämnda katego
rin, ibland är svårt att avgöra vilka fynd som skall 
betraktas som rituella depositioner. Malstenar har 
deponerats i såväl stolphål i hus som exempelvis 
härdar eller andra anläggningar. Keramikkärl på
träffas företrädesvis i stolphål i hus även om tvek
samma exempel på andra placeringar finns.

De fynd av mänskligt skelettmaterial som på
träffats på boplatser inom E/pprojektet verkar 
inte kunna knytas till stolphål i boningshus. På 
Kyrsta påträffades majoriteten av människobenen 
inom en 15 m2 stor yta i ett hantverksområde. De 
21 fynden av människoben påträffades i två brun
nar, en grop, ett grophus, ett gropsystem och två 
skärvstenspackningar. I Skärna påträffades skall- 
taksfragment i ett område med härdar. Skalltaket 
från Vaxmyra påträffades i ett svårtolkat område 
med sot, kol och skärvig och skörbränd sten. En 
trolig tolkning är dock att det rör sig om en rök
anläggning som använts vid hud- eller köttbear
betning (Eklund 2005:Ó2ff., 127). Fynd av skalltak 
nedlagda under trösklarna i hus finns bland annat 
från Halland, så husnära depositioner förekom
mer också (Artelius 1999b). Hos Carlie nämns 
ytterligare några exempel på husoffer med mänsk
ligt skelettmaterial. Samtliga härrör från romersk

järnålder-folkvandringstid. Carlie konstaterar 
att det ringa antalet husoffer med människoben i 
Skandinavien står i stark kontrast till situationen 
i andra delar av Västeuropa (Carlie 2004:i43f.). 
Vår undersökning visar dock att det är möjligt att 
människooffer genomförts men att dessa förrät
tats i andra kontexter än hus.

I husen är det framförallt i stolphålen till de tak
bärande stolparna som rituella depositioner påträf
fats. Detta kan dock till viss del bero på att groparna 
efter de grundare väggstolparna ofta är bortplöjda. 
I många fall kan man vid undersökningen bara få 
fram delar av husen och endast sällan flertalet av 
de grunda väggstolphålen. Även ingångar kan vara 
svåra att lokalisera men det är möjligt att många av 
de fynd som påträffas i mitten av stolphålsraden kan 
höra ihop med en ingång. Det finns dock exempel 
på att föremål deponerades även i väggarna. Även 
om materialet är litet kan vi skönja vissa tenden
ser. Malstenar påträffas företrädesvis i takbärande 
stolpar nära ingångar och gavlar. Föremålens place
ring kan dock inte knytas till något speciellt väder
streck och verkar inte heller bundet till något rum 
med speciell funktion. Malstenar förekommer såväl 
i bostadsdel, förrådsdel och stalldel i de hus där man 
lyckats göra en funktionsindelning. I några fall upp
träder malstenarna vid ingången till bostadsdelen, 
eller mellan bostad/ekonomidel och man kan anta 
att innerväggar i husen också varit betydelsefulla.

I det begränsade materialet med keramikdepo
sitioner framkommer inga tydliga deponerings
monster. Eventuellt kan man se att det inte har 
samma dragning åt gavlarna utan främst påträffas 
i de centrala delarna av husen.

I de fall där olika typer av nedläggelser påträf
fats i samma hus förekommer ibland att föremålen 
lagts ned i motsatta hörn. Exempel på detta är hus 
Hus 5 från Kyrsta med en knacksten/löpare i ett 
stolphål i den norra väggen nära den östra gaveln 
och en bergskristall i motsatt hörn i den södra väg
gen vid den östra gaveln. Liknande motsatta pla
ceringar finns i exempelvis Hus 2 vid Trekanten.

Om man vill kan man söka andra etnografiska 
paralleller än de assyriska för att få idéer kring 
föremålens placering på olika ställen i husen och 
på boplatserna. Dessa analogier ska inte ses som 
förklaringar på fenomen vi kan urskilja i det ar
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keologiska materialet, utan ska användas för att 
stimulera ett invant tankesätt. I den samiska reli
gionen är Åkkorna gudinnor med stark anknytning 
till fruktsamhet, bostad och härd, till vilka man ge
nomförde offer i bostaden. Sarakka som hjälpte till 
vid barnafödande bodde under härden. Till henne 
offrade man dryck och ibland även kött. Uksakka 
bodde under tröskeln och skyddade människorna 
då de gick ut genom dörren. Dryckesoffer hälldes 
på marken under dörren. Madderakka, akkornas 
moder, gjorde människor och djur fruktsamma 
och bodde även hon i kåtan. Djuroffer till Åkkor
na grävdes ned levande (Westerdahl 2002:r84ff.; 
Holmberg rpSyiöyf.). Förutom Åkkorna var kåtan 
indelad i olika zoner. Förutom härden och tröskeln 
ansågs även området mitt emot ingången vara av 
stor vikt. Under härden bodde inte bara Sarakka 
utan även förfäderna (Westerdahl 2002:i8<5f.).

Carlies studie (2004:931?.) visar också att husof- 
fertraditionen skiljer sig mellan olika regioner, 
både i val av föremål och placeringen av dessa i 
huset. Exempelvis är deponering av malstenar 
vanligare i Mellansverige än i södra Skandinavien, 
där keramik dominerar. De mellansvenska mal- 
stenarna påträffas oftast i helt skick medan de i 
södra Sverige vanligtvis förekommer brända eller 
i delar. Av de malstenar som påträffats inom Ar
keologi E4 Uppland och som tolkats som husoffer 
är ungefär hälften hela. Fynd av miniatyrkärl som 
husoffer är generellt sätt ganska ovanliga i Sve
rige- men helt dominerande i Danmark.

Detta visar hur viktigt det är att ta hänsyn till 
lokala skillnader i traditionen när det gäller att 
undersöka till exempel rituella handlingar och de 
deponeringsmonster dessa handlingar givit upphov 
till. Jämförelser av material bör därför i första hand 
ske mellan lokaler inom samma närområde för att 
säkert kunna uppfatta skillnader och gemensamma 
drag. E4-projektet har gett ett omfattande och sam
tidigt regionalt begränsat material för att söka spår 
efter rituella deponeringsmonster i boplatsmiljö.

Husbyggnation som passagerit
Husoffren är som sagt i majoritet av påträffade 
offer vid de flesta arkeologiska utgrävningar. En 
anledning till detta är troligtvis att det är lättare

att urskilja fynden i sådana kontexter och att ar
keologerna är mer medvetna om denna typ av 
nedläggelser eftersom den litteratur som berör 
boplatsens ritualer ofta behandlar depositioner i 
hus. Husoffren beskrivs som en del i en rite de pas
sage. Byggandet av ett hus bör ha varit en relativt 
ovanlig händelse, som kanske skedde någon gång 
under varje individs levnad. Därför anses det rim
ligt att tro att denna händelse i likhet med andra 
sociala händelser såsom födelse, bröllop och död 
fått stor betydelse. Det finns många exempel på att 
det skapats en rad föreställningar kring en sådan 
viktig händelse. Man skulle säkra husets framtida 
lycka, se till att skydda husets och dess innebo
ende mot eldsvådor och andra olyckor. Varje ny 
byggnad beskrivs som tabu tills man med hjälp av 
olika ritualer invigt och säkerställt den. Byggoffret 
kunde bestå av ett rituellt slaktat djur, eller mat/ 
dryckesoffer serverat i olika behållare. De absolut 
vanligaste ceremonierna kan kopplas till husets in
vigning, men det har förmodligen också förekom
mit ritualer under husets livscykel, exempelvis i 
samband med utbyggnad och övergivande (Carlie 
2004:28ff.; Paulsson 2993).

Majoriteten av deponeringarna i hus inom E4- 
projektet verkar också ha ägt rum i samband med 
byggnation av husen. Endast ett fåtal kan ses som 
deponerade vid husens övergivande. Ibland kan 
detta skyllas på att det kan vara svårt att utifrån 
anläggningsbeskrivningar och ritningar klargöra 
var i fyllningen föremålen framkommit men på 
utgrävningen i Gröntoft i Danmark har man no
terat speciella nedläggelsemönster. Lerkärl som 
uppenbarligen har placerats i stolphålen först efter 
att huset har rivits och stolparna dragits upp har 
konsekvent placerats i den första takbäraren från 
sydväst och man kan anta att kärlen ingått i nå
gon form av ceremoniell stangningsritual av husen 
(Carlie 2004:y8). När det gäller avslutningsoffer 
kanske ytterligare en parallell kan dras till samer- 
nas föreställningsvärld. Om någon människa dött 
inne i kåtan var man tvungen att genomföra offer 
i härden och sedan var man tvungen att bygga en 
ny kåta (Westerdahl 2002:r86f.).

Utvecklingen mot ett mer hierarkiskt samhälle 
under yngre järnåldern påverkar också gårdskul- 
tens utformning. De rituella aktiviteterna flyttas
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från små och medelstora hus till ett fåtal stora 
gårdskomplex. Depositioner av djurben och lerkärl 
blir mer sällsynta samtidigt som depositioner av 
uppenbart religiösa föremål, smycken, vapen och 
hantverksfynd blir vanligare (Carlie 2004:2i3f.). 
Majoriteten av de boplatser som undersöks inom 
Arkeologi E4 har daterats till yngre bronsålder
äldre järnålder och det är därför svårt att se några 
tidsmässiga förändringar. De deponerade järnfö
remålen är alla från yngre järnålder-medeltid vil
ket möjligtvis kan ses som ett tecken på att detta 
material fått en mer framträdande roll som rituell 
rekvisita i den småskaliga boplatskulten.

En religiös människa 
- här och där
En viktig fråga är dock varför antalet urskiljbara 
offernedläggelser är så pass få. Även om världsbil
den och livet genomsyrades av religiöst tänkande 
och rituella handlingar är spåren av dessa ritualer 
ganska få i det här presenterade materialet. Av de 
minst 200 hus som framkommit inom projektet 
är det bara hos 20 stycken, d.v.s cirka 10 % som 
fyndmaterialet tolkats som offer. Däremot är det 
vanligt att det finns flera nedläggelser i samma 
hus. Till detta kommer ett tiotal offernedläggelser 
inom andra delar av de undersökta boplatserna. 
Anledningarna till de fåtaliga offerfynden kan 
självklart vara flera:

• Den rituella praktiken innefattade inte nedläggel
ser utan utgjordes av offer eller dylikt ovan mark. 
Om offren exempelvis hängts upp går de kanske 
inte att urskilja i det arkeologiska materialet.

• Nedläggelserna bestod av föremål i organiska 
material eller mat- och dryckesoffer som inte 
bevaras eller kan urskiljas.

• Nedläggelserna gjordes på delar av boplatsen 
som inte undersökts eller har inte kunnat ur
skiljas i det övriga fyndmaterialet på platsen.

• Nedläggelser har gjorts i anknytning till hus 
men har inte bevarats på grund av exempelvis 
plöjning eller andra processer.

• Nedläggelserna har legat i den del av anlägg
ningen som inte undersökts (vanligen undersöks 
endast 50 % av anläggningarna då de snittas).

• Nedläggelserna har inte tolkats som rituella 
handlingar av dem som grävt ut dem och har 
därför försvunnit bland övriga fynd.

