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- I fig. 8, s. 44, har skrafferingen, som skulle visa utbredningen av slättbygd och 
skogsbygd idag, försvunnit. Nedan finns figuren korrekt återgiven.

Fig. 8. De gravfält som diskuteras ligger i Hallands fyra nordliga kärad: Fjäre, Viske, Himle 
och Faurås. Större begravningsplatser som nämns i texten bar markerats.
1) Li. 2) Jättabögen. 3) Korsgata. 4) Broåsen. 5) Högaberg. 6) Sannagård.
Skrafferingen visar utbredningen av slättbygd och skogsbygd så som situationen ter sig idag.

S. 312. Tryckåret för Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrift 35/På gården. 
Rumslig organisation inom bosättningsytor och byggnader under bronsålder och äldre järnålder, 
av J. Streiffert, ska vara 2001. Observera också att ordet brons- i undertiteln är ändrat till bronsålder.
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"Två år, sju år, och de resande frågar guiden: 
Vad är det här för plats? Var är vi nu?
- Jag heter gräs.
Låt mig få göra mitt verk"

C. Sandburg. Ur Gräs 1928

"Då följer han kanske med oss? 
Tro mig, Ahasverus, 

hans frånvaro kommer att märkas 
även i Arken"

P. Nilson. Ur Arken 1982

Förord

I den yngsta järnålderns begravningar gestaltades åld
riga och djupa religiösa övertygelser. På begravnings
platserna byggdes föreställningarna in i landskapet och 
blev en bild av verkligheten. Inte bara skildrades reli
giösa idéer. Ritualerna, begravningsplatsen och land
skapsrummet var en bekräftelse också på den profana 
världsordningen. I ritualen blev religiösa idéer även 
bokstavligen formade till dramatiska föreställningar.

Boken är ett besök vid en sedan mycket länge över
given och bortglömd plats där många sorgtyngda 
begravningsföreställningar en gång gavs. Scengolvet 
bestod av sand, dagen var ljusmästare och ålderstigna 
traditioner stod för regin. Psykodramerna utspelade sig 
i en solvänd och än idag typiskt halländsk backslutt
ning invid en lojt ringlande å i södra Ätradalen för 
bortåt 1200 år sedan. I sluttningen stod människor 
inför sin bild av ”det Heliga” och platsens karaktär 
både formade och var formen för deras idéer om verk
ligheten och världen. Ännu skulle det dröja något 
innan kristna förklaringar invaderade denna värld och 
historien tog vid.

Målet är att skildra folkliga religiösa föreställningar 
och därför har ett odogmatiskt förhållningssätt efter
strävats i relation till arkeologiska och historiska rön 
kring yngsta järnåldern i Sydskandinavien. Jag menar 
att vår arkeologiska forskning i för hög grad ensartat 
belyst samhällets elit och övergripande politiska för
hållanden, och detta i alltför nära relation till historie
vetenskapens traditioner. I vetenskaplig iver har de 
ordinära folklagrens traditioner och minnen kommit 
att förläggas och en övergripande politisk utveckling 
skildras därför ofta som om den vore historien.

I detta fall knyts de arkeologiska spåren av människors 
världsbilder till vetenskapstraditioner som mer sysslar 
med att teckna allmängiltiga mönster i mänskligt be
teende. Tanken är att på så vis lite lossa hårt åtdrag
na knutar och skildra hur människor uttryckte sig i 
meningsbärande handling utan att belastas av ett allt
för bekräftande vetenskapligt förhållningssätt.

Den arkeologiska utgrävningen var en ”exploate- 
ringsundersökning” och studien är vad som numera 
kallas en ”Steg II” - uppföljning av en rapport från 
Riksantikvarieämbetets kontor i Kungsbacka (Artelius 
& Arcini 1996). Delar av materialet har kommit att 
omtolkas, och fel i rapporten har korrigerats medan 
nya säkert tillkommit. Om någon känner igen någon 
rad kan detta bero på att det i kapitel 6 återanvänts 
delar ur texter som publicerats annorstädes under 
1999. En innebörd av detta är att det ställvis återfinns 
upprepningar i texten. Dessa har känts nödvändiga allt 
eftersom ny ansats tagits för att belysa olika spörsmål.

Arbetet är också en kommentar till den ofta förekom
mande distinktionen inom arkeologisk arbetstradition 
mellan forskning och uppdragsarkeologi. Man kan all
tid diskutera ett mynts båda sidor, men aldrig huruvida 
dessa sidor skulle vara två mynt. Det är de aldrig.

Mina vänner Anna-Lena Gerdin och Ola Kyhlberg 
har läst och kommenterat textens innehåll på för mig 
mycket värdefullt vis och för detta är jag särskilt glad 
och tacksam. Jarl Nordbladh har som få förmågan att 
finna nya sätt att belysa gamla frågor och jag är 
mycket glad över att han åter varit min handledare. 
Utifrån övertygelsen att form skildrar innehåll vill jag 
rikta ett varmt tack till Anders Andersson, Eva Eng
lund och Lena Troedson, som hjälpt mig producera bo
ken. Anders har återigen illustrerat och visat att tan-
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kar ofta bättre gör sig i bilder. Text måste ordnas nå
gorlunda förnuftigt annars förliser innehållet. Eva har 
nagelfarit texten och hjälpt till med både förnuftet och 
ordningen. Skapad form är en gestaltning av abstrakta 
idéer. Lena har omvandlat de sandiga och fragmente- 
rade bortglömdheter som fanns kvar av dessa männis
kors omsorger om varandra till en gripbar och vacker 
bok. Jag vill här även nämna min bortgångne kamrat 
Ulf Viking, och mina andra vänner i Vitteneprojektet 
som i fem års tid livnärt arbetsglädjen åt mig. Ett hjärt
ligt tack också till Kristian Kristiansen för alla fina ar
keologiska samtal i bilar och scoutstugor, på hotell
rum och i flygplansfåtöljer de senaste åren.

Många andra har också bidragit, på helt olika vis. Jag 
vill därför hjärtligt tacka Ulla van Aalst, Caroline Arcini, 
Eva Schaller Åhrberg, Karin Viklund, Karin Ullberg, 
Marianne Lönn, Elisabeth Arwill-Nordbladh, Gundela 
Lindman, Ewa Ry berg, Marie-Louise Flagmeier, Kajsa- 
Brita Ängeby, Lena Bjuggner, Lars G. Johansson, Anders 
Gustafsson, Leif Jonsson, Bjarni Einarsson, Kalle Thors- 
berg, Pär Connelid, Karl-Göran Sjögren, Peter Jankavs, 
Leif Häggström, Neil Tomkinson och Mikael Jerkemark.

Tacksamma hälsningar vill jag sända mina vänner Be
rit och Jörgen Oknelid, förra ägarna av Sannagård, och 
också rikta till mina sommarvärdar under många år, 
familjerna Gunnarson på Hallagård i Vinberg samt till 
Jörgen Svensson på Statens Vägverk i Halmstad.

Vid sidan av tjänsten som forskningskoordinator 
vid Institutionen för arkeologi har jag under åren 1999 
och 2000 på halvtid innehaft en forskningstjänst som 
finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Boken har 
ryckvis skrivits på halvtid under dessa två år. Resor, 
arkivbesök och gravfältsinventeringar i kulturlandska
pet har sponsrats av Lennart J. Hägglunds Stiftelse för 
Arkeologisk Forskning och Utbildning och Svenska 
Fornminnesföreningen. Riksantikvarieämbetets UV 
har stöttat med medel för redaktionellt arbete och åter
igen Lennart J. Hägglunds Stiftelse har bidragit med 
medel för att trycka boken. Jag är mycket tacksam för 
alla dessa generösa bidrag.

Arbetet vill jag tillägna Anna-Lisa och Set Artelius 
minne och alla de gestalter som levde i de sagor min 
far skapade för mig. Till sist vill jag mer än något tacka 
Gisela Ängeby för alltihop och lite till.

Fjärås den 19 oktober år 2000 
Tore Artelius
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Del I. Begravningen 
som idé och redskap



Fig. 1. Två resta stenar var den enda märkbara återstoden av begravningsplatsen. Efter vårplöjningen 1989 syntes 
många koncentrationer av brända ben i området kring stenarna. I trädridån strax söder om gravplatsen meandrar 
sig Vinån fram genom åkervidderna. Foto M-L. Flagmeier 1989. RAA.



1. En lågmäld historia

"If there is a meaning to be found in mythology, 
it cannot reside in the isolated elements 
which enter into the composition of a myth, 
but only in the way those elements are combined."

Lévi-Strauss 1977:210

En begravningsplats är i denna bok ett ideologiskt och 
kollektivt byggnadsverk, där nya konstruktioner hela 
tiden måste uppföras, och justeringar göras, för att 
säkerställa denna ideologis fortlevnad. Generation ef
ter generation av människor involveras både som le
vande och döda i denna manifestation. Armeringen i 
byggnadsverket består av identitet och materialet som 
används har formen av åldriga traditioner och är gjort 
av idéer. Det centrala i detta mycket långsiktiga och 
livsviktiga byggnadsverk är ledsamt nog begravningar. 
Många är då närvarande och i begravningens ritualer 
tillhandahålls nyckeln för att man tillsammans skall 
förstå den helgade byggplatsens översiktsritningar så
väl som bruksanvisningarna för hur bygget måste gå 
vidare och vidare och vidare för att nå deltagarnas 
gemensamma syfte - att förstå världen, erövra fram
tiden och genomleva döden. Men om detta syfte talas 
det sällan. Ibland glöms det bort helt och hållet under 
långa perioder, och många tror att själva meningen 
med det digra arbetet, byggnaderna och hela bygg
platsen är all gemenskap och fester man har.

Detta är däremot inte en bok om byggmästare. Des
sa är rikligt omskrivna och vi passerar ständigt de kate
draler de rest, ofta över sig själva. De som lades att 
vila i en blåsig halländsk ljungbacke för över tusen år 
sedan är istället ett litet fragment av en mer svårsnärjd 
folkhavshistoria; En historia som hela tiden lågmält 
mumlande fortgått vid sidan av den stora och officiella 
historiens bullriga skröna om riken, herremän, makt

och gränser. I den lågmälda historien blir de många 
byarnas människor anonyma. De sparsamma arkeo
logiska fragmenten av deras liv blir undflyende påmin
nelser om vad som egentligen format oss. Den låg
mälda historien saknar etiketter och rubriker. Vi kal
lar den för folkliga föreställningar, någon gång kan
ske för traditioner, eller ibland helt enkelt för minnen.

På flera vis kan studien säkert uppfattas som smal. 
Tre förhistoriska århundraden berörs, och även om 
undersökningsområdet är norra och mellersta Halland, 
är det egentligen bara en enda plats i kulturlandska
pet som behandlas. Visserligen rör det sig om en av 
historien nästan slösaktigt överfylld plats, men det är 
ändå ett mycket litet område, stor som en fotbollsplan 
för elvamannalag ungefär - en plats där golfklubbor 
numera skär luften, turister plockar giftfria morötter 
och då och då höstråg sträcker på sig. ”Under ytan” 
finns delar av gravplatsen ännu kvar. Den som söker 
länge bland 1900-talets infrastruktur finner den in
klämd vid bondgården Sannagård i Vinbergs vackra 
socken i södra Ätradalen, bara några kilometer nord
ost om Falkenbergs stad. Här bland bilar, morötter och 
golfkepsar har människor under tusentals år tillsam
mans konfronterat det mest svåra, viktiga och heliga 
i tillvaron.

Studiens tema kretsar kring människors föreställ
ningar om livet och världen och hur dessa idéer para
doxalt nog fick ett av sina starkaste uttryck i hante
randet av döden. I den meningen är boken faktiskt 
bred till sitt anslag. I begravningarna vid Sannagård 
förmedlades idéer som fanns inom hela den nordger
manska kulturkretsen under yngsta järnålder. De arkeo
logiska spåren av ritualerna är också fragment av all
männa religiösa beteenden och föreställningar samt 
psykiska bilder som präglat människan i alla tider.
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Fig. 2. Fotot är taget är taget från Vinån mot nordväst. I bildens mitt syns åsryggen och sluttningen där begravnings
platsen låg. I kanterna ligger gårdarna, Sannagård 3:1 i bildens vänstra kant och Sannagård 1:19 strax utanför den 
högra. Foto M-L. Flagmeier 1989. RAÄ.

Målsättningarna med studien kan delas upp i några
punkter:
- Att belysa delar av en lokal befolknings föreställ

ningsvärld utifrån en arkeologisk analys av gravar 
och monument från yngsta järnålder i ett plats- och 
landskapsperspektiv.

- Att föreslå tolkningar av hur begravningsritualerna 
och begravningsplatsen organiserats och formats.

- Att utifrån en tvärvetenskaplig begreppsdiskussion 
föreslå tolkningar av begravningarnas, gravarnas 
och begravningsplatsens religiösa och sociala ”me
ning”.

- Att utifrån begravningsplatserna kommentera be

byggelsens utveckling och mönster i Halland under 
slutet av järnåldern.

- Att utifrån ett lokalt perspektiv kommentera den 
socio-politiska strukturen i Halland och Sydskan- 
dinavien under yngsta järnålder.

- Att till delar skildra och kommentera hur kunska
pen om järnålderns gravplatser vuxit fram.
En stor del av arbetet har koncentrerats på att iden

tifiera handlingar och sådan symbolik i begravnings- 
traditionen som visar hur ritualer organiserades un
der yngsta järnålder. Eftersom en målsättning är att 
diskutera ”meningen” i allt det som genomfördes vid 
begravningsplatsen är det nödvändigt att materialet
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Fig. 4. Korna betade 
1989 ännu fridfullt inom 
det mycket vidsträckta 
boplatsområdet från brons- 
ocb äldre järnålder vid Sanna
gård. I impedimentet i bildens 
mitt avtecknar sig silhuetten 
av två högar från bronsåldern. 
I ”plöjet” återfinns RAÄ 
33:1-4, fyra nedplöjda 
bronsåldershögar. En av 
dessa undersöktes 1987.
Foto T. Artelius 1986. RAÄ.

betraktas som spår av meningsbärande handlingar och 
processer i olika nivåer, och inte som ett antal jämför
bara och enskiktade ”gravar” samt föremål i dessa.

Inledningsvis vill jag nämna att detta inte är en stu
die som analyserar den politiska och historiska utveck
lingen i Halland under sen järnålder. Inte heller finns 
någon redovisning av Hallands alla järnåldersgravar. 
Att kombinera Halland med viljan att studera den 
yngre järnålderns bebyggelseutveckling låter sig p.g.a. 
odlingshistorien inte lätt göras.

Ingenstans i texten redogörs för vad symboliken 
som förekom vid begravningarna vid Sannagård ”be
tydde” i religiöst absolut mening. Inga gudar namn
ges, inga myter återberättas. Min utgångspunkt är att 
religionen i detta halländska lokalsamhälle under 700- 
900-talet bestått av väsentligen de drag som enligt 
forskningen rymdes i de vaniska föreställningarna och 
asatrons mytologi (se bl.a. Ström 1985, Schjødt 1990b: 
35 ff., 1991a:303 ff., Johansen 1997:24 ff., Kaliff 
1997:17 ff., Clunies Ross 1998:49 ff., Steinsland 
1989:205, Steinsland &c Meulengracht 1998). Tilläg
gas skall att jag menar att det i ritualerna också rym
des en symbolik som i högre grad speglade en besvär
jande daglig ”magi” än en kollektivt och offentligt

igenkänd religionsutövning (jfr bl.a. Clunies Ross 
1998:227, Trotzig 2000:472). En andra utgångspunkt 
är att grundpelaren i det vendel/vikingatida samhäl
lets ordning, det symboliska universum utifrån vilket 
individens och kollektivets profana och sakrala liv 
strukturerades, var myterna och religionsutövningen. 
I myterna och religionsutövningens ritualer synliggjor
des ett symboliskt universum, som gav ”mening inte 
bara åt människans vardagliga handlingar och tänke
sätt utan även åt livets gränssituationer” (Geels & 
Wikström 1985:38-44). Av vikt för framställningen är 
att ett sådant symboliskt universum betraktas på det 
vis som är karaktäristiskt i religionens psykologi och 
filosofi samt i kunskapssociologin, d.v.s. som ”en sam
lad teoretisk tradition som integrerar olika betydelse
områden och innefattar den institutionella ordningen 
i en symbolisk totalitet” (Geels & Wilström 1985:38 
[Berger & Tuckmann 1966, 1979]). I Skandinavien 
under yngre järnålder var ett sådant symboliskt uni
versum religiöst-mytologiskt definierat till både struk
tur och innehåll. Det var religionen och myterna, inte 
vetenskaperna eller filosofin, och än mindre politiken 
eller ekonomin, som determinerade verklighetens och 
världens struktur och sociala ordning. Viktiga religiösa
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manifestationer, dit begravningar definitivt kan föras, 
var mycket centrala både för förståelsen av verklighe
tens struktur och den sociala organisationen. ”Symbol
systemets viktigaste funktion är att vidmakthålla verk
ligheten, både på det objektiva och det subjektiva pla
net” skriver religionspsykologerna Antoon Geels och 
Owe Wikström (1985:39).

När skriftligt källmaterial i det följande används är 
inte detta för att skildra specifika historiska förlopp 
utan för att källorna och sagorna snarare kan betrak
tas som ”uppvisare av sociala strukturer” (Arwill-Nord- 
bladh 1998:127, Clunies Ross 1998:14 ff.). Undantag 
är de källor som omtalar ett järnålderstida Halland. I 
det sammanhanget är angivelserna av intresse i relation 
till vad som kan anses ha skett var och när.

Den vaga benämningen ”lokalbefolkning” före
kommer då och då i texten. I samtliga fall står detta 
för lokala förhållanden och de folklager vars öden 
sällan berörs i de skriftliga källorna eller för den de
len av den primära strävan i den arkeologiska och his
toriska forskningen. Kunskapsperspektivet som ryms

i boken utgår från lokala förhållanden i bedömningen 
och förklaringen av samhällsorganisationens, såväl 
som begravningstraditionernas kulturhistoriska sam
manhang. Jag menar att de processuella tolkningstra
ditionernas koncentration på att förklara överregio
nala kulturhistoriska förhållanden undervärderat stu
diet av lokala förhållanden som underlag också för en 
möjlig generell förståelse av både den förhistoriska män
niskan och hennes samhälle. Den processuella traditio
nen har kommit att övervärdera det begränsade förkla
ringsvärde som ligger i en alltför snäv kontextualisering 
av artefakter och arkeologiska platser och på så vis bi
dragit till att skapa en kulturhistoria som skildrar en li
ten del av den dåtida sociala världen. Det är alltid per
spektivet och frågorna som ligger till grund för den ar
keologiska analysen som måste förankras i det övergri
pande och överregionala - detta medan det studerade 
materialet måste kontextualiseras utifrån en bedömning 
av det specifika i lokala förhållanden (Hodder 1987:5 ff.). 
Om inte så är fallet löper man alltid risken att förenkla 
både historien och äldre tiders människor.

Fig. 5. Miljön präglas av den koncentration av gravhögar från bronsåldern som finns här. järnålderns begravningsplats 
var bokstavligen inringad av bronsålderns monument. Bilden visar några av högarna på höjden omedelbart norr om 
Sannagård (RAÄ 36). Foto L. Lundqvist 1986. RAÄ.
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Fig. 6. Del av begravnings
platsen i sluttningen ned mot 
Sannagård 1:19. Bilden togs 
våren 1989 i samband med 
att benkoncentrationerna i 
matjorden undersöktes. Foto 
M-L. Flagmeier 1989. RAÄ.

Det kan synas motsägelsefullt att samtidigt influ
eras av strukturalistisk teoribildning (Lévi-Strauss 
1977, 1978, 1994) och kontextuell, samt mer relati
vistisk arkeologisk forskningsteori (Hodder 1986, 
1987). Men genom att betona det mönsterbildande i 
analysen av kontexten är det möjligt att tillmäta ana
lysen av lokalsamhället generella förklaringsvärden 
(Hodder 1987:5 och 10). Motsägelsen undanröjs också 
genom att tolkningarna anpassas till teorier som beto
nar sökandet efter det generella i mänskligt beteende, 
såsom är fallet inom religions- och socialvetenskaperna.

Ett annat motiv till att ägna en hel bok åt begrav
ningsplatsen vid Sannagård är att de som gravlades där 
representerar historien som förlorade. Med detta me
nar jag att de arkeologiska spåren är rester av en bred 
”folkhavshistoria” som alltid fortgått jämsides med 
den storpolitiska, men som sällan igenkänts, och av 
forskningen ansetts kunna bidra till förståelsen av sam
hällets mer helhetliga och övergripande utveckling 
(Nilson 1997:12). I denna studie representerar dessa 
lokala förhållanden också den historiska utvecklingen 
i ett mer övergripande socio-politiskt hänseende. Mycket

i studien anknyter till äldre och nyare fransk socialve
tenskaplig forskning. Kopplingen kommer även till ut
tryck i att de perspektiv som ryms i ”den nya histori
ens” franska historieforskningstradition påverkat 
också denna arkeologiska studie, där utgångspunkten 
är att ”folkhavets” öden är historiens strukturerande 
kärna, kraft och orsak.