Gängse utgrävningsmetoder innebär att vi oftast 
snittar stolphål vilket innebär att vi endast un
dersöker dem till hälften. Denna metod under
lättar inte om man vill hitta depositioner. Ofta 
går också snittandet så fort att fyndomständighe
terna i förhållande till stolpfärgningar och dylikt 
inte går att fastställa. Från stolphål i hus brukar 
man vanligtvis ta prover för makrofossilanalys 
och man tar då provet i den kvarvarande delen 
av stolphålet. Risken att man missar deponerade 
föremål bör dock räknas som ganska stor. Även 
om man tar källkritiken i hänseende så kan man 
nog räkna med att det faktiskt inte offrats i alla 
hus. Ett exempel på detta är Bredåker i Gamla 
Uppsala socken. Här undersöktes ett femtiotal 
hus 2003 med anledning av den nya E4:an. Trots 
ett relativt rikt fyndmaterial har inga fynd tolkats 
som husoffer (Frölund & Schütz, 2007).

Ytterligare en faktor i resonemanget är att det 
i många hus finns flera depositioner, exempel
vis Hus 3 på Vaxmyra med både miniatyrkärl 
och djurben. I ett av husen i Kättsta fanns både 
en amulettring och en nyckel, även om den sist
nämnda var något osäker. Flera hus från såväl 
Kyrsta som Trekanten uppvisar även ett flertal ri
tuella depositioner. Om Eliades åsikter kring den 
arkaiska människans uppfattningar av heligt och 
profant skall appliceras på den Uppländska järnål
dern - att alla ting måste helgas före användning 
för att få en reell existens - borde ceremonier och 
kanske rituella depositioner kunna knytas till alla 
hus eller åtminstone finnas på varje boplats. Ef
tersom så inte är fallet kan man välja att fundera 
på om Eliades teorier inte är applicerbara på Upp
land eller om vi som arkeologer på grund av ovan
stående problem inte vant oss att urskilja dylika 
deponeringar i det arkeologiska materialet.

Även Anne Carlie (2004:205) har i sin under
sökning av husoffer konstaterat att endast en 
mindre del av husen innehåller offerdepositioner. 
En enkel tolkning av detta är att offernedläggel- 
serna gjordes selektivt när yttre omständigheter 
krävde detta, som t.ex. vid perioder med ekono-
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misk och social otrygghet eller instabilitet. Carlie 
(2004:205) har i sin studie fördjupat frågan kring 
vilka hus på boplatsen där rituella depositioner 
gjordes. Utifrån jämförelser i tre större sydskandi- 
naviska äldre järnålders byar, Grøntoft och Hodde 
på Jylland och Brogård i Halland visar hon att det 
framför allt är i långhus med bostadsfunktion man 
återfinner de rituella depositionerna. Det är dock 
inte i de längsta husen depositionerna är mest 
frekventa utan i de mindre långhusen. Om husens 
längd avspeglar social differentiering finns det så
ledes inget som tyder på att gårdskulten avspeglar 
gårdens välstånd eller makt.

Carlie (2004:205) försöker knyta depositio
nerna till en tidpunkt i relation till den samlade 
bebyggelsens ålder och livslängd utifrån frågan 
om de husrelaterade ritualerna utfördes i sam
band med de första gårdarnas etablering på plat
sen eller om de tillhör senare bebyggelsefaser. I 
de fall tidpunkten kan fastställas kan bara enstaka 
depositioner knytas till de första bebyggelsefa
serna. De flesta depositionerna sammanfaller is
tället med andra eller tredje generationen hus på 
respektive plats. Byarna i Carlies studie visar inte 
på armod eller ekonomisk eller social instabilitet 
under dessa perioder, bebyggelsen präglas snarare 
av stabilitet och expansion. Att endast betrakta ri
tuella depositioner i hus som invigningsoffer eller 
som resultat av social och ekonomisk instabilitet 
verkar således vara alltför förenklat.

Som en intressant jämförelse kan sägas att i sta
den Assur är det endast 4-5 % av husen som upp
visar spår efter ondskeavvärjande ritualer. Den 
mesopotamiska ritualen som tidigare omnämnts 
bedrevs av en särskild besvärjare, en ”asipu”, vil
ket var en lärd man som specialiserat sig på magi. 
Hans arbetsuppgifter kunde delas in i terapeu
tiska, kultiska och apotropaiska. Hans uppgifter 
var väldigt varierande och inbegrep så vitt skilda 
saker som att rena ett tempel, palats eller privat
hus, välsigna en armé före strid, närvara vid bygg
nation av tempel, ge diagnos till sjuka och bota 
olika åkommor. En studie i ämnet har visat att det 
främst var de rika och förmögna som hade råd att 
anlita en sådan besvärjare. Men det fanns gott om 
enklare ritualer att tillgå (Darmark 2001).
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Privat kult och kollektiv

Den kultutövning som ägt rum på de här redovi
sade boplatserna tycks vara av mer privat karaktär 
än de ritualer som kan knytas till begravningar. 
Troligtvis avspeglar de även olika aspekter av den 
förhistoriska människans världsbild. I den över
regionala kulten i samband med begravningar och 
våtmarksoffer fokuserades religionsutövningen åt
minstone under yngre järnåldern kring de sakrala 
traditionernas sekundära möjligheter, det vill säga 
kring vidmakthållandet och utvecklandet av en so- 
ciopolitisk samhällsstruktur och strategi (Artelius 
2000:38). Kollektiva offer ägde rum vid särskilda 
platser, vid särskilda tidpunkter för en stor krets 
människor och kännetecknas av ett standardiserat 
utförande som var oförändrat över tid. Den privata 
kulten var av mer skiftande karaktär såväl beträf
fande hur och vad som deponerades (Pettersson 
1998:15). Det är dock viktigt att påpeka att förhål
landet mellan den kollektiva och privata kulten 
snarast bör betraktas som en parallell social nöd
vändighet och som två sammanvävda delar snarare 
än hierarkiskt inordnad (Artelius 1999b74).

Den privata kulten som fanns i ett bredare so
cialt skikt är dåligt dokumenterad i det skriftliga 
materialet (Sundqvist 1996:71). Troligtvis berör 
de privata, småskaliga nedläggelserna en symbo
lik som kretsade kring tidens, världens, männis
kans och naturens återfödelse. Många forskare vill 
också knyta dessa privata offernedläggelser till en 
fruktbarhetskult (Stjernquist 20oi:2of.; Sundqvist 
1996:71). Catarina Stolt vill knyta boplatsoffren 
åtminstone delvis till skyddsmagiska uppfattning
ar och framhåller att i de skriftliga källorna är det 
ofta kvinnorna som har en aktiv och dominerande 
roll i den privata kulten (Stolt 2001:37). I det här 
presenterade materialet finns det dock inga möj
ligheter att klargöra vilka personer på boplatsen 
som gjort nedläggelserna.

Dags för eftertanke
Ett problem vid studiet av förhistorisk religion och 
ritual är att de ger sig till känna i det arkeologis
ka materialet endast när de är extremt explicita. 
Vi kan ana ritualer och religiösa uppfattningar i
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många sammanhang utan att riktigt kunna fånga 
eller ens sätta fingret på vad de betyder. På samma 
sätt som det dyker upp till synes profana föremål i 
sakrala miljöer som exempelvis gravar kan föremål 
i profana miljöer även ha sakrala innebörder (Vic
tor 2002:16). När likartade deponeringsmonster 
upprepar sig tillräcklig många gånger kan de inte 
längre betraktas som tillfälligheter. När de påträf
fade fynden skiljer sig alltför mycket från övrigt 
boplatsmaterial kan det i längden också vara svårt 
att helt tillskriva fynden profana betydelser. Den 
förhistoriska människan organiserade med största 
sannolikhet inte sitt liv och sin materiella kultur 
utifrån slumpen. Då liksom nu fanns tydliga upp
fattningar, medvetna eller omedvetna, om hur 
tillvaron skulle gestaltas.

Trots svårigheterna med att uttolka mentala 
strukturer ur arkeologiska fynd har vi här pre
senterat ett antal fynd som tolkas som rituella 
depositioner på boplatser. Majoriteten av fyn
den kommer från stolphål i hus men det finns 
ändå ett antal exempel på andra fyndomständig
heter. Genom att vidga begreppen från husoffer 
till boplatsoffer kan man förhoppningsvis få ett 
bredare perspektiv på förhistoriska tankemöns
ter. Trots sparsamheten med offerdepositioner 
i andra kontexter än stolphål anser vi att det är 
finns stor potential i detta vidgade synsätt.

Den förhistoriska människans liv beskrivs ofta 
som en helhet där ingen uppdelning av vad som 
var sakralt eller profant förekom. Livet genom
syrades av ritualer och alla ting skulle helgas före 
användandet. Detta må mycket väl stämma, dock 
finns det inte mycket i det arkeologiska materia
let som stödjer en sådan utsaga. Offerdepositio
ner förekommer men inte lika frekvent som man 
hade kunnat tro. Detta behöver inte avspegla en 
förhistorisk verklighet utan kan till viss del bero 
på arkeologiska arbetssätt och tolkningsramar. 
Det är också troligt att deponeringar gjorts med 
material som inte längre går att hitta vid en ar
keologisk utgrävning därför att de inte bevarats 
eller för att vi inte har rätt metoder och glasögon 
för att urskilja sådana depositioner i ett större 
boplatsmaterial. Några sätt att uppmärksamma 
dessa rituella nedläggelser är dels att kunskapen 
om deras existens tydliggörs, dels att en tydligare

kontextualisering av fynden görs tillsammans 
med noggrannare dokumentationsmetoder.

Om man vänder blicken framåt så vore det ef
tersträvansvärt med mer riktade undersökningar 
där man aktivt och medvetet söker efter offer
fynd. I huskonstruktioner som visar sig vara väl- 
bevarade bör man exempelvis gräva ut alla an
läggningar i sin helhet för att öka chanserna att 
hitta depositioner.

I mycket av litteraturen på temat väljer man 
att gå längre i sina tolkningar och särskilja olika 
typer av offer eller knyta fynden till olika typer 
av magiska innebörder. Att göra detta kan dock 
innebära att man tillskriver fyndmaterialet en 
tolkning som alltför mycket baseras på den egna 
förförståelsen och alltför lite på skillnader och 
likheter i det framkomna materialet. Därför har 
vi i texten valt att nöja oss med att tolka fynden 
som rituella nedläggelser på boplatser och skil
jer inte på olika typer av offernedläggelser och 
inte heller mellan magiska eller religiösa nedläg
gelser. Oavsett om de ovan diskuterade deposi
tionerna utgörs av invigningsoffer, avslutnings- 
offer, fruktbarhetsoffer, anfädersdyrkan eller 
skyddsmagi så är slutmålet för denna privata kult 
detsamma, det vill säga att skydda gården från 
ont och bringa lycka till hushållet och familjen. I 
ett samhälle som saknar uppdelning mellan den 
religiösa och profana världen kan de rituella de
positionerna också antas ha en rent funktionell 
betydelse - som en förhistorisk hemförsäkring 
för att hålla det ondas fot borta från en mans hus 
- eller i dessa genustider - en kvinnas hus. ■
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Nedläggelse Kommentar Kontext Datering

Maisten defekt Hus 2, sydöstra takbä
rande stolphålet näst när
mast den södra gaveln.

Äldre bronsålder Trekanten

Maisten fragment Hus 2, nordvästra takbärande 
stolphålet närmast norra gaveln.

Äldre bronsålder Trekanten

Maisten hel Hus 22, stolphål när
mast södra gaveln.

Yngre bronsålder Trekanten

Maisten hel Hus 9, takbärande stolp
hål, sydöstra gaveln.

Yngre bronsålder - 
äldre förromersk

Trekanten

Maisten hel Hus 9, takbärande stolphål 
näst närmast sydöstra gavel.

Yngre bronsålder - 
äldre förromersk

Trekanten

Maisten hel Hus 9, takbärande stolp
hål, vid ingång.

Yngre bronsålder - 
äldre förromersk

Trekanten

Maisten fragment Förrådsdel Hus 17, takbärande, 
nordvästra gaveln.