Gravarna vid Sannagård representerar också his
torien som ”förlorade” i en mer direkt och dåtida me
ning. Sannolikt brukas ej begravningsplatsen mer 
fr.o.m. 900-talet senare del. Av sociala och politiska 
skäl kom de äldre traditionerna och heliga platserna 
under slutet av vikingatiden att överges som resultat 
av en förändrad samhällsideologi och struktur. Gra
varna och föremålen i detta halländska lokalsamhälles 
begravningsplats röjer vare sig krigarideologi, några 
stormän eller annat som kan tolkas som att befolk
ningen tagit aktiv del i mer storvulna maktspel eller i 
formandet av ett politiskt landskap. Istället finns ”enk
la” ting i gravarna - sedan länge utdöda växter, en
staka orangefärgade pärlor, sönderslagna keramikkärl 
och små vitskimrande stenar. Tillsammans bildar de
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”enkla” föremålen i begravningens och platsens sam
manhang ett brokigt mönster som visar hur männis
kor ofta bygger en bild åt sig av världens konstruk
tion som befinner sig helt avsides i förhållande till den 
stora världens dagssländelika och ständigt föränder
liga historia. I gravarna vid Sannagård återfinns de reli
giösa och eskatologiska föreställningar som förlorade 
kampen mot den kristna ideologin och av politisk 
nödvändighet omformades och reducerades till folk
liga föreställningar och folksagor. Med ett religions- 
psykologiskt perspektiv kan man också säga att de 
religiösa övertygelser som här kommer oss till mötes 
är sådana som präglades av insikt i de absoluta vär
den som rymdes i ”tystnadens” och ”långsamhetens” 
traditioner (Wikström 1993:51 ff., 188 ff.).

Boken består av fyra delar. I den första diskuteras 
ritual och tradition. Den forskning och teoribildning 
som inhämtats är från religionsvetenskaperna, socio
login, delar av psykologin men kanske främst från 
socialantropologin. Det känns väsentligt att jag om
talar att jag på intet vis är någon expert i dessa disci
pliner. Detta innebär att endast grundläggande rön 
använts. Det jag tar hjälp av är rön från religions- och 
socialvetenskaperna som anses ha en sådan bärighet 
att de är generellt accepterade i disciplinernas forsk
ningstradition. Vad jag gör är att, utifrån dessa rön, 
visa på att den omfattande komplexitet som karaktäri
serar människors religiösa traditioner i allmänhet kän
netecknade också de religiösa föreställningar som var 
rådande hos befolkningen i Halland under slutet av 
järnåldern. En målsättning med studien kan alltså sä
gas vara att visa på komplexiteten i de dåtida föreställ
ningarna. Syftet blir på så vis att möjligen bidra till 
att det undviks förenklingar av människors föreställ
ningar inom arkeologin. Jag är även medveten om att 
det av någon anledning inte anses rumsrent att bruka 
psykologins forskningstradition. Ändå är jag säker på

att om arkeologins förhoppning också omfattar viljan 
att förstå ens fragment av den förhistoriska männis
kans tankevärld måste vetenskaper som behandlar oss 
som i psykisk mening lagbundna ges större utrymme i 
våra analyser.

I del II presenteras halländska järnåldersgravar, 
järnåldersgravfält och gravfältet vid Sannagård. Stor 
vikt läggs på beskrivningen av de enskilda gravarna 
och monumentens utförande, detta för att kunna be
skriva gravplatsens organisation över tid, och dess 
form när meningsinnehållet under 900-talet går för
lorat och den ersätts av andra heliga platser.

Del III består av flera texter. Målet är att visa den 
kunskapspotential som jag anser dessa arkeologiska 
material besitter. Frågor av mycket lokal karaktär till 
mer generella behandlas; Dessa människors förhål
lande till döden, tiden, naturen, till platser, landskap 
och minnen. I del III finns kapitel sju i vilket försök 
görs att teckna en bild av hur begravningarnas hand
lingar måste ha organiserats. I kapitlet diskuteras ock
så det meningsinnehåll som jag menar synliggjordes i 
begravningarna, i gravarna, i gravplatsen och i land
skapet. Detta betraktar jag som ett enkelt försök att 
komma bortom de arkeologiska stereotyper som ”gra
var” ibland kan vara.

Den IV:e delen är en katalog över de fragmentariska 
monumenten och gravarna vid Sannagård. Här finns 
också tolkningar av gravarnas ålder och hur gravmo
numenten en gång såg ut. En ganska omfattande fältin
ventering vid sidan av ett sökande, läsande och blädd
rande samt jämförande arbete ligger bakom dessa tolk
ningar, och möjligen kan katalogen vara ett metodiskt 
bidrag för någon lättpåverkad kollega. Om inte för 
annat, kan kanske samma kollega använda denna bok 
likt en ”ornitologisk” guide när han eller hon bland 
morotsplantor plötsligen konfronteras med en lika 
bortglömd och överplöjd gravplats.





2. Utgångspunkter

"He recognized that we normally conceive of the sacred in terms 
of spiritual powers, summarized in the world religions as God. 
He proposed, however, that what is ultimately unknown to us is 
our collective being in society. We find it very difficult to grasp 
how our actions arise from belonging to others; and it is this 
property of collective life that is highlighted in the chief mecha
nism of religion, ritual. Through ritual, Dürkheim argues, we 
worship our unrealized powers of shared existence, society, and 
call it God"

Hart 1999:XV: Rappaport 1999

"En religiös sanning är i grunden en erfarenhet, inte en åsikt...En 
religiös erfarenhet är absolut. Den kan inte diskuteras"

Jung 1998:7 [1954]

2.1. Religion?

Av citatet ovan ur Keith Harts förord till Roy Rappa- 
ports ”Ritual and Religion in the Making of Human
ity” antyds att i förhållande till de definitioner som kan 
användas för att beskriva religion är den som i första 
hand brukas i denna studie begränsad. Samtidigt klar
gör citatet från Jung hur helt annorlunda religion och 
religiösa upplevelser kan definieras. Även om psyko
logiska och religionsvetenskapliga definitioner också 
identifieras i det följande är det främst en i Lévi-Strauss 
och Rappaports strukturalistiska socialantropologi för
ankrad definition av religion som Hart uttrycker. Det 
är också främst en sådan, mer funktionell samt i både 
religiös och social mening innebördsrelaterad defini
tion än en religiöst substantiell, teologisk eller djup- 
psykologisk, som ligger till grund för hur religion be
traktas i denna studie (Wikström 1993:42).

I religionspsykologins sätt att beskriva religion skiljs 
mellan en funktionell resp. en substantiell sådan. En 
substantiell betraktelse av religion kretsar enkelt ut
tryckt helt kring vad religion är medan en mer funktio
nell definition söker bestämma vad religion gör (Geels 
& Wikström 1985:13 ff.). Att anlägga ett funktionellt 
synsätt på religionen skall däremot inte förväxlas med 
att jag menar att religion betraktades utifrån enbart 
sådana synvinklar i den kontext som behandlas, en 
halländsk lokalbygd under slutet av förhistorien. Vad 
jag däremot menar är att för att kunna studera en ar
keologisk kontext utifrån de frågeställningar som 
ställts upp är det endast möjligt att behandla religions- 
begreppet funktionellt. Det mönster som framträder i 
den arkeologiska analysen av de många gravarna av
speglar framförallt vad människor gjort och vad reli
gionsutövningen inneburit och syftat till. Genom att
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värdera det övergripande mönster som framträder i be
gravningarnas organisation och symbolik när det ar
keologiska materialet behandlas samlat, kan därför en 
tolkning av de religiösa föreställningarnas målsätt
ningar och innebörder presenteras. Det är även vik
tigt att urskilja vad religion var i dessa sammanhang i 
relation till vad transcendensen innebar. Utan tvekan 
kan man påstå att dessa människor var uppfyllda av 
ett religiöst sätt att definiera verklighetens konstruk
tion i den mening att den profana vardagen var en del 
av en översinnlig verklighet. Det existerade en högst 
substantiell och absolut transcendens. Till denna kunde 
man endast relatera sig funktionellt i mycket strikt 
mening. Som jag senare skall komma in på kan det 
förutsättas att det numinösa i dessa människors före
ställningar under den yngre järnåldern var något helt 
annat än kristenhetens och det Nya Testamentets trans
cendens. Margaret Clunies Ross skriver i ”Hedniska 
ekon” bl.a. att de fornnordiska gudarnas förmåga var 
begränsad - ”De var varken allvetande eller alls- 
mäktiga” (Clunies Ross 1998:314) och i myterna klar
görs att gudar var dödliga, som i exempelvis Balders 
dödsfall. Transcendensen i den fornnordiska mytologin 
var däremot en gestaltning som spände över så mycket 
mer än de samlade egenskaper som gudarna innehade. 
Av myterna framgår att gudarnas främsta uppgift var 
att upprätthålla och oupphörligen återställa världens 
ordning. Det var ett ständigt fejande och dividerande 
arbete för gudomligheten. Utan att närmare beröra 
ämnet var gudomligheten intimt förknippad med täm
jandet av de vidunder som utgjorde det största hotet 
mot människornas värld. Dessa vidunder var ofta sy
nonyma med naturen och naturens krafter och inne
börden var att för människorna representerade gudo
marna och vidundren både det goda och livsnödvän
diga vid sidan av det onda och fördärvande. I kapitel 
7 återkommer jag till hur projiceringen av det symbo
liska universum som religionen utgjorde legitimerade 
såväl ritualernas som den sociala organisationens ut
formning (Geels & Wikström 1985:39).

När jag längre fram söker teckna delar av de kon
kreta handlingar som försiggick i samband med be
gravningarna vid Sannagård liggeg även om det är den 
sociala sidan av religionen samt de religiösa föreställ
ningarnas innebörd i begravningens ritualer som dis
kuteras, implicit att handlingarna och symbolerna 
verkligen var delar av ett religiöst språk som grunda
des i högst substantiella och absoluta föreställningar 
om verklighetens ordning. En följd av detta är att åt
börderna och symboliken i ritualen fungerade som 
hierofanier, som bärare av också en informativ mening 
i rent religiöst hänseende (Wikström 1993:49 ff.). Den 
absoluta religiösa signifikansen anser jag, och många 
med mig (se bl.a. Bowker 1991:19—26 och där angi
ven litt., samt även Kaliff 1997:11-20) är mycket svår 
att närma sig en förståelse av utifrån så fragmenterade 
material som arkeologins. Möjligheten är istället att 
utifrån en både teoretisk och arkeologiskt metodisk 
kontextualisering av begravningarna kunna teckna 
ritualernas sociala målsättningar och dess religiösa in
tentioner såsom speglingar av religiösa föreställningar 
som kretsade kring och fungerade som uttryck för i 
första hand en kult kretsande kring två meningsinne- 
börder: fruktbarheten och transitionen. Men den sub
stantiellt transcendenta religiösa innebörd som sym
bolerna då tillskrevs är i informativ mening för alltid 
försluten i forntiden. Aldrig kan jag påstå vad de märk
ligt tillhuggna kvartsblock som lades ned i samband 
med att de kremerade och krossade benen slutligen 
gravlades ”betydde” - men jag kan förstå vad deposi
tionen innebar och syftade till, jag kan teckna hiero- 
fanins ”mening”. Utifrån bedömningen av en arkeo
logisk kontext kan alltså knappast den religiöst sub
stantiella övertygelse som den materiella kulturens 
producenter hängav sig åt fastställas (jfr Schjødt 1998), 
medan däremot förhållningssättet kan tecknas till både 
social och religiös mening.

Ett problem som uppstår i försöken att bedöma 
religiösa ritualers ”mening” i ett järnålderssamman- 
hang bottnar i att betraktelsen görs utifrån ett nutida 
perspektiv. Den komplexa symbolik som möter oss i
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begravningarna vid Sannagård var givetvis fylld och 
nedtyngd av hierofanier som kretsade kring mötet med 
transcendensen och förnimmelsen av ”det Heliga” 
(Wikström 1993:19). Att anlägga ett socialvetenskap
ligt betraktelsesätt för att på så vis närma sig en intui
tiv förståelse av den religiösa vikt som ritualerna hade 
i dåtiden är däremot inte alls synonymt med att mena 
att dessa människor i sina individuella och kollektiva 
övertygelser kan ses som ens flyktigt sekulariserade. 
Utgångspunkten måste vara att dessa människor var 
helt präglade av de föreställningar som präglar indi
vider som lever i en helt religiös och transcendent sub
stantiell kultur. I detta järnålderssammanhang fanns 
det knappast utrymme för en ”trosuppfattning”. Rim
ligare är att anta att transcendensen i dessa männis
kors föreställningar var en högst rationell absolut kraft 
som likt stentavlor förmedlade alldeles glasklara reg
ler och förhållningssätt. Att dessa religiösa system var 
helt annorlunda och för oss också skulle framstå som 
både rationellt och etiskt paradoxala kan vi rimligen 
också vara övertygade om. Detta p.g.a. att de ”bilder” 
eller föreställningar om ”det Heliga” som skapades i 
forntiden gestaltades utifrån en verklighet som var en 
helt annorlunda värld, kultur och natur än de moderna 
religionernas. Inte minst kommer det paradoxala i 
förhållande till en nutida syn på rationalitet och etik 
till uttryck i de skriftliga källorna. När vi läser Snor
res texter kan det framstå som obegripligt att de för 
oss ultravåldsamma och oetiska handlingar och hän
delseförlopp som skildras verkligen ägde rum inför en 
numinös kraft med oinskränkt makt.

En paradox som alltså måste framträda är att denna 
järnåldersbefolkning, som i högsta grad ensartat ut
gjordes av vad Mircea Eliade benämner som ”Homo 
religiosus”, sent omsider blir beforskade av den pri
vata och funktionella religionens Homo saeculi (Wik
ström 1993:69). När Eliade utvecklade och vidgade 
Rudolf Ottos studier kring ”det Heliga” och menade 
att religiösa traditioner i sina intentioner var ett av
ståndstagande från rådande ordning, en revolt säger 
religionspsykologen Owe Wikström, mot den lineära

tiden, innebar detta att religiösa begrepp behandlades 
på ett vis som gjorde dem åtkomliga även för den mo
derna socialvetenskapen. Det var kring en specifik ri
tuell tidsuppfattning (se kap. 6) som den religiösa män
niskan, Homo religiosus, gestaltade sina egna kring 
ritualerna kretsande världsuppfattningar och religiösa 
föreställningar (Sproul 1987:536, Zadra 1987:193, 
Wikström 1993:56 [Eliade 1958J Rappaport 1999:170 
-175, Clunies Ross 1998:280). Av detta framgår å ena 
sidan att tiden samtidigt är ett av de mest svårfångade 
och också socialt konstituerande begreppen inom kul
turen och religionsuppfattningen, och å andra sidan 
att, bl.a. exemplifierat genom idén om att det existe
rade en specifik religiös tid (jfr Ritual time - Symbolic 
time i kap. 6), hur det i den religiösa idén och defini
tivt i religiösa ritualer alltid rymdes en tydlig intention. 
Ritualen kan betraktas som ett tydligt återgivande av 
”det givna” och har alltid ett syfte som utifrån bl.a. 
Husserls fenomenologi kan beskrivas som fristående 
från all annan logik och från alla andra erfarenhets
mässigt vunna psykologiska insikter. Den religiösa 
upplevelsen är, som C.G. Jung uttrycker det, ”abso
lut” - den kan inte ifrågasättas till vare sig innehåll 
eller struktur (Larson 1998:7 i Jung 1998 [1954]). Den 
religiösa upplevelsen har enligt Jung inte med ”tron” 
att göra utan med det som han kallade ett ”vetande” 
som skapats av människan genom de religiösa erfa
renheter hon förvärvat. Religion är de bilder och fö
reställningar människan förvärvat utifrån sina upple
velser och erfarenheter av ”överordnade” krafters 
närvaro (Wikström 1993:173).

I denna studie är det ändå främst den begränsade 
definition av begreppet ”religion” som bottnar i Dürk
heims sociologi som ligger till grund för en bedömning 
av vad religion är. Att så är fallet har alls ingen teolo
gisk eller idémässig grund. Jag är endast övertygad om 
att det är utifrån de definitioner som ryms i socialveten
skaperna och religionsvetenskaperna kring vad religion 
och ritual är som vi kan finna möjliga verktyg för att 
hantera arkeologiska material.
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Religion blir, som den betraktas i detta samman
hang, en idékonstruktion som gav människor möjlig
het att kommunicera och interagera och på så vis leva 
ett konstruktivt kollektivt liv och därigenom förstå och 
kunna förhålla sig till världens komposition. Ritualen 
kan definieras som detta livs nav och i alla samman
hang omfattade den religiösa ritualen förutom abso
luta värden, också synliggörandet av sociala mening- 
sinnehåll. I begravningens ritual erhöll dessa mening- 
sinnehåll gudomlig skepnad, och kommunikationen 
skedde genom sakral symbolik i helgade rum (Brere- 
ton 1987, Rappaport 1999:1-4). Eftersom religion är 
social kommunikation och interaktion, och ritualen är 
denna kommunikations gestalt, kan begravningens tra
ditioner genom återgivandet av religiösa föreställ
ningar utan tvekan påstås vara en av de mest centrala 
kanalerna för social kommunikation. Den religiösa 
ritualen blir också en omistlig komponent i och för or
ganisationen av det kollektiva sociala livet (Dürkheim 
1995 [1915], Lévi-Strauss 1977:232, Turner 1977:3, 
Bloch & Parry 1982: 32, Rappaport 1999:23 ff., Par- 
ker-Pearson 1999:3).

Ett av 1900-talets viktigaste sociologiska arbeten, 
Emile Dürkheims ”Les Formes élémentaires de la vie 
réligieuse” publicerades 1912, kort före l:a världskri
gets utbrott. I studien identifieras och formuleras några 
av de största sociala problemekvationer som vi kom 
att ställas inför under det 20:e århundradet. Linder 
denna period kom det äldre samhället, tvingat av ve
tenskapens ”nya sanningar”, att överge den seriösa re
ligionens djupt förankrade världsförklaringar och hu
manism. Religionen kom under 1900-talet i Västvärl
den att förlora sin sociala mening. Det moderna veten
skapssamhället förmådde dock endast ersätta de rent 
religiösa föreställningarna, detta utan att på något vis 
återskapa religionens sociala funktioner. I det moderna 
sekulariserade samhället rymdes ingen social kod ge
nom vilken individen med hjälp av generellt accepte
rade och institutionaliserade religiösa föreställningar 
kunde förklara världen. De kollektiva religiösa rituale
rna förlorade sin betydelse både till innehåll och som

de axlar kring vilka tiden och livet tidigare organise
rades. Inget kollektivt liv fanns längre där individen 
kom i kontakt med vare sig ”absoluta” eller sociala 
krafter utanför sitt eget inre. Vi förlorade vår arena - 
den religiösa ritualen - den viktigaste kanalen för upp
rätthållandet av vårt mänskliga huvudprojekt enligt 
Rappaport, det att ständigt förhålla oss kollektivt 
kommunicerande och därmed humana i social hand
ling.

Dürkheim var oroad över att detta föreställning
arnas paradigmskifte skulle medföra att den moderna 
människans andlighet och tillvaro skulle skadas allvar
ligt och kanske på ett socialt oöverbryggbart vis (Dürk
heim 1995, Hart 1999:XIV). I oron instämde religions
vetenskapens och djuppsykologins förgrundsgetalter. 
Farorna beskrivs av bl.a. Rudolf Otto och symptomen 
snart av Sigmund Freud och C.G. Jung. Samma oro 
uttrycker religionsfilosofen Jean-Vincent Thomas när 
han menar att vår nutida strävan efter att minimera 
alla kollektiva religiösa ritualer i förlängningen ska
dar vår hälsa (Thomas 1987:459). Snart nog tvinga
des också 1900-talets Homo saeculi fylla sitt moderna 
samhälle med överdriven ikonografisk ”religiös” sym
bolik. Som mest fruktansvärd ter sig paradoxalt nog 
den pseudoreligiösa symboliken i de system som mest 
förnekat den goda religionens sociala kraft.

Under 1900-talet har vi också i Västvärlden kun
nat iaktta en ökande ”privatisering” av den religiösa 
övertygelsen. I relation till att de religiösa högtider som 
präglades av stora kollektiva ritualer för människor 
har förlorat allt mer i betydelse har individen funnit 
nya vägar till en mer ”privat” religiös föreställnings
värld. Wikström skriver att denna ”nya helighet är inte 
som för Homo religiosus kopplad till en av gudarna 
bestämd mening” (Wikström 1993:79). Även Rappa
port beskriver utifrån sin horisont hur de traditionella 
samhällena i accelererande hastighet jorden över tving
ats överge sina absoluta sanningar.

I Västvärlden har ”De stora hierofanierna ... ersatts 
av små”. Med detta menar religionspsykologen Wik
ström att vi inte längre i våra övertygelser och före
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ställningar refererar till den utomjordiska verklighet 
som för Homo religiosus var mer verklig än stenarna 
på marken och fåglarna i lufthavet. De flesta av oss 
deltar inte i en institutionaliserad religionsutövning, 
och tid är sedan länge en rak och linjär importvara från 
Greenwich (DeMarinis 1994:11 ff.)-1 konsterna, inte 
minst i den svenska 1900-talslyriken utforskas istället 
”privata universum” och några av våra största förfat
tare återkommer ständigt till den stora frånvaro som 
paradoxalt nog i vår tid utmärker Guds närvaro i våra 
liv. Just lyriken brukas ofta som en metafor för reli
gionens förändring och betydelse i våra liv under 1900- 
talet, och för hur människan i sekulariseringen skapat 
en privat förhållning till ”det Heliga” som inte längre 
har några institutionella hemadresser (Wikström 1994: 
85 ff.). Många använder lyriken som privata andakts
böcker, som guideböcker till den helighet som vi alla 
ibland förnimmer.