Förromersk- 
romersk järnålder

Trekanten

Maisten fragment Bostadsdel Hus 17, takbärande, 
mitt emot ingången.

Förromersk- 
romersk järnålder

Trekanten

Maisten fragment Stalldel. Här finns även ett 
sten-fragment med slipad yta.

Hus 16, takbärande stolphål, 
näst närmast sydöstra gaveln.

Romersk järnålder Trekanten

Maisten fragment Troligtvis bostadsdel. Hus 7, takbärande stolp
hål, nordöstra gaveln.

Romersk järnålder Trekanten

Maisten hel Eventuellt stalldel. Här 
fanns också två stenfrag- 
ment med slipade ytor.

Hus 19, takbärande 
stolphål, centralt.

Yngre romersk järnål- 
der-folkvandringstid

Trekanten

Maisten, löpare / 
knacksten, defekt

Hus 5, väggstolpe i norra 
väggen, nära västra gaveln.

Senneolitikum - 
äldre bronsålder

Kyrsta

Maisten, underlig- 
gare fragment

Hus 14, takbärande stolp
hål i södra långsidan.

Yngre bronsålder Kyrsta

Maisten, underlig- 
gare fragment

Hus 14, takbärande, 
nära östra gaveln.

Yngre bronsålder Kyrsta

Malstenslöpare, hel Hus 4, takbärande stolphål, 
näst närmast östra gaveln.

Förromersk järnålder Kyrsta

Malstenlöpar, hel Hus 6, takbärande stolphål, 
centralt östra långsidan.

Förromersk järnålder Kyrsta

Maisten, underlig- 
gare fragment

Hus 20, takbärande stolp
hål, södra gaveln.

Förromersk-äldre 
romersk järnålder

Kyrsta

Maisten, fragment Eventuellt ekonomidel. Hus 1, takbärande stolphål 
centralt i södra raden.

Yngre romersk 
järnålder

Lövstaholm

Maisten Löpare och underliggare. 
Troligtvis förrådsdel.

Hus 3, takbärande stolphål 
näst närmast södra gaveln.

Äldre romersk 
järnålder

Lövstaholm

Maisten, fragment Mellan bostads- och 
förrådsdel.

Hus 9, takbärande stolp
hål, centralt placerat.

Äldre romersk 
järnålder

Lövstaholm

Maisten, un- 
derliggare

Eventuellt bostadsdel. Hus 3, takbärande stolp
hål sydvästra gaveln.

Förromersk järnålder Vax myra

Maisten, löpare Eventuellt stalldel. Hus 3, takbärande stolp
hål, sydöst vid ingång.

Förromersk järnålder Vaxmyra

Knacksten,
fragment

Hus 16, takbärande stolp
hål, sydöstra gaveln.

Ej daterat, troligen 
förromersk järnålder

Vaxmyra

Maisten, löpare Kokgrop i boningsdel. Hus 12, i kokgrop Yngre bronsålder - 
förromersk järnålder

Vaxmyra
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Nedläggelse Kommentar Kontext Datering Fornlämnings
lokal

Fossil Sjölilja Hus 23, takbärande, 
stolphål, centralt i syd
västra stolphålsraden.

Yngre bronsålder Trekanten

Fossil Sjöborre Hus 30, avlång grop centralt 
placerad i husets längdriktning.

Yngre bronsålder-äld
re förromersk järnålder

Trekanten

Fossil Sjöborre Hus 1, sydöstra stolphålet. Odaterat Trekanten
Keramik 336 g, större delen av ett kärl 

med komplett bottenplatta.
Hus 22, takbärande stolphål, 
centralt på nordöstra långsidan.

Yngre bronsålder Trekanten

Keramik 176 g, från ett kärl. Hus 4, takbärande stolp
hål, nordöstra gaveln.

Romersk järnålder- 
folkvandringstid

Sommaränge

Keramik Krukbotten, osäker 
offerdeposition.

Stolphål eventuellt i hägnad. Romersk järnålder 
- folkvandringstid

Sommaränge

Keramik Fem skärvor från ett kärl. 
Keramiken låg under en sten 
som låg under stolpmärket.

Hus 4, takbärande stolphål, 
centralt i södra långsidan.

Förromersk järnålder Kyrsta

Keramik Miniatyrkärl, troligt
vis bostadsdel.

Hus 3, takbärande stolphål, 
nära sydvästra gaveln.

Förromersk järnålder Vaxmyra

Järn, amulett- 
ring med två 
miniatyrskäror

Hus 3, stolphål vid gaveln. Vikingatid Katista

Järn, kniv Placerad innan stol
pen restes.

Hus 10, stolphål vid för
modad ingång i sydöst.

Yngre vikingatid
tidig medeltid

Vallby norra

Järn, beslag, 
åttkantigt

Hus 1, sydvästra hörnet. Medeltid Sommar
änge skog

Järn, rakkniv Hus 1, sydvästra hörnet. Medeltid Sommar
änge skog

Järn, kniv Hoprullad. Hus 1, under golvet. Medeltid Sommar
änge skog

Järn, armborstpil Hus 1, östra kortsidans vägg. Medeltid Sommar
änge skog

Järn, kniv Hus 1, norra väggen. Medeltid Sommar
änge skog

Järn, ströningar
3 stycken

Tolkas utifrån parallel
ler i Dalarna som offer.

1 avfallslager utanför Hus 1. Medeltid Sommar
änge skog

Järn, beslag, 
åttkantigt

Tolkas utifrån parallel
ler i Dalarna som offer.

I avfallslager utanför Hus 1. Medeltid Sommar
änge skog

Järn, ringspänne 
i järntråd

Tolkas utifrån parallel
ler i Dalarna som offer.

I avfallslager utanför Hus 1. Medeltid Sommar
änge skog

Mynt, 2 stycken Hopvikta. I avfallslager utanför Hus 1. Medeltid Sommar
änge skog

Järn kniv Nedstucken i toppen 
av skärvstenshög.

Kniven dateras på 
typologiska grunder till 
vikingatid/medeltid.

Sommar
änge skog

Djurben, käke 
från nötdjur

I botten av stolphålet.
Eventuellt bostadsdel.

Hus 19, takbärande stolp
hål i husets västra gavel.

Romersk järnålder 
- folkvandringstid.

Trekanten

Djurben, hela 
rörben från 
häst och nöt

I botten av stolphål. Hus 20, takbärande stolp
hål centralt i huset.

Romersk järnålder- 
folkvandringstid

Trekanten

Djurben, 33 
brända fragment, 
får identifierat

Något tveksam tolkning. Hus 3, takbärande stolp
hål i husets västra gavel.

Förromersk järnålder. Vaxmyra
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Nedläggelse Kommentar Kontext Datering Fornlämnings
lokal

Djurben, mellan- 
handsben från ko

Värmegrop i Hus 19. Yngre romersk 
järnålder.

Kyrsta

Djurben, häst Endast köttrika delar, huvud 
och hovar saknades.

I rektangulär härd, i ut
kanten av boplatsen.

Folkvandringstid. Mörka backen

Djurben, obrända Hingstskalle, samt min
dre mängder av nöt, svin, 
get, får/get, hund.

I en nedgravning i anslut
ning till stolphål och grop
Hus 2. Yngre än huset.

Vikingatid. Vallby norra

Djurben, gris- 
och koskallar

Under golvet i tre grophus. Vendeltid/vikingatid. Hämringe

Djurben, obrända 
spädgrisar

Tre spädgrisar. Grop, cirka 40 me
ter från bytomten.

1300-1400-tal Vallby norra

Människoben Kraniefragment, sken
ben, tand, halskota 
del av underkäke.

Spritt över ett 15 m2 stort 
hantverksområde.

Troligtvis äldre 
järnålder.

Kyrsta

Människoben Fragment av skalltak. I anknytning till en svårtolkad 
anläggning med skärvsten. 
Eventuellt för rökning.

Yngre bronsålder- 
äldrejärnålder

Vaxmyra

Människoben Fragment av skalltak. I område med härdar. Romersk järnålder Skärna

Säd, framför 
allt korn

Groparna påträffades mellan 
boplatsen och gravfältet.

Fyra gropar med stora 
mängder säd, troligtvis 
placerade i behållare.

En av groparna 
daterades till 
romersk järnålder.

Fullerö

Säd, framför 
allt vete

Södra delen tolkas som 
grovkök med plats för 
bostad eller arbetsrum.

Hus 6, takbärande 
stolphål i söder.

Yngre förromersk 
järnålder-äldre 
romersk järnålder

Lövstaholm

Skålgropssten Oval, 7,5 kg. Hus 4, takbärande stolphål, 
centralt i nordöstra delen.

Romersk järnålder. Trekanten

Skålgropssten Klumpsten, 30 kg. Hus 4, gavelstolpe i syd. Romersk järnålder Trekanten

Bronsbleck 
med runor

h-runa och o-runa 
mycket svårtolkade.

Vid baning i den sydväs
tra delen av Hus 10.

Vikingatid-tidig
medeltid

Vallby norra

Bergskristall Hus 5, väggstolpe nära östra 
gaveln i södra väggen.

Senneolitikum- 
äldre bronsålder

Kyrsta

Vävtyngder Tveksam tolkning som offer. Hus 5, två takbärande 
stolphål i västra delen.

Yngre romersk 
järnålder

Trekanten

Miniatyrbryne Hus 1, i stolphål eller sten- 
skott fundament antin
gen i södra vägglinjen vid 
tröskeln eller i innervägg.

Medeltid Sommar- 
änge skog

Miniatyryxa i skiffer Tveksamt fyndsammanhang. Ryssgärdet

Figur 15. Fynd som tolkas som offernedläggelser inom projektet A rkeologi E4 Uppland.

Figure 15. The finds that have been interpreted as sacrifices within the Archaeology E 4 project Uppland.
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Summary
To keep the foot ofevil away from a good mam home 
Ritual depositions on prehistoric sites in Uppland

R
ecent years have seen an increased in
terest in sacred remains in what is per
ceived as profane environments, fo
cusing mainly on various types of sacrifices in 

buildings. This article attempts to broaden the 
perspective by including ritual offerings in other 
parts of the settlement. The article includes a 
comprehensive list of ritual offerings found in 
the course of the excavation project Arkeologi E4 
Uppland. The list constitutes an extensive, and 
at the same time geographically focused material 
which can be used to trace ritual deposit patterns 
in settlement environments.

Prehistoric society is often described as having a 
holistic world view, with no division between the 
sacred and the profane. Everyday life was perme
ated by ritual, necessitating the consecration of

494

many objects before use. It is, however, difficult to 
identify such objects using conventional archaeo
logical methods, as these were not as frequent as 
one would believe. The tradition of ritual deposits 
can be seen as part of a private cult practice, coex
isting with the large scale collective rituals occur
ring, for instance, at funerals.