Rappaports ”Ritual and religion in the making of 
humanity” publicerades posthumt 1999.1 denna jät
telika studie sammanfattas 30 års forskning kring re
ligiösa och sociala system. Där andra socialvetenskap
liga stigfinnare som Marcel Mauss, Maurice Halb
wachs, Victor Turner, Claude Lévi-Strauss och Mau
rice Bloch gjort halt i sina studier av religion och my
ter, d.v.s. efter att ha låtit oss passera in genom den 
konkreta beskrivningens resp. teoretiska förklaringens 
grindar, tar Rappaport steget vidare och formulerar ett 
fundament för hur en religion och en kollektiv ritual 
skall kunna skapas i förhållande till de närmast oöver
stigliga sociala behov som finns i det 21 :a århundra
det. Efter att nästan ett århundrade av social katastrof 
passerat sedan Dürkheim uttryckte sina farhågor in
för det moderna kapitalsamhällets förnekande av re
ligionens livsnödvändiga sociala egenskaper konstate
rar Rappaport att religionens sociala innehåll inte 
överlevde 1900-talets kapitalism och vetenskapstortyr. 
För Rappaport var religionens institutioner och krav 
på ett kollektivt engagemang vår försäkring om hu
manismens fortlevnad, eller som Keith Hart uttrycker 
det ,”He is aware...that religion has not fared well in

modern times, having been removed from the gover
nance of society's leading institutions and left instead 
as an irrational pallative for the mass of the world's 
outsiders. He knows that, if the pattern of our own 
rotten century is repeated in the twenty-first, there will 
not be a twenty-second” (Hart 1999:XVI).

Den sociala situation som präglade Halland under 
slutet av järnåldern uppvisar likheter med Rappaports 
1900-tal. På samma vis som naturvetenskapen givit 
människan en ny värld och verklighet, förändrade den 
gången kristendomens revolutionerande och provoce
rande världsförklaringar både det äldre nordiska sam
hällets viktigaste religiösa och sociala strukturer. Un
der en period av några hundra år bytte världens kon
struktion skepnad för Skandinaviens invånare. En ny 
samhällsstruktur växte fram, bl.a. som resultat av de 
många olikartade kristnandeprocesser som det nord
iska området utsattes för. Världarnas konstruktion 
vreds från att ha varit i första hand horisontal till att 
slutligen bli helt vertikal. Frälsningen ombesörjdes och 
förmedlades inte helt och hållet längre av omgivning
ens kollektiva och konkreta omsorger - individen kun
de själv påverka sitt ”efterliv”. En sådan förändring 
av verkligheten får den 500 år yngre upptäckten av 
jordens form att te sig närmast bagatellartad.

Likaledes tedde sig den politiska situationen mycket 
oklar och kaotisk under slutet av järnåldern. Det släkt- 
skapsbundna och kollektivbaserade järnålderssamhäl- 
lets föreställningar luckrades upp under en period som 
historiskt sett också utmärkte sig genom ändlösa so
ciala katastrofer, något som är tydligt i de skriftliga 
källorna och även i allt stridare ström verifieras av 
arkeologiska lämningar. Inte minst gällde detta det 
halländska området som återkommande nämns som 
en krigsskådeplats under 1000-talet (se kap. 4). Re
dan på 1810-talet skildrar Sven Peter Bexell denna 
våldsamma period i ”Hallands historia och beskrif- 
ning”. Han skriver bl.a. att ”Halland, av sitt geogra
fiska läge invecklat i virveln av de stormar, som ömse
sidigt skaka dessa konungars riken, ser sina hamnar
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vimla av fientliga flottor, sina fält av främmande 
härar...” (Bexell 1931:30 [1817-19]).

Denna samhällsförändring kommer oss inte till 
mötes i betraktelsen och studiet av lokala förhållan
den. På samma vis som rymdstationen Mir även pas
serar över huvudena på Amazonas kvarvarande na
turfolk, får vi antaga att kristnandeprocessens religiösa 
och sociala paradigmskifte flöt närmast obemärkt 
förbi de små bygdernas djupt ankrade äldre traditio
ner och levnadsmönster. Ytterligare en likhet mellan 
den dåtida och nutida situationen var att då var det 
också en ny ”religion” som brukades som en ny världs
förklaring. Då var religionen lika otadlig som veten
skapen blivit som religion idag och den brukades pre
cis som idag som ett rakbladsvasst socialt verktyg och 
politiskt maktmedel. Samhällets elit nyttjade ”det sa
krala kungadömet” och använde begravningens ritua
ler och symbolik och gravmonumentens arkitektur för 
att synliggöra, bekräfta och konservera sin maktutöv
ning. Eftersom religionen i äldre samhällen genomsy
rade det profana livets organisation och inte minst 
även den materiella kulturens utformning blev föränd
ringar av verklighetens struktur mycket kännbara. 
Både i förhållandet till livet och döden framlevde män
niskor dessutom i äldre tider sina dagar i en kollektiv 
medvetenhet där ”självet” ännu var ”oupptäckt” i reli
giöst hänseende. Under vikingatid präglades Skandi
naviens medeltida omland av en föreställning som bru
kar sammanfattas i begreppet ”the Tame Death” 
(Ariés 1981:5 ff.). Det centrala i denna dödsföreställ
ning var inte det idéinnehåll man tillskrev döden i sig, 
utan det förhållningssätt som präglade individens och 
kollektivets förhållande till döden. Under den tidiga 
medeltiden, fr.o.m. 500-talet, utvecklades i Västeuropa 
ett förhållningssätt till döden som kännetecknades av 
såväl social som religiös acceptans och tillförsikt. 
Döden var en kollektiv och offentlig angelägenhet för 
samhället och det fanns mycket djupa, förutbestämda 
och accepterade föreställningar om döden, och fram
förallt om hur döden skulle hanteras i rituella hand
lingar (Moller 1996:4). Precis som i livet var indivi

dens sociala position även i döden/efterlivet förutbe
stämd. Philippe Ariés understryker i sina banbrytande 
studier kring äldre dödsföreställningar att förhållnings
sättet gentemot döden under tidig europeisk medeltid 
kunde upprätthållas genom att ”självet” ännu var 
”oupptäckt”. Samhällets strukturer var kollektiva och 
både livet och efterlivet bestämdes utifrån social till
hörighet (Ariés 1974:28, 1981:5) ”Both life and death 
were tame. Identities were largely preprogrammed and 
remained stable throughout life. As the self was yet to 
be discovered, the loss of self by death was similarly 
accepted without question or concern” (Kearl 1991: 
35, se även Allen 1997). Lika säkra som vi är på att 
det i det vikingatida Skandinavien existerat ett ”sakralt 
kungadöme” (Schjødt 1990a), och att detta visar att 
den religiösa idévärlden brukades socialt, menar jag 
att vi kan vara på att föreställningar kring, och för
hållningssätt till döden även i Skandinavien helt präg
lades av det centrala idéinnehållet i ”the Tame Death”. 
Om något blir detta tydligt i sagorna (se även kap. 6).

2.2. Om avstånd 
och teori

"Religiösa symboler gör exakt samma sak som andra symboler - 
nämligen, de öppnar upp ett verklighetsplan som annars inte alls 
är öppet, som är dolt. Vi kan kalla detta själva verklighetens 
djupdimension, den dimension som är grunden för varje annan 

dimension och varje annat djup och som därför inte är ett plan 
bredvid de övriga, utan det grundläggande planet, det plan som 
ligger under alla andra, själva varats plan, eller varats yttersta kraft"

Tillich 1999:391 [1955]

Genom att främst ansluta till definitioner av ritual och 
religion och historia som finns hos Dürkheim, Halb
wachs och Rappaport, till Lévi-Strauss syn på ritual
ens ideologiska och mytologiska meningsinnehåll, 
samt till Turners teorier om den religiösa ritualens or
ganisation, meningsstruktur samt religiösa och sociala 
innebörd framgår att studien har strukturalistiska ut
gångspunkter.
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Men nu är inte detta en sociologisk eller antropo
logisk studie av ”levande” traditionella samhällen el
ler av religionens 1900-talskollaps. Syftet är att göra 
en studie av ett arkeologiskt källmaterial, och mer 
specifikt av ett antal halländska gravar från yngsta 
järnålder. Några metodiska och teoretiska problem blir 
därmed genast övertydliga. Dessa är av en karaktär 
som främst har med avstånd att göra i både intellek
tuell, tidslig och kulturell mening. Hur är det möjligt 
att överbrygga stora tids- och kulturavstånd på sådant 
vis att vi kan begripa ens fragment av ett socialt och 
religiöst innehåll som rymdes i detta halländska lokal
samhälles religiösa ritualer?

I första hand ger den teoribildning som används för 
att knyta samman den materiella kulturen med en so
cial och religiös intention, möjlighet att förhålla sig 
någorlunda strikt i den meningen att det finns en linje 
i bearbetningen av materialet. Teorierna ger även möj
lighet att exkludera. I detta arbete är religion en reli
giös och social konstruktion kring ”det Heliga”, och 
ritualen är på samma vis alltid social kommunikation 
och interaktion. Inte i någon mening är studien ”religi- 
onsarkeologisk”. Det ges mycket begränsat utrymme 
för analyser av den religiösa symbolikens ”betydelse”. 
Min utgångspunkt är, som i några tidigare arbeten, att 
all symbolik i begravningen hade ett stabilt religiöst 
meningsinnehåll och detta brukades alltid utifrån en 
primärt religiös och sekundärt social målsättning (Ar- 
telius 1996a:12).

En andra utgångspunkt är att graven, den plats och 
det utrymme där avlidna människor lades, i det nord
iska järnålderssamhället fungerade som en ytterligt 
stark religiös och social symbol från flera olika aspek
ter. Därav följer att gravfältet, den över tid ackumu
lerade summan av människor, bör ha varit essensen av 
vad som hade ett historiskt och socialt värde för både 
individen visavi kollektivet och omvänt. Påståendet är 
inte speciellt djärvt. Vi vet från vår egen tid hur symbol- 
laddad graven är som monument och hur själva grav
platsen ständigt används som social och ideologisk 
katalysator och symbol. Förhållandet syns också tyd

ligt i den upprördhet som gravskändningar framkal
lar. Vi vet också att gravmonumentets utförande bra
kas för att bekräfta eller söka legitimera världsliga 
hierarkier. Samhällets elit har i alla tider manifesterat 
sin makt i stora och extraordinära gravmonument. Eli
ten har t.o.m. iklätt sig gudomens skepnad (Gaspar- 
ini & Margolies 1980, Trigger 1990:119 ff., Schjødt 
1990a:50 f., 1991b, Kristiansen 1991:41 f.).

Av det ovan anförda framgår att behovet av mellan- 
teoribildning (se bl.a. Sjögren 1999:129 f.) är stort, 
detta för att överbrygga avståndet mellan teori och 
material. Vilka är då länkarna mellan det arkeologiska 
materialets formation och de samhällsförhållanden 
som studeras (Hodder 1986:117,1987). Det vore pas
sande att kunna ta avstånd från bl.a. Lewis Binfords 
och Michael B. Schiffers processuella förhållningssätt 
till relationen mellan teori och empiri och ansluta till 
lan Hodders kritik av dessa förhållningssätt (Binford 
1971:6 ff., Schiffer 1983:675 ff., 1988:465). Hodder 
förnekar existensen av den kulturella lagbundenhet 
som ligger till grund för den processuella arkeologins 
syn på formationsprocesser (se White 1975), och me
nar istället att formationen alltid är resultatet av en 
specifik social och historisk kontext. Jag har inga pro
blem med att instämma med Hodder så länge enbart 
arkeologins teoretiska domäner berörs, men för arbe
ten som brukar teorier från socialvetenskaperna för
djupas problematiken kring mellanteoribildningen. 
Med utgångspunkt från dessa discipliner kan man bl.a. 
tala om en lagbundenhet i socialt beteende som utgår 
från människans psykiska konstitution, en lagbunden
het som till både innehåll och ursprung ligger utom vår 
förmåga att ställa oss väljande inför. I materiell kul
tur uttrycker människor i flera avseenden exempelvis 
ett kring arketyper konstruerat meningsinnehåll (Moon 
1987:379 [Eliade 1958]). Mer än något blir detta tyd
ligt i kollektiva manifestationer av religiöst slag (Jung 
1998:38).

Mitt teoretiska förhållningssätt skulle därför kunna 
beskrivas som strukturalistiskt och kontextuellt men 
på samma gång betingat av att våra djupare uttrycks
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sätt och beteenden är lagbundna, och också formeras 
utifrån behov som ej alls ryms i den specifika sociala 
kontexten. Utan att fördjupa mig ytterligare i detta vill 
jag ändå ställa mig (se också Artelius 1996a:9-13) 
bakom Hodders syn på empirin som ett resultat forme
rat inom en specifik historisk kontext. Men onekligen 
behöver tillägget också göras att denna kulturella his
toriska kontext alltid också genereras utifrån lag
bundna egenskaper hos varje kulturs bärare, där strä
van mot ”ordning” i ritualer är central och autonom 
oavsett den specifika kontextens utformning (Lévi- 
Strauss 1977:209, Turner 1983, Jung 1998:352).

Arbetets metod är strukturalistisk också när det 
kommer till jämförelser i materialet. I grunden ligger 
då påståendet att lokala, regionala och överregionala 
likheter i gravläggningens utförande och i monumen
tens utformning indikerar ett kulturellt samband i 
idémässigt innehållslig mening (jfr Trigger 1993:416, 
421). Begravningen är ett socialt redskap, och i en 
strukturalistisk tradition blir ritualen ett forum för att 
hantera den sociala ordningens struktur (de Coppett 
1992, Baumann 1992). Kollektiva ritualers huvudsyfte 
är att kommunicera och bekräfta religiösa och sociala 
föreställningar, och att erbjuda ett psykodrama för de 
underliggande ideologiernas bekräftelse eller föränd
ring (Turner 1977, 1982, 1983). Begravningens läm
ningar kan betraktas likt en bild, dock inte nödvän
digtvis som en spegelbild, av förhållanden i den sociala 
organisationens struktur. Stora diakrona variationer i 
de materiella lämningarna kan därför betraktas som 
synonyma med förändringar i innehållet i samhällets 
viktigaste kollektiva religiösa ritualer och därmed 
också som ett tecken på förändring i den sociala struk
turen och överordnade ideologin (Firth 1970:407 ff., 
Bloch 1971, Turner 1977:166 ff., Rappaport 1999: 
29-32, 50 ff.). Samtidigt som religiösa meningsinne- 
håll präglas av stabilitet över långa tidsrymder präg
las bruket av ritualens symbolik av en ständig förän
derlighet allt eftersom varierande behov av identifika
tion, konfirmation eller förändring föreligger inom den 
sociala organisationen.

2.3. Studiens antikvariska 
förutsättningar

I studien är det främst förhållanden och fornlämningar 
i norra och mellersta Halland som berörs. Känneteck
nande för norra och mellersta Hallands gravfält från 
yngre järnålder är att dessa i mycket stor omfattning 
kommit att över- och bortodlas. Men i landskapet har 
ändå stora miljöer från järnåldern med blandade grav
typer bevarats. Dessa större gravfält, som känneteck
nas just av sin variation av monumenttyper, är undan- 
tagsplatser i kulturlandskapet. Miljöerna är idag Hal
lands mest kända och sägenomsusade fornlämningar. 
Exempel på riksbekanta miljöer är Broåsen och Höga
berg i Grimeton, Li vid Fjärås Bräcka, Jättahögen i 
Värö och Korsgatan i Träslöv. Gravplatserna uppvi
sar också en likartad kronologi. Gravar har anlagts 
främst i romersk järnålder och vendel-vikingatid. 
Gemensamt för miljöerna är också att det i, eller kring 
dessa finns avsevärt äldre gravmonument från brons
åldern. Holger Arbman menade att just dessa större 
gravfält är platser i kulturlandskapet som ansetts 
inneha ”en mer central ställning för en hel bygd”, detta 
då till skillnad från de mer ensartat utformade min
dre gravfält som bortodlats i så hög grad (Arbman 
1954:156). Gravfälten, eller enskilda monument i 
dessa, har ofta allmogemytologiska namn och de har 
tjänstgjort som kulturella och sociala riktmärken i 
bygderna långt fram i historisk tid, och gör i många 
fall så än idag (se bl.a. Ängeby 1994, Artelius 1999a).

Även om gravfältet vid Sannagård inte är total- 
undersökt är materialet ändå det största i sin kategori 
från Halland. Detta ger en fingervisning om de pro
blem som möter dem som vill forska kring landska
pets gravmiljöer från senare delen av järnåldern. Den 
odlingsbara arealen kom genom utdikningar och röj
ningar av ljunghedar att under 1800-talet mångdubb
las, och många gravfält med resta stenar, mindre hö
gar och stensättningar odlades ned helt. Under perio
den 1810-1910 ökade den brukade odlingsmarken i 
Halland från 25 000 till 140 000 hektar (Lundborg
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1972:96). Redan en ytlig arkivstudie visar den stora 
omfattningen av bortodlingen av gravplatser (se bl.a. 
Herman Hofbergs Reseberättelser 1876-1880 i ATA), 
och särskilt tydlig är situationen i de sydligaste land- 
skapsdelarna. I nuvarande källäge är det knappast 
möjligt att uppskatta en ursprunglig kvantitet för grav
fälten i Halland söder om Ätran.

Av de stora gravfält med blandade gravformer som 
beskrivs av Jacob Richardson i ”Hallandia Antiqua” 
(1752) och av Sven Peter Bexell i ”Hallands historia 
och beskrifning” (1817-1819) finns än idag lämningar, 
d.v.s. dessa har ”överlevt” den stora uppodlingen un
der 1800-talet. Gravfältet vid Sannagård var däremot 
en av de miljöer som nästan helt kom att odlas bort. 
Bara två vilsekomna resta stenar återstod ute i åker
havet 1989 (fig. 1). Genom att sammanställa uppgif
ter från olika tider kan man förstå att gravfältet blev 
nästan helt bortplöjt under 1840-1860-talet.

En väsentlig del av arbetet har varit att försöka för
stå den ursprungliga utformningen av de separata mo
numenten på gravplatsen. En återskapelse av miljön 
har delvis varit möjlig att genomföra - främst p.g.a. 
att gravningsmetoden koncentrerades kring frågan. 
Arkivuppgifter har också kunnat användas. Bland 
annat finns i Varbergs Museum delar av de original
uppgifter som Bexell insamlade under åren 1815-1817 
inför utgivandet av ”Hallands historia och beskriv
ning” (Bexell 1931 [1817- 1819], Persson 1984, Arte- 
lius 1999c). I denna finns en återgivning av miljön vid 
Sannagård som den tedde sig sommaren 1815 eller 
1816 (se ingress kap. 5). Genom att studera original
handlingar är det också möjligt att förstå vilka forn- 
lämningar som prästerskapet kring 1815 ansåg vara 
de viktigaste att bevara. Sett i 200 års perspektiv har 
dessa prästers värderingar om forntiden varit avgö
rande för vad som bevarats åt eftervärlden.

Jag har under åren 1998-2000 besiktigat ett drygt 
trettiotal av de gravfält som redovisas i kap. 4 (fig. 24- 
26) och tydligt är att dessa, när de inventeras under 
gynnsamma förhållanden (typiskt halländsk barmark- 
svinter), uppvisar fler monument än vad som under

sämre växtlighetsförhållanden noterats i RAÄ:s forn
minnesregister.

2.4. Begravning?

"Funerary rites and the language of death thus mark the divide 
between the paradox of social eternity and physical mortality."

Davies 1997:6

Inte mycket är mer kulturellt identifierande i historiskt, 
religiöst och socialt hänseende för en befolkningsgrupp 
än minnet av de egna förfäderna och dessas traditio
ner. De platser som härbärgerar förfädernas kvarlevor 
spelar därför mycket stor roll för samhällets ideologi, 
organisation och självsyn.

I de flesta av jordens kulturer är begravningen ett 
av de starkaste uttrycken för kollektiva föreställningar 
av religiös såväl som av mer profan natur. Hos levande 
och försvunna folk och över hela vår jord har begrav
ningen och byggandet av anhörigas gravar fungerat 
som ett religiöst och socialt forum för att förklara li
vets och världens gång och människans plats i denna 
sammansatta ordning. I komplexa ritualer och genom 
abstrakt symbolik identifierar och bekräftar männis
kan sin roll i både världs- och samhällsordningen. I 
begravningar och gravbyggande exponeras och tydlig
görs och sanktioneras samhällets viktigaste normer, 
myter och dessas struktur. Dürkheim menade att det 
som religionen definierar som numinositet och trans
cendens, d.v.s. frammanande av gudomliga krafters 
närvaro, i begravningen blir sociala konstruktioner och 
kommunikation. Under begravningar genomgår del
tagarna en förändring där den individuella synen på 
den religiösa kraften överges för kollektivets och sam
hällets syn. Temporärt ”lever” individen under ritua
len i en genom samhället definierad dimension. Begrav- 
ningssällskapet lever ett kollektivt liv där bilden av 
religionens mening vävs samman med ritualens syften. 
Dürkheim uttryckte det som att individen i den kol
lektivt genomförda ritualens handlingar erbjöds möj
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ligheten att förstå världen, och på så vis uppleva ett 
kollektivt liv ”that transports individuals beyond them
selves” (Fields 1995:XLI). Eftersom den religiösa ritua
len är en i högsta grad kollektiv religiös upplevelse med 
tydlig intentionalitet och som skildrar ett ”absolut” nu- 
minöst meningsinnehåll betyder detta också att den tid 
och cykel av traditionsbundna handlingar som denna 
omfattade var överordnad och fristående från ”den 
profana världens” (Zadra 1987, Moon 1987).