Regardless of what the practice of this private 
cult involved, it could be initiation sacrifice, clo
sure rituals, fertility cult, ancestral worship or 
protective magic, the ultimate aim was the same. 
The rituals protected the homestead from evil and 
brought happiness to the household and the fam
ily. In a society with no division between the re
ligious and the profane worlds, ritual deposits can 
be perceived as having a purely functional mean
ing as a prehistoric home insurance. ■
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VI • Diskussion





Diskussion

Michel Note i, id, Societas Archaeologica Upsaliensis

P
rojektet arkeologi Eą Uppland har nu 
avslutats och en ny fas har vidtagit, där 
reflexioner och eftertankar fått stå i för
grunden före arbetet i fält. Denna volym som be

handlar ämnet grav- och ritual är ett uttryck för 
detta. När volymen var i planeringsstadiet var 
ambitionen högt uppskruvad, kanske för högt. 
Även om den teoretiska utvecklingen varit sådan 
i arkeologin de senaste decennierna att det öpp
nats upp för nya betydelser och nya möjligheter, 
så återstår många problem - både principiella, be
greppsliga och metodologiska, vilket många för
fattare i denna bok också vittnar om. De problem 
som aktualiserats i samband med de senaste årens 
utgrävningar av boplatser, gravar och andra loka
ler är i många fall, visar det sig, lika gamla som ar
keologin som vetenskap. Att skriva en syntes efter 
ett sådant gigantiskt projekt som E/pprojektet, 
även om den skulle begränsas av de ramar som 
denna volym sätter upp, anser jag vara ett närmast 
omöjligt projekt i sig. Om en syntes ska vara re
levant måste det redan från början av sådana här 
omfattande projekt byggas in en sådan möjlighet, 
där en central utgångspunkt skulle vara en analys 
av den kunskapsutveckling som sker i uppdragsar- 
keologiska sammanhang. Ett sådant kunskapsteo
retiskt projekt skulle göra det möjligt att studera 
kunskapsutvecklingen samtidigt som man bygger 
in möjligheter att styra in projektet på frågor som 
det är önskvärt att utveckla vidare. Frågorna i det 
här fallet skulle kunna handla om fältmetodik, 
metodologiska eller principiella överväganden,

men också om andra behov och prioriteringar 
som kanske inte är lika uppenbara. Ett önskvärt 
projekt vore t.ex. att studera den intersubjektivi- 
tet som finns inom sådana här stora projekt i upp- 
dragsarkeologin, en sorts social distribution av 
kunskap vilken styr inte bara de frågor man stäl
ler utan också de svar man tycker sig kunna avge. 
Detta gäller inte minst tolkningar och problem
ställningar i samband med undersökningen av 
begravning och ritual som denna volym tar upp 
till diskussion. Bakom dessa tolkningar och frågor 
finns en rollspecifik vokabulär, en internalisering 
av semantiska fält som strukturerar och legitime
rar tolkningar och förfaranden inom arkeologin. 
En arkeolog inom uppdragsarkeologin blir inte 
bara en arkeolog genom att skaffa sig de nödvän
diga kunskaperna utan också genom att förstå 
och använda sig av denna vokabulär, detta språk. 
Det skulle t.ex. vara intressant att veta mer om 
relationen mellan val av problem (vad bestämmer 
valet av problem?) och hur den formuleras (i ter
mer av ens metodologi?). Liksom det skulle vara 
intressant att analysera denna relation utifrån ett 
kontrainduktivt förhållningssätt - d.v.s. utifrån 
förutsättningen att om fakta är teoriberoende, så 
behövs nya perspektiv för att producera nya fakta. 
Det är bara delvis möjligt att idag säga om pro
jektet i detta sammanhang producerat nya fakta 
genom nya perspektiv. Ett kunskapsteoretiskt 
projekt skulle i framtiden kunna ge större rättvisa 
åt den här typen av projekt än vad t.ex. jag som 
redaktör kan göra så här i efterhand.
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Frågor om religion, kult och ritual har i arkeo
logiska sammanhang ofta varit förknippade med 
en diskussion om det vetenskapliga engagemanget 
och om de gränser man vill sätta upp för arkeo
logins vetenskaplighet. Vi behöver inte leta länge 
för att upptäcka hur frågorna om religion, kult 
och ritual också tudelar arkeologin. Å ena sidan 
finner vi dem som menar att en studie i kult och 
ritual och i synnerhet i religion endast genom ma
teriell kultur är en exkurs långt bortom gränserna 
för vilka slutsatser som kan dras arkeologiskt. I 
sin mest extrema variant återfinner vi en arkeo
logi som bemöter den här typen av frågor mycket 
negativt och ibland gycklande. ”Kognitiva förhåll
ningssätt”, säger man, kan bara användas när det 
arkeologiska materialet är tillräckligt stort för att 
kunna stödja hypoteserna. När materialet inte är 
så rikt, menar man, blir den kognitiva arkeologin 
inte mer än spekulation, en form av ”bungee jump 
into the Land of Fantasy” (Flannery & Marcus 
19Pd:3S2). Det man är rädd för är dels att vi som 
arkeologer ska ledas bort från frågor vi har större 
möjlighet att besvara, och dels att vi förleds in i en 
analys av rituella eller religiösa data utan ett kon
sekvent teoretiskt ramverk. Ett mindre diploma
tiskt men likafullt rättvisande sätt att uttrycka det 
på är att Flannery & Marcus här ger uttryck för en 
gammal tanke som betecknar det verkliga i mot
sats till det fiktiva, där de själva tycker sig ägna tid 
åt en forskning som verkligen är åtkomlig för för
nuftet, till skillnad från de ogenomträngliga gåtor 
som de ”kognitiva” arkeologerna sysselsätter sig 
med (och som visar att de senare inte alls är intres
serade av att veta vad som verkligen hänt i det för
flutna). Å andra sidan finner vi de arkeologer som 
menar att det är möjligt att kombinera en grundlig 
kunskap om relevanta data med en förstående fö
reställning i syfte att skapa giltiga insikter i sedan 
länge försvunna trossystern. Detta sker emellertid 
inte ofta utan en medvetenhet om sådana meto
dologiska begränsningar som skeptikerna för fram 
som ett skäl till varför man inte ska undersöka den 
här typen av frågor. Tvärtom försöker man i regel 
utveckla de metodologiska möjligheterna att ar
keologiskt förstå också sådant som kult, ritual och 
religion. Detta arbete påbörjas redan i fältfasen 
och många arkeologer som deltagit i Ezpprojektet

vittnar i denna volym om hur viktiga bedömning
arna på plats är för den slutliga tolkningen, t.ex. 
vad gäller olika konstruktioners morfologi. Ett så
dant vedertaget begrepp som ”grav” har väl aldrig 
i en arkeologisk publikation problematiserats så 
mycket av så många författare som i denna, vilket 
är ett tecken gott som något på en medvetenhet 
om problemen. Men det kunskapsteoretiska pro
jekt jag efterfrågar skulle vid det här laget kunna 
ha tydligare bestämt vari denna medvetenhet be
står i och hur man bäst skulle formulera den.

Skälen till att det finns sådana skillnader i sy
nen på arkeologins möjligheter som jag talade om 
tidigare kan vara många och för komplexa för att 
reda ut under de här förutsättningarna. Men ett av 
skälen måste vara att vi sällan försöker formulera 
en metodologi för arkeologin som tar hänsyn till 
våra möjligheter att t.ex. identifiera en rituell kon
text eller rituella symboler. Flur ska vi arkeologiskt 
upptäcka en kultpraktik, ett religiöst handlande? 
På vilka grunder betraktas t.ex. en grop med djur
ben och kanske några föremål som hushållsavfall, 
medan en annan betraktas som en rituell nedlägg
ning, som ett bevis för en offernedläggning? Hur 
ska jag som arkeolog veta om denna artefakt eller 
anläggning hade en kultisk eller religiös mening? 
Vilket budskap var i sådana fall denna kultiska el
ler religiösa artefakt eller nedläggning skapad att 
förmedla? (se Renfrew lpSgraf.). Den här typen 
av frågor kräver ett ”kognitivt” förhållningssätt, 
en kognitiv arkeologi som definierats som en ap
proach som undersöker ”past ways of thought as 
inferred from material culture” (Renfrew 1994:3). I 
själva verket menar Renfrew att varje försök att ar
keologiskt studera det mänskliga tänkandet ound
vikligen måste ta i beaktande det arkeologiska för
hållningssättet till religion (Renfrew 1994b 147).

I teorin är vilka föremål eller rumsliga kontexter 
som helst möjliga att behandlas som symboliska 
eller rituella. Det betyder, till skillnad från den 
vanliga arkeologiska uppfattningen, att det inte 
finns någon inneboende rituell eller symbolisk 
kvalitet som exkluderar vissa rum eller artefakter 
från att bli utvalda för rituell behandling. Således 
finns det ingen tydlig metodologisk vägledning 
när det gäller att identifiera närvaron av ritual ar
keologiskt. Det enda vi behöver komma ihåg är is
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tället att vad som helst och ingenting kan fungera 
som en symbol. Symboliska associationer är be
roende av kontexter, allt ifrån det sublima till det 
löjliga kan betraktas som symboliskt eller sakralt 
(Parsons 1954: 56). Inte sällan handlar det därför 
om att det är intuitionen som ska leda arkeologen 
till en rituell kontext. Många artiklar i denna vo
lym har, trots denna ambivalens vad gäller före
måls status, övertygande kunnat visa att på samma 
gång som döden utgör en transformationsprocess 
för den avlidne så kan ett föremåls, t.ex. en mal- 
stens, livshistoria transformeras under en begrav
ningsritual, vilket inte alls är ovanligt i sådana här 
sammanhang (se Arnold & Wicker 2001: xv).

Det finns emellertid en vägledning där arkeo
logen själv, utan vägledning av det arkeologiska 
källmaterialet, måste dra en viktig skiljelinje och 
denna har att göra med hur vi ska uppfatta den so- 
ciokulturella kontexten. Med detta menar jag att 
hur enkelt eller hur svårt det är att identifiera ri
tual arkeologiskt beror på graden av sociokulturell 
differentiering inom ett sociokulturellt system. I 
olika kulturella miljöer har man t.ex. olika upp
fattningar om hur man ser det sociala och religiösa 
som separata aktivitetssfärer. Denna differentie
ring rör sig mellan två extremer; från kulturella 
miljöer eller samhällen där ett religiöst handlande 
inte går att skilja från ett socialt, till en annan ex
trem där religionen, det sociala, det ekonomiska 
etc. betraktas som separata delar av livet. Om vi 
studerar en kultuell kontext, där vi har goda skäl 
att anta att människan anser sig vara omgiven av 
övernaturliga krafter, så blir det också svårt för 
oss arkeologer att identifiera rituella platser och 
objekt. Det kan i sådana här sammanhang vara så 
att vi står inför en kontext där det inte var nöd
vändigt att etablera en kommunikation med det 
övernaturliga genom mänskliga handlingar, via 
sådana speciella medium som rituella platser och 
rituella objekt utgör. Eller också går kult och reli
gion helt upp i det vardagliga livets funktionella 
aktiviteter så att det blir svårt att urskilja arkeo
logiskt. Vi måste i våra analyser också ta hänsyn 
till i vilken utsträckning vissa rituella mönster re
laterade till kult och religion är begränsade till sär
skilda sociala grupper. En rituell kommunikation 
med det övernaturliga t.ex. kan vara reserverad för

ett litet segment av befolkningen. Eliter är över
huvudtaget mer synliga än övriga grupper i det 
arkeologiska materialet då de kontrollerar religio
nens och maktens manifestationer i livet liksom i 
döden. Frågan om den rituella kommunikationen 
har tagits upp i volymen, en fråga jag själv ser som 
central för våra möjligheter att förstå sådant som 
en begravningsritual. Men innan vi kommer så 
långt i diskussionen återstår ännu några begrepps
liga problem som knappast kan få sin lösning nu 
men som måste formuleras.

En principiellt viktig diskussion handlar följ
aktligen om vilka begreppsliga verktyg vi förfogar 
över som arkeologer. Det kanske viktigaste i det 
här sammanhanget är problemen med att identi
fiera mänskliga aktiviteter ”som” ritualer och hur 
vi kan förstå relationen mellan så viktiga begrepp 
som föreställning, religion, ritual och ideologi. 
Att tydligare och mer genomgående bedöma och 
karaktärisera handlingar och föreställningar kan 
eliminera många av de svårigheter som annars blir 
uppenbara i en implicit bedömning av vad som 
konstituerar det ”sociala”, det ”rituella” eller det 
”religiösa”. Redan när arkeologen explicit bedö
mer att en grav uttrycker både en religiös, rituell 
och en social situation som inte går att separera 
från varandra, kan det uppstå oklarheter i den ar
keologiska framställningen om hur begreppen för
håller sig till varandra. I regel uppstår oklarheter
na när man trots viljan att inte separera begreppen 
betraktar t.ex. ”det religiösa” som överordnat ”det 
sociala” (t.ex. Lagerlöf 1991). Genom att inte pre
cisera förhållandet mellan begreppen närmare än 
så förstärker man inte bara en dualitet (som i re
gel bygger på distinktionen mellan det ”profana” 
och det ”sakrala”) man i princip motsätter sig - 
man grundlägger också svårigheter att identifiera 
sådana kvalitéer som möjliggör en bestämning av 
aktiviteter ”som” något vars egenskaper tillsam
mans kan utgöra verkliga begreppsliga verktyg för 
arkeologen. I syfte att underlätta en tydligare be
stämning av aktiviteterna på ett gravfält eller en 
boplats kan det således bli nödvändigt med en dis
kussion om relationen mellan föreställningar, t.ex. 
sådana vi bedömer som ”religiösa”, handlingar 
som vi bedömer som rituella, samt vår uppfatt
ning om den sociala strukturen.
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Syftet med den begreppsliga diskussion som nu 
följer är att styra in på frågor och aspekter som jag 
anser vara nödvändiga för arkeologin om vi med 
trovärdighet ska kunna formulera en vägledande 
metodologi. Jag avslutar därefter med en reflexion 
över begreppet ”anfäderskult”, vilket är ett begrepp 
till vilket många artiklar i volymen återvänder till.

Föreställningens 
avstånd till handlingen
I regel uppfattar vi som arkeologer de mänsk
liga föreställningarna som primära i förhållande 
till det rituella handlandet i samband med t.ex. 
begravningar. Denna eskatologiska otålighet att 
göra föreställning till skäl för handling kan ibland 
vara fruktbar, då den kan lyfta fram den individu
ella subjektiviteten och aktiviteternas kognitiva 
dimensioner. Men denna utgångspunkt medför 
likväl vissa begränsande (reduktionistiska) konse
kvenser som bl.a. innebär att ritual som idé un
dervärderas och behandlas som något härlett och 
sekundärt. Det finns goda skäl att vara vaksam 
över det sätt på vilket ritualbegreppet undervär
deras då ritualer spelat en viktig och aktiv roll i 
skapandet och bibehållandet av de gränser, struk
turer och hierarkiska relationer som konstituerar 
och utgör människors sociala strukturer (”sam
hället”). Jag menar också att en syn på ritualen 
som tar på allvar dess potentiellt kreativa roll gör 
att vi som arkeologer undviker att fastna i fruktlö
sa undersökningar av en förhistorisk teologi, som 
kanske inte alls var så normativ att en detaljerad 
kunskap om den behövs för att förstå beteendet i 
det förflutna. Ett annat orosmoment i sådana här 
sammanhang är vår ofta begränsande och outred
da syn på symboler i arkeologin.

I ett annat sammanhang, när det gäller båtgra
varna i Mälardalen, har jag visat att arkeologer 
gjort många försök att sätta dem i relation till före
ställningar om döden, men att det man framförallt 
kunna påvisa är hur både skepp och skeppssymbo- 
ler är intimt förknippade med begravningar un
der stora delar av det förhistoriska Skandinavien. 
De arkeologiska framställningarna har vid det här 
laget nått en punkt där en omfattande spridning

av ett fenomen över skiftande områden, kulturella 
miljöer och kosmologier i själva verket måste dis
kuteras i syfte att ta reda på i vilken mening en 
förståelse har uppnåtts. Att fenomen kan karaktä
riseras som i det närmaste universella är ju ingen 
garanti för förståelsen av dem i annan mening än 
som tidlösa bilder, som stelnade betydelser (Note- 
lid 199551997; 2001b). Det arkeologiska långtids
perspektivet får också i denna mening problem 
med att utläsa t.ex. religiösa eller sociala föränd
ringar utifrån rituella handlingar. Kulthandlingar 
i ett område kan praktiseras på samma sätt i flera 
tusen år, trots klara belägg för i en annan mening 
avgörande religiösa, mytologiska och sociala för
ändringar (se Johansen lppmyzf.). Det ligger ofta 
i ritualens natur att dess ursprungliga kraft och 
kreativitet kan utmattas ju mer ritualen formali- 
seras, konventionaliseras och repeteras. Vi måste 
som arkeologer därför vara vaksamma över våra 
möjligheter att identifiera den rituella betydelsens 
rigor mortis, en avmattning av betydelser. Ett ex
empel på en sådan kan vara den som återspeglas i 
skillnaden mellan de vendeltida och de vikingatida 
båtgravarna i Valsgärde (Notelid 1997: 15).

En av orsakerna till att en sådan situation upp
står är att vi har oklara uppfattningar om för
hållandet mellan föreställning och ritual. När vi 
tycker oss ha identifierat en aktivitet ”som” ritual, 
vill vi i regel genast förknippa den med möjliga 
föreställningar och vi sätter dem på så sätt i sam
band med den eller den riten. I regel har vi då för 
länge sedan frikopplat riten från de händelser där 
den ägt en innebörd och vi har därmed förlorat 
ur sikte dess kreativa kraft som utspelad händelse. 
Och när vi i slutändan låter föreställningarna stå 
som garanter för riternas uppförande och innehåll 
är det i regel för sent att göra något ytterligare åt 
saken. Resultatet blir med stor sannolikhet att vi 
drivits bortom ritens och den rituella kommu
nikationens belägenhet i en social situation, ty i 
våra framställningar har vi sannolikt från specifika 
(traditionella) samhällen ryckt upp föreställningar 
och symboler med rötterna, och formerat sådana 
sinnebilder som rimligtvis inte kan ha existerat i 
ett mänskligt medvetande innan vårt eget. På det 
viset kan vi som arkeologer implicit motverka 
våra egna syften att förstå en kontext, ett speci-
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ńkt sammanhang på en begravningsplats. Det här 
betyder emellertid inte att jag som arkeolog kan 
förstå socialt handlande eller beteende utan att 
referera till föreställningar som strukturerar det. 
Den teoretiska implikationen är att jag istället för 
religionens eventuella normativa roll ska inrikta 
mig på att förstå religionens strukturerande prin
ciper, då dessa begränsar de former eller vägar det 
sociala beteendet kan ta.

Att sätta föreställning före det rituella handlan
det kan således innebära ett underskattande av ri
tualen som ett medium för att överföra betydelser, 
för konstruktionen av en social verklighet eller, 
för den delen, skapandet och levandegörandet av 
kosmologin själv (Tambiah 1979:120). Genom att 
poängtera ritualens karaktär av att ske här, under 
vissa förhållanden, har vi möjligheten att lägga 
emfasen på den rituella händelsens kontextuali- 
tet och skiftande betydelse inom en både tids och 
rumsbegränsad form (t.ex. Notelid 1997)- Grun
den för min uppfattning ligger i själva avståndet 
mellan föreställning och handling. Det kanske 
viktigaste för ett arkeologiskt ritualbegrepp kan i 
själva verket visa sig vara att beskriva förhållandet 
mellan det som etablerats kunskapsmässigt, eller 
intellektuellt (kognitivt), och det som snarare kan 
vara grundat på andra bestämda motiv eller viljor 
som driver på en handling av den här arten. Att 
önska är nämligen inte vilja, inte praxis (Gada- 
mer 1989:51), och det är i första hand genom att 
betrakta ritualen som levande mänsklig praxis jag 
kan karaktärisera handlingarna och få grepp om 
deras betydelser. Båda elementen medverkar san
nolikt till ritualens innehåll och utförande, även 
om de stundom i vårt tänkande tycks dra åt olika 
håll. Det ńnns i denna mening åtminstone två 
riktningar mot vilka analyserna kan gå. Å ena si
dan löper man risken att reducera ritual till religi
ös ritual, d.v.s. liturgi, å andra sidan kan ritual re
duceras till blott och bart ett ideologiskt redskap. 
Grunden till det förra förfarandet är sannolikt att 
man betraktar ritualens relation till föreställning 
och religion som automatisk, d.v.s. att man upp
fattar att ritual per definition måste vara relaterad 
till föreställning, vilket är en grov förenkling och 
dessutom en ren västerländsk uppfinning (Grimes 
1990:12). För antropologer som till skillnad från
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arkeologer i regel kan observera hela rituella sek
venser, är det inte särskilt ovanligt att finna män
niskor som deltar i riter de inte tror på. Eller om 
de tror på dem (eller delar av dem), så gör de det 
på ett särskilt sätt - på ett konjunktivt eller ”som 
om” sätt (Veyne 1988; Grimes 1990:12). Härvid
lag har man i syfte att problematisera ritualbegrep
pet på ett trovärdigt sätt försökt visa att det i vissa 
sammanhang är tydligt att tron underordnats kra
ven på deltagande i ritualerna, t.ex. i den grekiska 
stadsstaten (Goody 1977:33). Ritualer i vår tid, 
som t.ex. konfirmationer och bröllopsceremonier, 
fungerar också de ofta på ett konjunktivt sätt.

När man som jag och andra (t.ex. Engström och 
Björck i denna volym) för in ett begrepp om ideo
logi som en viktig del i förståelsen av ritual behö
ver det alltså inte betyda att ideologi alltid står i 
en faktisk motsatsställning till något annat som vi 
skall räkna som sanning, d.v.s. trosföreställningen 
per se behöver inte vara den enda sanning vi kan 
förknippa med ritual. Det betyder bara att ritual 
kan vara så mycket mer än relationen mellan män
niska och föreställningssystem. Risken finns såle
des att den troende individen eller föreställningen 
a priori objektiveras som sanning, och att man i 
någon mening betraktar det unikt religiösa som 
något oreducerbart, något man måste ”tro” på 
som människa och forskare (Notelid 1996:333 ff.). 
I själva verket är förekomsten av en föreställning 
inte tillräckligt för att definiera ett primärt skäl till 
handlingen, inte heller för hur handlingen gestal
tar sig. Ett primärt skäl innehåller både föreställ
ningar och attityder, vilka inkluderar sådant som 
begär, önskningar, krav, drifter, estetiska princi
per, ekonomiska förfång, sociala konventioner och 
offentliga och privata mål. För att förstå religioner 
är det därför nödvändigt, menar jag, att skilja mel
lan religionens varierande funktioner som före
ställningssystem och som handlingssystem.

Jag vill förhålla mig till begreppet ”symbol” på 
liknande sätt som till föreställning. En symbol 
(t.ex. ”båt”) skall inte nödvändigtvis betraktas 
som arketypisk. Ett föremåls eller en handlings 
eventuella symboliska värde framstår i ett specifikt 
sammanhang i vilken ritualen har sin givna plats. 
I arbetet med att formulera ett ritualbegrepp stäl
ler jag mig således frågande inför framställningar
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som implicerar att riter till största delen består av 
symboler men att de har andra ingredienser också, 
oklart vilka. Även om ”symbolisering” är en vik
tig ingrediens i många ritualer så är det inte opro
blematiskt att låta begreppet definiera det rituella 
handlandet, eftersom ”symbolisering” också är 
något som fungerar i icke-rituella kontexter (se 
Goody 1961; Grimes 1990:14, 234 f.). Därmed 
närmar jag mig i detta sammanhang Dan Sperbers 
(1975) användning av metaforen ljuskälla för att 
beskriva begreppet om symbolisering; en ljuskälla, 
inte för att titta på, men i syfte att belysa (Sperber 
1975:70). På så sätt lägger jag här emfasen på sym
bolismen och dess potential att sprida ljus över 
den sociala världen. En båt t.ex. i samband med 
båtgravritualer blir i denna mening inte endast ett 
uttryck för hur man uppfattat en övergång till ett 
dödsrike, utan också en visuell förstärkare av en 
monumental ritual vars sociala effektivitet varit 
viktig (se Notelid 1995:428).