Begravningen är även i bokstavlig mening utformad 
som en föreställning, ett kultdrama med tal, sång och 
dans, en form av postulat. I många kulturer är begrav
ningen än idag verklig teater. Alla roller är besatta ända 
ned till skådespelets narrar (Turner 1982, 1983:226, 
Schechner 1987:437,445). Begravningen är, enkelt ut
tryckt, en rad av handlingar som i stram regi framförs 
inom en strikt tradition med djupa historiska rötter. 
Föreställningen består av handlingar som måste utfö
ras i rätt skepnad och ordning för att antingen ansluta 
till eller skapa underlag för förändring av identiteten 
och i slutändan den lokala kulturen (Thomas 1987).

I passage- och transitionsritualer, som en begrav
ning, hanteras och garanteras även de bortgångnas 
överföring till dödsriket. Passagen säkerställs genom 
de efterlevandes handlingar och åtbörder. I kultdra- 
mats synliggörande av historiska traditioner och expo
nerandet av de religiösa myterna skapas underlag för 
samhällets fortlevnad. Kontakterna med gudarna upp
rätthålls och paradoxalt nog transformeras i ritualen 
döden också till ett uttryck för regeneration och frukt
barhet (Huntington & Metcalf 1979:1, Bloch & Parry 
1982:6 ff.).

Slutligen är begravningen en syntes av alla föreställ
ningar om döden och den tid livet är. Hela den ut
dragna passagen, begravningsprocessen, som i många 
kulturer sträcker sig över många år, är i grunden ett 
uttryck för en av våra djupast liggande mänskliga 
impulser - behovet av att skapa distans till döden 
(Humphreys 1982:263, Moller 1996:4 f., Davies 1997: 
5 f.). Genom begravningen transformeras döden till en 
hyllning av livet, och detta är en nödvändighet för oss. 
I begravningen koncentreras ritualen kring livet i den 
mening att all symbolik och all meningsinnebörd fo
kuserar på återskapande av liv för både de gravlagda, 
för de efterlevande, den sociala organisationen och na
turen/världen (Huntington & Metcalf 1979, Bloch 
1971:32 ff., 148 ff., Bloch & Parry 1982:7 ff.). Även i 
vår sekulariserade värld sitter vi ännu ned tillsammans 
under begravningen och bearbetar svåra insikter un
der en gemensam rituell måltid. Under begravningen 
erbjuds vi möjlighet att få insikt om, och att avsluta 
det psykotrauma och den separation som döden stäl
ler oss inför.

Begravningsritualen har numera reducerats till ett 
socialt och religiöst minimum. En del föreslår också 
återvinning av krematoriernas värme i våra varmvat
tenberedare. Ett sådant förnekande av begravningens 
huvudfunktioner har för många forskare redan ansetts 
ha fått inverkan på människors liv och respekt för det
samma (Thomas 1985). Louis-Vincent Thomas beskri
ver problematiken med följande ord: ”We may well 
ask if our funerals, expedited in the ”strictest intimacy” 
do not dangerously deprive us of a ritual that would 
help us to live” (Thomas 1987:458).



3. Föreställning och form

"Durkheim's account of rites is meant to seize the idea of force 
at its "birth"...He found the birth of that idea in rites, at moments 
of collective "effervescence", when human beings feel themselves 
transformed, and are in fact transformed, through ritual doing. A 

force experienced as external to each individual is the agent of 
that transformation, but the force itself is created by the fact of 
assembling and temporarily living a collective life that transports 

individuals beyond themselves."

Fields 1995-.XLI

3.1. Introduktion

Att återge delar av forskningen kring begreppen ritual 
och tradition är nödvändigt om målet är att skildra 
hur religiösa föreställningar gestaltats i det förflutna. 
I kapitlet är syftet därför att i stora drag innehållsligt 
definiera ritualen och traditionen - det sociala och reli
giösa livets konkreta verktyg. Detta för att sedan kun
na knyta detta innehåll till en tolkning av hur de hand
lingar organiserats som försiggick i samband med 
begravningarna, och till en innehållslig tolkning av de 
föreställningar som exponerades i samband med be
gravningarna, i gravarna och i begravningsplatsen vid 
Sannagård under vendel- och vikingatid. Texten i detta 
kapitel bildar på så vis ram för de tolkningar som görs 
kring begravningstraditionernas meningsinnehåll och 
meningsinnebörd i kapitlen 6 och 7. I det avslutande 
delkapitlet är målet att söka definiera verktygens och 
föreställningarnas funktion för samhällets ideologi. 
Med den utgångspunkt som tagits är myter, religiösa 
strukturer och föreställningar både den andliga och 
sociala armeringen i samhällets överordnade ideologi. 
För en befolkningsgrupp är samhällets ideologi och den 
kollektivt upplevda identiteten den primära kulturella 
avgränsningen i förhållande till omvärlden. I lika hög 
grad som de syftar till att vidmakthålla gruppers ideo
logiska och sociala homogenitet har ritualer och tra
ditioner en alienerande funktion. I dessa synliggörs och 
manifesteras gränser i relation till både en profan om
värld såväl som i relation till det transcendenta. Bland 
annat kan kollektiva traditioners och sedvänjors geo
grafiska utbredning därmed också skildra gruppiden- 
titeters fysiska utbredning (Baumann 1992:100).

Några administrativt och geografiskt avgränsbara 
regionala grupperingar med stabila och fastlagda iden-
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titeter har knappast funnits i Sydskandinaviens yngsta 
järnålder före 900-talet. När olika forntida nordiska 
befolkningar omtalas i källor, som daner, fjäringar el
ler finnvedingar, igenkänns i första hand ett inom dessa 
grupper egenupplevt och subjektivt formulerat etnici- 
tetsinnehåll. Man bör räkna med att gruppmedvetan- 
den under yngre järnålder påminde om den subjektiva 
etnicitet som uttrycktes under tidig medeltid på kon
tinenten. Dick Harrison menar att etniska avgräns- 
ningar i det tidigmedeltida Europa ”...skiftade inne
börd från period till period, från grupp till grupp...” 
och att denna innebörd baserades ”...på gruppmed
lemmarnas egna uppfattningar av vad som karaktäri
serade samhällets väsentliga skiljelinjer.” (Harrison 
1999:434).

Frågan är då vad som utgjorde gemenskap i ett 
halländskt lokalsamhälle under slutet av förhistorien. 
På flera vis är frågan central eftersom en del av arbe
tet syftar till att söka beskriva innehåll i en sådan ge
menskap. Traditionen och begravningarna som be
handlas, ritualens struktur och föremålens symbolik 
blev sammantaget verktyg för att bestämma en gemen
skap. Gemenskapen var flerdimensionell och komplext 
sammansatt till sitt innehåll. Identiteten fanns i ett 
antal sociala och politiska nivåer, som spände från det 
strikt lokala över ”hembygden” till den halländska 
regionen och från det överregionalt sydskandinaviska 
till delaktigheten i en nordgermansk kulturkretsiden
titet. Man kan därför till en början inse att gemenska
pen kan delas in i två fält, ett medvetet upplevt och 
ett omedvetet konstruerat, och samtidigt därav påstå 
att gemenskapen givetvis var synonym med de före
ställningar som fanns kring dessa olika identitetsnivåer. 
Väsentligt är också att denna sammansatta gemenskap 
blev intimt relaterad till platser i landskapet. För en 
halländsk lokalbefolkning bör uttrycken för en bygde- 
gemenskap ha fokuserats i gravfälten. I gravplatserna 
fanns alla de komponenter som rymdes i traditioner 
och ritualer. Släkten, den lokala kulten och kollektivets 
alla minnen och föreställningar kunde kontrastställas 
i relation till en större omvärld. Det är på samma vis

rimligt att antaga att de riktigt stora gravplatserna blir 
just mycket stora p.g.a. att det i dessa landskapsrum 
synliggjorts en identitet på en större och halländskt 
regional nivå.

Förutom denna korta kommentar till vad grupp
medvetande sannolikt var för en befolkning i en bygd 
under yngsta järnålder avser jag inte att närmare dis
kutera frågor kring etnicitet. Jag nöjer mig med att 
referera i ämnet (Parkin 1992, Baumann 1992, Harri
son 1999) och att konstatera att etnicitet i nordisk 
yngre järnålder alltså bör ha beskrivits subjektivt, ini
från och som egenupplevt, och de viktigaste kanalerna 
för att uttrycka en identitet var i lokalsamhällets och 
hembygdens traditioner och heliga platser. När järn- 
ålderstida folkgruppers geografiska hemvist omnämns 
i historiska källor bör vi vara klara över att det är 
traditioners utbredning som åsyftas, och inte fastlagda 
och organisatoriskt stabila samt administrativt defi
nierade samhällsenheter.

Det är stort avstånd mellan hur exempelvis en 
jungiansk religionspsykolog definierar tradition (Shor
ter 1996), hur detta kan göras inom antropologin (Par
kin 1992:15), i religionsvetenskaperna (Valliere 1987: 
1, Davies 1997:132) och hur denna kan avteckna sig i 
materiell kultur. Det är lätt att samtycka med histori
ker och religionshistoriker och etnologer i åsikten att 
arkeologin, som sysslar med stum materiell och frag- 
menterad kultur inte kan bidra till en förståelse av tids- 
avlägsna ritualers mening. Vad kan då överbrygga 
avståndet mellan det ursprungliga återgivandet av ett 
abstrakt meningsinnehåll och de fragmenterade res
terna av dess materialisering på ett sådant vis att vi 
kan närma oss en förståelse av syftet bakom traditio
ner och ritualer? En första förutsättning är att innehål
let i föreställningarna kring döden, tiden och historien 
”läses” med hjälp av begrepp som kan användas på 
ett sådant vis att vi tillåts mäta meningsmöj ligheter.

Till skillnad från hur det förhåller sig i vår värld 
betraktades inte döden, tiden och historien som pas
siva och objektivt mätbara begrepp i äldre samhällen. 
För exemplen i kapitel 6 är utgångspunkten just att
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dessa begrepp var besjälade. Döden var en social pro
cess som indelades i olika sociala och religiösa me- 
ningsnivåer och tidssegment med olika inneboende 
egenskaper. Föreställningarna om tidens egenskaper 
var ramen kring verklighetens konstruktion. Tiden 
klargjorde dödens innehåll och mening. Döendet, 
begravningen, sorgeperioder, hågkomster och myter, 
allt fungerade som aktiva, egenskapsfyllda och tids
bestämda sekvenser i ett samlat begrepp om vad dö
den är (Humphreys 1982, van Baaren 1987:252 ff. och 
där angiven litt.).