Men även om man i rituella sammanhang kan 
säga att ”döden”, eller föreställningarna som omger 
den, är otillräckliga förklaringar av begravnings
ritualerna, så finns det skäl till besinning när det 
gäller bestämningen av en begravningssituation. 
Min utgångspunkt ger upphov till frågor om det 
sociala och politiska livet som omger döden och 
begravningen. Men perspektivet är otillräckligt 
om jag också har ambitionen att till fullo förstå de 
sätt på vilka människor handskas med traumatiska 
erfarenheter, eller de metaforer genom vilka man 
hanterar döden (se t.ex. Kus 1992; Tarlow 1992; 
Gräslund 1994). Begravning innebär i regel inte att 
man burdust gömmer undan den döde, tvärtom 
använder man ett oerhört uppbåd av mänskligt 
engagemang och arbete för att dröja kvar hos den 
döde, för att hålla kvar honom eller henne bland de 
levande eller, som vi ska se senare, för att se till att 
de döda inte återvänder till de levandes värld.

Många arkeologer idag uppfattar det som ett 
väsentligt problem att religion och den metafy
sisk som kan förknippas med den inte får något 
utrymme i arkeologiska framställningar. Det som 
skapat detta avstånd mellan religion, dess metafy
sik och den moderna vetenskapen, är främst att de 
svar som vi genom religionen och dess metafysik 
anar oss kunna ge, för andra idag är svar på frågor

vi egentligen inte kan eller behöver ställa. ”Alltför 
religiösa antaganden” är exempel på sådant som 
många menar inte hör hemma i vår samtid, vilket 
är ett tecken gott som något att vi måste vara med
vetna om hur arkeologin som diskurs fungerar, hur 
den gallrar och utrensar vissa delar för att befrämja 
andra (Notelid 1996: 313). Det finns således alltid 
goda skäl att föra fram det som vetenskapen ibland 
inte ens förmår resa frågor kring. I det här sam
manhanget, när vi talar om människors upplevel
ser av döden, krävs det kanske ibland ett engagerat 
övervägande av livet. Utan ett sådant står jag nära 
gränsen till ett förnekande av den fulla betydelsen 
för dem som upplever döden, och jag ändrar ingen
ting vad gäller den obönhörliga diskontinuiteten 
mellan det verkligt levda livet och det som bort
vissnat in i döden. Många arkeologiska diskussio
ner, liksom min egen här, besitter svagheten att de 
involverar begrepp snarare än förstående känslor.

Identifikation av 
aktivitet ”som” ritual
Det finns således alltid ett visst avstånd mellan 
föreställning och de symboliska förmedlingar 
vi tycker oss kunna se ingå i handlingar, liksom 
varje social handling kommunicerar betydelser 
som går bortom motivationsbasen. Redan på den 
individuella handlingens plan kan den som hand
lar inta en distans till sina handlingsgrunder, och 
”sammanställa dem till en symbolisk ordning som 
föreställes för sig själv, skild från handlingen” (Ri- 
coeur 1992:182). Utifrån mitt perspektiv förvän
tar jag mig inte att religiösa föreställningar skall 
vara segregerade från en social och politisk sfär, 
tvärtom ser jag religionen som en integrerad och 
ibland t.o.m. priviligierad del av vad jag betraktar 
som ideologi. Härmed försöker jag undvika att in
skränka religionen till den privata och personliga 
sfären, som om kunde den skyddas på en sådan 
huvudsaklig plats. Detta innebär samtidigt att av
ståndet hos föreställningen blir mer komplex i sin 
innebörd om jag betraktar begravningarna som 
utspelade händelser på ett kollektivt plan. Genom 
att betrakta dem som händelser på ett kollektivt 
plan lägger jag emfasen på en övergripande kollek
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tiv kunskap, vilken formar sig till en ideologi som 
inte bara existerar i människors huvuden, utan lig
ger inbäddad i den mänskliga verksamheten. Att 
fokusera på aktiviteten (begravningen) i sig och 
tala om dess symboliska förmedling (Geertz 1973) 
är att understryka den offentliga karaktären hos 
denna aktivitet; inte endast för de individuella 
önskningarnas uttryck, utan också för kodifiering- 
en av en samhällelig handling i vilken den indivi
duella handlingen finner sin plats.

Att föreställningens koppling till handlingen 
och dess symboliska förmedlingar inte kan sägas 
vara automatisk, innebär att vi är i stort behov 
av ett begrepp som utpekar en grund från vilken 
begravningsriten uppstår. Innan en rit blir till en 
rit, är dess egenskaper bokstavligen något annat, 
eller någon annanstans. Problemet med att direkt 
utläsa föreställningar utifrån handlingarna kan re
duceras genom antagandet att organiseringen av 
handlingarna i samband med hanteringen av den 
döde och begravningarna kan vara strukturerade 
enligt särskilda kulturella-sociala värderingar, 
utan att ha sitt ursprung i rituella praktiker (t.ex. 
Barrett 1988). Att föreställa sig en process vari en 
rit föds utifrån processer som kanske är mindre 
tillspetsade eller formella, hjälper oss arkeologer 
att tydligare se kopplingen mellan det vardagliga 
livet och det rituella livet. Vi kan använda oss av 
begreppet ritualisation eller ritualisering som red
skap för en sådan förståelse (se Grimes lppcuyff.).

Inledningsvis kan ritualisation definieras som 
ett sätt att handla som skiljer vissa handlingar 
från andra. Ritualisation refererar till aktiviteter 
som inte är kulturella som ritualer, men som nå
gon, ofta en observatör, tolkar som en potentiell 
ritual. Man kan tänka på det som infra,- kvasi,- el
ler pre-ritualistiskt. Begreppet ritualisation åkal
lar således metaforer; vi ”ser” den eller den akti
viteten ”som” ritual. Liksom det sociala dramat 
är ritualisation djupt inbäddad i vanlig mänsklig 
interaktion. Erving Goffman (1967) t.ex. uppfat
tar de stiliserade rutinerna i det vardagliga livet 
som ”interaktionsritualer”. Både det sociala dra
mat och ritualisation är något som fortgår hela ti
den, men vid olika tillfällen fokuserar människor 
på och koncentrerar dessa processer och skapar 
ett drama respektive en rit. Med ett ritualbegrepp

kan vi i vissa sammanhang, menar jag, fånga upp 
både denna koncentration av handlingar och un
der vilka förhållanden de kan uppstå och verka. I 
syfte att tydligare se kopplingen mellan ritualen 
och vardagen kan vi således betrakta begravnings
ritualen i å ena sidan en ”hård”, fristående mening 
(riter), och en ”mjuk”, metaforisk betydelse (ri
tualisation) å den andra. Istället för att tänka på 
aktiviteter som antingen rituella eller inte rituella, 
vilket utgör ett ständigt problem för arkeologer, 
kan vi således specificera i vilken mening och till 
vilken grad en handling kan sägas vara ritualise- 
rad. Ritual blir då inte ett ”vad”, inte ett ”ting”, 
utan ett ”hur” - en kvalitet. Att närma sig ritual 
från en sådan utgångspunkt kan utmynna i mer 
fruktbara frågor om de ritualiserade handlingar
nas betydelse och effektivitet - dess källor, syften 
och ändamålsenlighet. Men vi kan också uppfatta 
ritualisation som en strategi för skapandet av sär
skilda former av maktförhållanden inom särskilda 
sociala situationer. Ett ritualbegrepp baserat på 
formaliserade rituella praktiker kan för en sådan 
förståelse specificera hur makt fungerar, vad den 
gör och hur den gör det (Notelid 1997). Det blir 
följaktligen alltmer meningsfullt att tala om en ak
tivitet som ritualiserad när vissa kvalitéer uppstår 
och multipliceras; när den så att säga blir ”tjock” 
av dem (Grimes 1990: 7&.). Vi slipper på så sätt 
inte undan behovet av att kategorisera handlingar 
med sådana kvalitéer som ritualer. En tolkning av 
gravar t. ex. måste i denna mening utgå dels från 
att depositionerna inom och utom gravrummet 
speglar handlingar där föremål och annat valts 
med stor omsorg inom ramen för en organiserad 
aktivitet, dels från att de sätt på vilka handlingar
na utfördes följer vissa koder och regler som måste 
utsättas för våra tolkningar.

Den rituella processen 
och diskursen
Många gånger kan det som arkeolog vara nödvän
digt att fråga sig om det vi står inför kan vara re
sultatet av en tids och rumsbegränsad ritual, om 
den ingår i en temporär aktivitetssfär med egen 
disposition, och om den ägde rum i ett markerat
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(temporärt eller permanent) rum. Har den rituel
la händelsen genom olika markeringar separerats 
från vardagen, d.v.s. rör det sig om en privilegie
rad aktivitet åtskild från andra? Om ritualen var 
tidsbegränsad betyder det att den sannolikt hade 
en väldefinierad början, en mitt och ett slut - vil
ket ritualer för det mesta har (van Gennep i960). 
Varje steg i en rituell process kan därför markeras 
genom olika former av symbolism (van Gennep 
i960; Turner 1969; Bloch 1985). Även om vi som 
arkeologer inte kan observera begravningsritens 
hela sekvens, så ökar våra möjligheter att säga nå
got om dess komplexitet om vi letar efter ritualens 
eller riternas olika beståndsdelar och element.

Den döde, och det sätt på vilket den döde be
handlats, utgör i sig ett kraftfullt symboliskt me
dium genom vilket övergången till dödsriket re
presenteras. En idé om begravningsritual kan väga 
samman denna själstrons gestaltande i männis
kans praktik (Gräslund 1994) med de diktat som 
praktiken i slutändan kan kommunicera. På så sätt 
kan vi försöka förstå hur den rituella processen 
rör sig från en typ av fenomen till en annan; från 
struktur till anti-struktur (Turner 1969), eller från 
en icke-ideologisk kognition till ideologi (Bloch 
rpSs^yff.). Har vi tillgång till ett mångfacetterat 
arkeologiskt material kan vi också få en djupare 
inblick i den komplexitet och den mångfald hand
lingar som ligger bakom begravningarna. En så
dan möjlig analys av den rituella processen, som 
den kan återspeglas i det arkeologiska materialet, 
skulle kunna låta ana ritualens fixerade form som 
innehåller både repetition och omväxlande ele
ment. På så sätt kunde en analys göra det möjligt 
att upptäcka någon form av hierarki inom ritua
len; där den ena riten avlöste den andre, och där 
varje senare rit förutsätter den förra och kanske 
inkorporerar en eller flera händelser från en eller 
flera av de föregående riterna o.s.v. Att t.ex. skilja 
mellan depositioner inom och utom gravrum
met finns det alltid goda skäl att göra (Gräslund 
I994:i5f.; Barrett 1988:33ff.), ty det är troligt att 
depositionerna kan härledas till olika moment 
inom den rituella processen (Notelid 1997).

Ofta tycker jag mig som arkeolog kunna skönja 
ett samband mellan rituell form och socialt privi
legium. Under sådana omständigheter är det na

turligt att undersöka huruvida det arkeologiska 
materialet speglar sådana förhållanden där ritu
alisering kan betraktas som en del i en effektiv 
social strategi. Om vi står inför en lång kontinui
tet av begravningar på ett gravfält blir det därför 
viktigt att försöka besvara hur begravningar som 
ritualiserade handlingar skall sättas i samband 
med den sociala produktionen eller reproduktio
nen. Skall jag alltså tolka det så, att det var den 
sociala reproduktionen självt som skapade den 
kontinuitet vi kan se återspeglat i det arkeologis
ka materialet? Eller ska jag tolka det som att det 
bl.a. var genom begravningarna man kunde för
säkra sig om den sociala ordningens kontinuitet? 
Oavsett vad svaren blir leder det fram till frågor 
om ritualens sociala effektivitet. I sådana här 
sammanhang tror jag det är nödvändigt att upp
fatta det fysiska rummet som ett socialt rum, ett 
rum med regler för engagemang och interaktion. 
Tar vi bort människorna ur bilden eller rummet 
blir det svårt att skapa oss en uppfattning om en 
händelse som begravning, på samma sätt som det 
blir svårt att tala om begravning när vi står inför 
bentomma gravar (se Appelgren & Renck m.fl. 
i denna volym). En återsocialisering av platsen 
blir än viktigare om platsen varit tillgänglig för 
flera på varandra följande generationer, där man 
kanske begravt sina döda under flera hundra år 
eller längre. En sådan plats är social och kollektiv 
till sin karaktär, den är konstruerad och dess be
tydelse bestämdes av återkommande aktiviteter; 
den är en plats dit man kom på signifikanta besök 
snarare än varaktigt uppehöll sig, men den kan 
också uppfattas som en farlig plats att vistas på.

En av konsekvenserna med att försöka uppfatta 
människans belägenhet är att jag därigenom be
stämmer en situation som inte nödvändigtvis är de- 
terminerad i sig själv. Ett vanligt tillvägagångssätt 
för en sådan bestämning inom arkeologin är när vi 
försöker finna svar på frågan vad människan åsyf
tade med en handling. För att få svar på det måste 
jag emellertid fråga mig vem, eller vilka jag talar 
om, eller bättre; är det överhuvudtaget möjligt att 
tolka en handling som en funktion av ett avgränsat 
och skönjbart motiv? Den rituella handlingen t.ex. 
står ju i olika förhållanden till olika andra aktörer - 
handlingen har olika ansikten. Att välja en beskriv-
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ning som Beskrivningen av handlingen innebär så
ledes alltid en bestämning av en situation som inte 
behöver vara bestämd. Jag kan inte heller räkna 
med att det inom ramen för en handling alltid finns 
ett enkelt kausalt samband mellan syfte och orsak. 
För att en handling skall vara vad agenten förestäl
ler sig, måste den vara sådan att andra kan förstå 
den på samma sätt. Men gör de verkligen det? Och 
vilka andra talar jag om?

Det föreligger en väsentlig paradox i själva 
begravningssituationen, som säger oss att det 
är andra än den döde själv som utför de rituella 
handlingarna som omger begravningen. Hur 
vi uppfattar ”makt” eller ”status” i dessa sam
manhang hänger alltså intimt samman med hur 
andra än den döde verkställer och utför en be- 
gravningsceremoni. Det vi uppfattar som status, 
rikedom o.s.v. är således inte i första hand ett ut
tryck för den dödes status i det levande livet, utan 
begravningsdeltagarnas tolkningar av en social 
situation. För att förstå begravningsritualer och 
de rituella handlingar som omger varje begrav
ning är det således nödvändigt att ibland före
ställa sig ett socialt sammanhang. En sådan kon
text innefattar sannolikheten att det fanns flera 
människor närvarande, alla med olika relationer 
till den döde. Man kan tänka sig att det under ce
remonierna fanns både sörjande människor, och 
folk som av olika skäl inbjudits utifrån, och såda
na som stod den döde nära socialt och politiskt, 
och de som utifrån våra begrepp om status kan 
framstå som socialt otillräckliga individer. Själva 
begreppet om en rituell diskurs riktar uppmärk
samheten till kommunikationens omständighe
ter, och det faktum att inte alla människor kan 
säga någonting, eller säga det med samma kraft 
- för det krävs en kontroll över inte bara materi
ella, utan också mänskliga resurser. Placeringen 
av sig själv nära den döde och förfäderna genom 
en kontroll över ritualen, innebär t.ex. att den 
kan användas som ett redskap för en potentiell 
dominans. De som i denna mening stod närmast 
den döde kan betraktas som agenter för repro
duktionen av viktiga myter och kosmologiska 
föreställningar. Därmed kan det också uppstå en 
spänning mellan deltagande och åskådan av en 
ritual, en spänning som är bestämd av den rå

dande sociala situationen. En begravningsritual 
kan därför ha utförts både som en konsekvens av 
en livskris (döden) och vid en viktig tidpunkt för 
kollektivet där ritualen som händelse innebar en 
viktig social förändring i samhället.

Begravningsritualen bär följaktligen på ett 
kulturellt innehåll grundat på kosmologiska och 
ideologiska konstruktioner. Att ideologi är intimt 
kopplad till rituell kommunikation behöver inte 
betyda att kosmologiska eller metafysiska speku
lationer också är begränsade på samma sätt. Det 
finns många exempel på människor som i all oänd
lighet är inbegripna i metafysisk spekulation utan 
att detta utvecklas till ideologi (Bloch 1985:35). 
Men man kan inte utesluta att ideologin tjänat 
som en viktig matris för organiseringen av kog
nitionen, eller att en förutsättning för etableran
det av en ideologi varit att man systematiskt och 
hänsynslöst angripit den icke-ideologiska kog
nitionen. Hos Turner (1969) är ideologi möjlig 
endast efter vad han kallar anti-struktur, det som 
hos Bloch (1985:40) bär epitetet anti-kognition. 
Accepterar man idén om ideologin blir det således 
inte särskilt märkvärdigt att betrakta ritual som 
en speciell form av vital mänsklig kommunikation 
- en viktig apparat för skapandet av en ideologi i 
förindustriella eller icke-moderna samhällen.

Begravningssituationen kan med andra ord 
betraktas som ett tillfälle där specifika relationer 
mellan individer bekräftades eller t.o.m. utma
nades genom att relationerna till den döde prö
vades på nytt (Barrett 1988; Mizoguchi 1993). 
Behandlingen av den döde kan vi alltså betrakta 
som materiella lämningar av sådana handlingar. 
Vi kan också förvänta oss finna skillnader i den 
rituella processen som kan föranleda tolkningar 
av olika sätt att utnyttja det rituella utförandet, 
inte minst beroende av vilka relationer olika män
niskor hade till den döde. Även om begravningens 
primära funktion kan sägas vara att överföra den 
döde till eftervärlden (Gräslund 1994) så finns det 
följaktligen goda skäl att föra diskussionen om ri
tual bortom detta primat. Riter, oavsett grad av 
helighet och ändamålsenlighet, är konstruerade 
av människor och därmed ofullständiga i den me
ningen att de fortlöpande kan värderas/omvär- 
deras, förbättras, utsättas för politisk och annan
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manipulation, ja, rent av misslyckas (se Geertz 
I973:i42ff.). En viktig slutsats av t.ex. Geertz ob
servation av en begravningsritual på Java, är att 
ritual inte bara bekräftar status, utan också på
verkar status. Människans handlingar kan därför 
sägas vara strukturerade enligt hennes erfarenhe
ter av den värld hon lever i, i lika hög grad som 
handlingarna i sig strukturerar hennes villkor 
(Giddens 1979). Ett annat sätt att uttrycka det på 
är att ritualer kan påverka också icke-ritualiserade 
handlingar i det vardagliga livets rutiner.

Minnet som resurs
Rådande gravläggningstraditioner på ett gravfält 
kan i gynnsamma fall göra det möjligt för arkeo
logen att analysera den mänskliga handlingen i 
förhållande till olika tid- och rumsaspekter. Det 
vi uppfattar som traditionsbundenhet när det 
gäller t.ex. gravskick utgör en anmodan till försök 
att förstå relationen mellan individuellt handlan
de och social struktur. Med social struktur menar 
jag främst ett begrepp för hur relationen mellan 
människor och mellan människor och materiella 
kategorier hålls samman över tiden (Giddens 
I984:i6ff.). En analys av begravningsritualerna 
på ett gravfält skulle i det här sammanhanget 
kunna visa beroendeförhållandet mellan hand
ling och struktur och hur en institutionaliserad 
verksamhet som begravningsritualen bildas, bi
behålls och förändras över tid. Många gånger kan 
det röra sig om aktiviteter där minnet spelat en 
stor roll, där vi kan diskutera hur ett kunskapsin
nehåll kunde mobiliseras kanske efter många år. 
Varför och hur lever ett sådant minne vidare över 
tiden och vilken roll spelade ihågkommandet när 
det gäller reproduktionen av sociala strukturer? 
För att svara på den frågan måsta vi ha klart för 
oss vilken roll ritualer spelar i förindustriella el
ler icke-moderna sammanhang. I orala kulturer 
t.ex. är ritual och myter och berättelser ett sätt 
att kommunicera med det förflutna, på ett mera 
indirekt sätt än vad som är möjligt i skriftliga kul
turer. Kontinuiteten med det förflutna betyder i 
denna mening någon form av beröring (kontigui- 
tet) i rummet. En grav eller t.o.m. en begravd in
divid på gravfältet kan ha tjänat som bärare av de

koder vilka fungerade som ankare i det förflutna. 
Kanske är det så vi ska uppfatta de ”markörer” 
som påträffas på gravfält som i övrigt kanske inte 
hade några andra synliga anläggningar.

Begravningsritualen i sig kan därför ha utgjort 
en viktig del i en förmedling som skulle binda tid 
med rum, något som vissa forskare menar utgör 
kärnan i den sociala reproduktionen (Giddens 
1979:103). Tillgången till det förflutna fanns kan
ske tydligast i gravbackens eller gravfältets mate
riella existens, och denna distanserade interaktion 
med det förflutna gjorde det möjligt eller rent av 
nödvändigt att mobilisera minnet. Minnet inne
bär i det här sammanhanget att man ägt makten 
att mobilisera och använda det aktivt - att omsätta 
det i handling som en mänsklig, men auktorita
tiv resurs (Giddens i984:258ff.; Notelid 1995:422, 
i997:iif.). Traditionsbundenhet på ett gravfält 
avspeglar i denna mening att tiden mellan be
gravningarna, som skapades/återskapades genom 
handlingar som repeterades, var viktig för bestäm
mandet av det sociala livet; så viktig att denna tid 
begåvats med ett eget epitet - ”social tid” (Shanks 
& Tilley i987:i3of.; Mizoguchi 1993).

Mot bakgrund av tidigare diskussion kan vi 
alltså sluta oss till att begravningsritualens ef
fektivitet, dess sociopolitiska funktioner t.ex., 
och huruvida den ska motsvara agentens för
väntningar, är beroende av att de som deltar el
ler bevittnar ritualen har en diskursiv kunskap 
om dess sociala anspelningar, i lika hög grad som 
ritualens metafysiska funktioner är beroende av 
kunskapen om dess anspelningar i denna rikt
ning. Individer som vill försäkra sig om en re
produktion av deras status eller makt att påverka 
sin situation, kan, eller måste, manipulera denna 
kunskap när de skapar och upprätthåller rituella 
former. För att återknyta till vad jag sade om 
den rituella processen tidigare, och om våra möj
ligheter att som arkeologer säga någonting om 
ritualens komplexitet, så finns det goda skäl att 
i de här sammanhangen också försöka säga nå
gonting om ritualens skala. Ritualens längd och 
eventuella storskalighet är nämligen viktiga fak
torer då de under vissa förhållanden kan fung
era som mätare på ritualens sociala effektivitet 
(Tambiah 1979:158; Notelid 1997).
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Ritualens potentiellt kreativa roll när det gäller 
produktionen och/eller reproduktionen av den so
ciala kontexten är emellertid ingen oproblematisk 
relation utan hänger samman med graden av diffe
rentiering i ett samhälle. I icke-moderna samhällen 
är det ritualernas känslomässiga energi och deras 
koppling till det övernaturliga som gör dem vik
tiga för den sociala produktionen och reproduk
tionen. I icke-moderna sociokulturella kontexter, 
där den sociala hierarkin inte alltid är stadgad eller 
hävdvunnen, så måste det till en skyddande glans 
om den sociala hierarkin skall accepteras (Bour- 
dieu 1990; Bloch 1977; Strecker 1988). De enda 
sociala institutioner som är kapabla till att erbjuda 
en sådan glans är de rituella, p.g.a. uppfattningen 
om deras sanningsenlighet. Konsekvensen är såle
des att den sociala reproduktionen, eller skapan
det av regler för den sociala praxisen, till stor del 
åstadkommes genom ritualer, regler som sedan 
utspelas i det vardagliga livets rutiner. I samhällen 
där den sociala hierarkin däremot är institutiona
liserad inriktas ritualerna mer på reproduktion än 
skapandet av en social hierarki, då en legitimering 
fortfarande krävs för dess fortsatta acceptans och 
ritual blir då ett medel av många för att försäkra 
sig om en sådan legitimitet.

Om vi vill uppfatta ritualens potentiellt kreativa 
roll när det gäller att skapa regler för det sociala li
vet, måste vi slutligen röra oss bortom den passiva 
roll ritualen fått i både den processuella och den 
postprocessuella religionsteorin, där ritualen på 
sin höjd betraktades som något som underlättade 
det sociala beteendet (t.ex. Binford i972:2o8ff.; 
Shanks & Tilley 1982). Båda riktningarna tenderar 
att se religion som ett normativt föreställningssys- 
tem där dess ritualer och symboler uppfattas lika 
av alla i samhället, där de hade en eller ett begrän
sat antal betydelser. Men om det var på det sättet 
skulle det vara enklare för oss att förutsäga vilka 
artefakter som betraktades som symboliska eller 
lämpliga för en rituell kontext, vilket har visat sig 
vara i princip omöjligt trots många försök att ska
pa ”check-listor”. Sådana check-listor hjälper inte 
alltid heller mot ett oerhört mångfacetterat arkeo
logiskt källmaterial eller kontexter i övrigt som i 
sådana här sammanhang kan förefalla avundsvär
da (se t.ex. Renfrew 1985).

Farliga döda - farliga platser
I flera av artiklarna i volymen har vi mött arkeo
logernas beskrivningar av den omsorgsfullhet med 
vilken man behandlat den döda kroppen, en om
sorgsfullhet som förefaller vara ritualiserad, innan 
resterna slutligen deponerades eller spreds över en 
plats. Om ett samhälles viktigaste ritualer är nära 
förbundna med dess kosmologi, tillsammans med 
olika föreställningar, myter, koder-lagar, så kan vi 
med rätta ställa oss frågan vad man söker uttrycka 
i dess huvudsakliga framträdanden. Varför har sär
skilda rituella former utvalts, använts och gynnats 
framför andra som mer lämpliga?

På många av de gravfält som diskuteras är det 
tydligt att det blir svårt för oss att tala om ”indivi
der” på grund av avsaknaden av individuella mar
keringar, personlig utrustning och kanske också 
på grund av behandlingen av kroppen, faktorer 
som kan säga oss något viktigt om individens kon- 
textuella roll i de här sammanhangen. På sätt och 
vis förefaller det vara så att individen i många fall 
fråntagits en individualitet till förmån för något 
annat. Vad detta andra är kan förstås vara svårt att 
säga, men sannolikt kan vi koppla fenomenet till 
eskatologiska föreställningar och hur man uppfat
tat och handskats med döden och de dödas värld. 
Jag tror att om vi ska kunna förklara relationen 
mellan individ och kollektiv i sådana här samman
hang, så måste vi börja med de sätt på vilka man 
behandlat den dödes kropp. Vi vet att människans 
attityder till de döda kanske alltid varit ambiva
lenta, att tillbedjan har kombinerats med rädsla. 
Kanske kan människorna som begravde sina döda 
i megalitgravar vara undantagna (se Thorpe 1998: 
45). I dessa lättåtkomliga byggnader lades de döda 
utan att täckas över av jord och människorna som 
praktiserade denna sed verkar inte ha varit rädda 
för att komma i direkt kontakt med deras förfä
ders ruttnande kroppar när de begravde nästa 
kropp. Mycket tyder emellertid på att människan 
generellt i historien varit rädd för att de döda ska 
återvända till de levande med alla de skrämmande 
eller katastrofala konsekvenser man kan tänka sig. 
Källor av olika slag rapporterar om att ett återvän
dande av de döda kunde åstadkomma död, sjukdo
mar, dåliga skördar och andra olyckor. Att de döda
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i många kulturer uppfattas som potentiellt farliga 
har inneburit att man ofta vidtagit åtgärder för att 
göra de döda ofarliga eller för att låsa dem rums
ligt. Att kremera och slutligen krossa och mala de 
brända benen, t.ex., kan i det här sammanhanget 
betraktas som en effektiv metod att neutralisera 
den döde och dess potentiellt anti-sociala aktivi
teter i efterlivet. Detta sätt att behandla den döde 
antyder att den döde i efterlivet inte bibehöll den 
identitet hon hade i livet.

Om den döde var föremål för tillbedjan eller 
fruktan berodde på många olika saker. Följer vi 
etnologiska beskrivningar och historiska källor 
(Barthelheim & Heyd 2001: 268 ff. och där anförd 
litteratur) så kunde bl.a. följande grupper av män
niskor betraktas som farliga då det var sannolikt 
att de skulle återvända från de döda: (1) kvinnor 
som dog i födslosäng, (2) barnlösa (vanligtvis kvin
nor, men ibland också män) vilka som förfäder inte 
kunde vara värdiga tillbedjan - denna grupp inklu
derar också döda barn, som ”ofärdiga” vuxna, (3) 
handikappade, (4) utstötta/ tabubrytare/ avrättade/ 
främlingar, (5) individer med illvilliga personlighe
ter, (6) individer med speciella förmågor (magiker, 
häxor, shamaner), (7) de man trodde fallit offer för 
trolldom, (8) de som dött genom mystiska olyckor, 
genom blixtnedslag eller märkliga sjukdomar, (9), 
pestoffer, (10) individer vars begravningar stör
des genom oväntade eller ovanliga händelser, (11) 
mordoffer, (12) individer som lidit stora orättvisor, 
(13) människor som blivit begravda levande, (14) 
döda vars kroppar inte kunnat hittas.

Alla dessa människor har det gemensamt att de
ras liv ändade på ”fel sätt”; därför har de kunnat 
vara suspekta även om de hade ett gott rykte som 
levande. De här grupperna krävde därför en spe
ciell behandling i samband med begravningarna 
för att förhindra att de kom tillbaka från de döda 
(Pauli 1975:155). Bland dessa begravningsmetoder 
finner vi bl.a. (se Bartheilheim & Heyd 2001: 268 
och där anförd litteratur): (a) begravning på en 
plats från vilket det var svårt att återvända (t.ex. 
i mossar), (b) begravning utanför den kollektiva 
begravningsplatsen eller i ingenmansland (t.ex. 
vid vägkorsningar, på mark ingen gjort anspråk på 
mellan boplatser/territorier o.s.v.), (c) begravning 
där kroppens position inne i graven skiljde sig från

den vanliga, (d) ingången till graven flyttades för 
att överlista den döde personen, (e) stora stenar 
placerades på den dödes kropp eller på graven, (f) 
stympning eller halshuggning före begravningen 
eller efter att man nyöppnat graven, (g) kroppen 
naglades fast vid något eller pålades fast, (h) krop
pen bands fast, (i) amuletter placerades i graven 
(för att på magisk väg fixera den döde till graven), 
(j) ett mynt eller ett annat föremål placerades 
i munnen för att sysselsätta den döde, (k) frön 
ströddes på kroppen och på graven (man trodde 
att den döde personen var tvungen att räkna dem 
innan den döde kunde lämna graven), (1) ägg pla
cerades i armhålorna (man trodde att detta skulle 
förhindra den döde från att röra armarna), (m) of
fer för att lugna/försona den döde.

Arkeologiskt kan det vara svårt att bevisa den här 
typen av förebyggande metoder. Men ibland finner 
vi sådant som kan indikera användandet av den här 
typen av praktiker. På ett av gravfälten som under
sökts i samband med E4-projektet (RAÄ 329, se 
bl.a. Engström ”Gravspråk och verklighetsbild” 
samt Emanuelsson & Sjöling, fig. 17 i denna vo
lym) fann man en skelettgrav där den döde låg i en 
förvriden sidställning med underarmarna korsade, 
kanske bundna utmed sidan och med ansiktet rakt 
nedåt. Utöver detta hade mannen i fråga också fått 
knäskålarna krossade och skelettet i övrigt uppvi
sade huggskador i ansiktet och det går inte heller 
att utesluta halshuggning. Graven har daterats till 
sen vikingatid eller tidig medeltid. Andra gravar 
som undersökts i samband med E4-projektet, och 
som uppvisar liknande drag, har redovisats av Hå
kan Aspeborg (”Att Bryta sig in i en grav”) i denna 
volym. Han diskuterar en rad möjliga förklaringar 
till gravöppnanden och högbrott, där en skändning 
av liket kan ha skett kort efter begravningen. Han 
påpekar helt riktigt de källkritiska överväganden 
vi måste göra i varje enskilt fall.

Vi vet idag att man redan under senneolitikum 
och genom hela bronsåldern har deponerat mycket 
små mängder brända ben i diffusa stenkonstruk
tioner och även spridit ut människoben från flera 
olika individer på vissa speciella platser i landska
pet (t.ex. en skärvstenshög, i en moränbacke, en 
åker etc.). Vi kan också se att behandlingen av den 
döde antagit närmast ritualiserade former. Detta
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gravskick verkar sedan ha fortsatt parallellt med 
andra förändringar av gravskicket. Hur ska vi tol
ka detta gravskick, eller dödsritualer? Många för
fattare i denna bok återkommer ständigt till ter
men ”förfaderskult”, vilket jag tycker är rimligt. 
Den här typen av begravningar antyder att det 
fanns en generell, odifferentierad forfaderskate
gori. Att man placerat lämningarna efter den döde 
på platsen för tidigare begravningar visar också 
att de som utförde begravningsritualerna var oin
tresserade av att identifiera individuella förfäder. 
Istället kan det vara så att ytterligare fragmente
ring och omrörning kan ha ingått i ritualerna på 
ytor som var öppna för eller avsedda för fortsatt 
användning. Mycket tyder på, om denna förkla
ring är riktig, att de flesta människorna i samhället 
fick ansluta sig till denna grupp av förfäder, vilket 
skulle förklara varför vi hittar så få begravda i för
hållande till boplatsernas storlek. (För inte kan vi 
väl anta att så många i befolkningen varit poten
tiellt antisociala i döden, att de varit föremål för 
förebyggande åtgärder av arten ovan?)

De föremål och rester efter föremål som påträffas 
på sådana här begravningsplatser kan därför ha va
rit offer till förfäderna snarare än gravgods som så
dana. Dessa offer och ritualer kan ha utförts regel
bundet eller när en ny förfader skulle ingå i denna 
grupp av odifferentierade förfäder. Av det här skälet 
var uttryck för statusskillnader i livet inte alltid vik
tiga i samband med begravningsritualerna; istället 
inriktade man sig på att genom riterna skapa för
fäder som inte ägde någon individualitet men som 
fick ingå i en grupp vilken skulle fungera som en 
försäkran om det levande samhällets välmående. ■
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