3.2. Religiös ritual
"Ritual is a principal means by which society "grows" 
and moves into the future"

Alexander 1991:3

Av citatet ur Edmund Leach's text i ”International 
Encyclopaedia of the Social Sciences ” från 1968 (se 
nedan) framgår att begreppet ritual kan ges en mycket 
vid innehållslig definition och beskrivning, såväl som 
en oerhört vid meningsfunktion (Leach 1968:524). 
Nästan lika vid ter sig Roy Rappaports och Victor Tur
ners definitioner av ritual, där det betonas att en över
gripande definition skulle vara att igenkänna denna 
som "...the performance of more or less invariant se
quences of formal acts and utterances not entirely 
encoded by the performers”, och som Rappaport också 
understryker inbegriper en sådan definition mycket 
utöver det som kan klassificeras som ritualiserat reli
giöst beteende (Rappaport 1999:24, kursivering i ori
ginal). I andra vetenskapstraditioner, som psykologin 
och biologin, skulle man följaktligen finna helt avvi
kande definitioner och återgivningar av vad ritual är 
och även av dennas mening. Inom arkeologin har, när 
religiösa ritualers organisation diskuteras, mer sällan 
brukats en specifik definition av dessas menings- 
bärande innehåll som underlag för tolkningarna, och 
detta menar jag är en nödvändighet. I det följande är 
det därför i alla sammanhang kollektiv religiös ritual

som diskuteras, och då också mer specifikt ritualer av 
transitions- och passagekaraktär. I ”The Encyclopedia 
of Religion” anses Turners och Mircea Eliades arbe
ten kring kollektiva religiösa ritualers meningsinnehåll 
inta en särställning (Schechner 1987:441 ff., Zuesse 
1987:406,417) och i det följande är det främst dessas 
arbeten som antingen direkt eller indirekt relateras till.

I en religiös ritual är form och innehåll oskiljaktiga 
begrepp ur meningsbärande synvinkel - i detta abso
luta och kontinuerliga samförhållande samt i den stän
diga repetitionen av meningsinnehållet grundas den 
sakrala symbolikens möjligheter att skapas, förnimmas 
och brukas (Rappaport 1999:29). Att så är fallet bil
dar också möjligheten att från en vidare beskrivning 
av ritualiserat beteende närma sig en definition av den 
kollektiva religiösa ritualens egenskaper. De definitio
ner av ett vidare ritualbegrepp som finns är hos många 
forskare mycket näraliggande det som anses känne
teckna den kollektiva religiösa ritualen. Det är den 
kollektiva och religiösa manifestationen som i första 
hand ställs i fokus för att bearbeta frågor kring män
niskans sätt att organisera sin verklighet i ritualer (jfr 
bl.a. Turner 1977, Bloch 1971, Lévi-Strauss 1977) 
Rappaport går så långt att han menar att studiet av 
religion i socialantropologin har blivit närmast likty
digt med studiet av ritual (Rappaport 1999:3). Bruce 
Kapferers definition av ritual i ”A celebration of De
mons” visar förhållandet väl då han menar att ”ritual 
is a series of culturally recognized and specified events, 
the order of which is known in their practice, and 
which are marked-off spatially and temporally from 
the routine of everyday life (even though such events 
may be vital to this routine)” (Kapferer 1983:194). 
Från denna ytligt sett ändå vida definition blir steget 
inte långt till både Turners och Lévi-Strauss syn på den 
kollektiva religiösa ritualens specifika meningsinnehåll, 
form, egenskaper och målsättningar: d.v.s. regenera
tionen av samhällets struktur, världsordningen och den 
omgivande naturen. I Kapferers definition ryms också 
de särdrag som kommit att betonas i den postproces- 
suella arkeologins sätt att beskriva meningsinnehållet
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och utformningen av religiösa ritualer, och då i rela
tion till de bärande postulaten i en äldre tradition (se 
bl.a. Barrett et al 1991:119). Definitionerna från an
tropologin har på så vis också kommit att bestämma 
hur man i en kontextuell arbetstradition också betrak
tar platsers (se bl.a. Chapman 1997:32 ff.) såväl som 
hela landskaps meningsfunktion (t.ex. Bradley 1991: 
210 ff., Tilley 1994, Barrett 1994:13 ff.) såväl som ti
dens roll (Gosden 1994:5) utifrån en föreställning om 
ritualers (religions) funktion för, synliggörandet, upp
rätthållandet och utvecklandet av sociala strukturer. 
Synen på platsen och landskapet definieras indirekt 
utifrån en föreställning om var kollektiva religiösa 
ritualer genomförts, och också utifrån en föreställning 
om dessas meningsinnehåll (jfr Tilley 1996:168). I soci
al- och religionsvetenskaperna finns en samfälld upp
fattning om att även en mycket vid avgränsning av 
begreppet ritual anger att denna i mycket är synonym 
med handling. Ritualen är kognitiva kategorier av me- 
ningsbärande handlingar, symboliska åtbörder och 
återgivanden av hierofanier (Kapferer 1983:194, Rap- 
paport 1999:24).

Åtskillnader i synen på vad ritualer är ligger främst 
i hur man valt att definiera ”meningen” i densamma.
I religionsvetenskapen, företrädd bland annat av Mir- 
cea Eliade, Rudolf Otto och Adolf Jensen bestäms 
ritualen utifrån sitt religiösa meddelande, d.v.s. utifrån 
sitt uppenbara religiösa syfte. Detta medan socialan
tropologer som Turner, Lévi-Strauss och Leach och 
sociologer som Dürkheim och Bobby Alexander me
nar att ritualen är social kommunikation som i hand
ling erbjuder möjligheter till bekräftelse och/eller för
ändring. ”Meningen” ryms alltså inte i första hand i 
ett religiöst syfte - utan i upprätthållandet av ett soci
alt förhållande, av samhällets strukturer (Rappaport 
1999:3). Längst, när det gäller synen på ritualens 
”mening”, går Lévi-Strauss och Turner när de menar 
att ritualen också är upphovet till ny religiös eller social 
”mening” (Turner 1983).

För Dürkheim och Maurice Halbwachs var ritua
len en social grammatik eller guide, och de äldre so

ciologerna koncentrerade sig i hög grad på att definiera 
de föreställningar som måste behandlas i den kollek
tiva religiösa ritualen (Fields 1995). Evan Zuesse be
skriver Dürkheims syn på den religiösa ritualen och 
”det Heliga” på ett tydligt vis i ”The Encyclopedia of 
Religion” när han menar att ”Societies image them
selves in their ritual symbols...;the ”sacred” is the 
essential social idea”. Religion och ritual handlade för 
Dürkheim om att ordna det vardagliga livet i relation 
till de övergripande föreställningarna, och både sam
hället och individen brukade de kollektiva religiösa 
ritualerna för ett ständigt återskapande av en social 
ordning (Zuesse 1987:412). Halbwachs koncentrerade 
sin forskning kring kollektivets behov av att bekräfta 
sina föreställningar om historien. Han definierade des
sa föreställningar om historien som kollektiva minnen 
(Halbwachs 1992:46 ff. [1952]).”While the collective 
memory endures and draws strength from its base in 
a coherent body of people, it is individuals as group- 
members who remember” skriver Lewis A. Coser i 
förordet till nyutgåvan av Halbwachs ”On Collective 
Memory” (Coser 1992:22). Den kollektiva religiösa 
ritualen blir i denna mening dramatiserade synteser av 
samhällsideologins viktigaste beståndsdelar. Den är 
strukturerade bilder och bokstavligen föreställningar 
som skildrar samhällets kollektiva minnen, d.v.s. dess 
egenhistoria och myter på det vis som bl.a. Turner 
(1982, 1983) och Lévi-Strauss (1994: t.ex. 41 ff.) be
skriver.

Som jag inledningsvis angav konstaterade Leach 
redan 1968 att om man ville söka få en samlad och 
generell förståelse av ritualens egenskaper så framstod 
denna vid alla jämförande studier som så komplex i 
sin sammansättning att termen borde användas för ”all 
culturally defined sets of behavior” (Leach 1968:524). 
Det är beteendet som är ritualen - den är en form inom 
vilken meningsbärande handlingar kan transporteras. 
Religionshistorikern Zuesse jämställer helt enkelt stu
diet av ritualens handlingar med studiet av religion, 
”Many modern theories of religion are in fact prima
rily theories of ritual...” (Zuesse 1987:405) och i detta
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finner man en tydlig koppling mellan antropologins 
strukturalister och hur ritualen betraktas i religion
vetenskapen. Även om begreppet givits vida teoretiska 
ramar finns en konsensus kring att större kollektiva 
religiösa sammankomster som begravningar utgör en 
central social och i handlingar baserad kommunika
tionsform i varje samhälle för både individen och kol
lektivet (Parkin 1992:12, de Coppet 1992). I ritualen 
ges handlingsfrihet och identifikationsmöjlighet i för
hållande till en omvärld på både individuell och kol
lektiv nivå. Handlingarna erbjuder exempelvis unika 
möjligheter för social alienation på olika nivåer (Bau
mann 1992)

Även i brett tvärvetenskapligt perspektiv råder 
också konsensus om att bekräftelsen av ordning är cen
tral i ritualen - denna har därför en konservativ grund
struktur (Zuesse 1987:406, von Franz 1964:146, Werb- 
ner 1989:2, de Huesch 1985). Lévi-Strauss menar att 
denna ordningssträvan är autonom och ligger utom 
möjligheten att påverka. I sin meningsstruktur kom 
Lévi-Strauss beskrivning av ritualen att påminna om 
de egenskaper som rymdes i Jungs urbilder - arketyper- 
na - något som han själv med emfas motsatte sig (Lévi- 
Strauss 1977:208).

En helt annan syn på ritualens ”mening” finns bl.a. 
representerad hos jungianska psykoanalytiker. Bani 
Shorter har valt att beskriva modern religiös ritual som 
”The Theatre of the Soul” (Shorter 1996:36). Hon 
menar att den moderna tidens sekularisering leder till 
uppkomsten av helt nya ritualer och myter. En alltför 
omstörtande samhällsförändring leder t.o.m. till att 
föreställningar inte längre hanteras inom de traditio
nella ritualernas ramar. Förändringen berör överhuvud 
inte det traditionella systemet. All social förändring 
sker som ett direkt avståndstagande från hela den äldre 
traditionens huvudritualer, och som ett resultat av 
detta uppstår också helt nya och socialt omstörtande 
uttryck i kulturen - d.v.s. avgörande brott i den so
ciala ordningens struktur äger inte rum inom det ritu
ella systemet - förändringen sker som reaktion utan
för systemet. Shorters arbete är bara ett exempel där

en avvikande syn på de strukturationsteorier som styrt 
och varit vägledande för sociologin sedan 1910-talet 
förs fram. För Turner erbjuder den liminala fasen 
möjligheten för förändring inom det i ideologin för
ankrade systemet och på samma vis är Giddens i sin 
strukturationsteori koncentrerad på att beskriva för- 
ändringsstadier inom ritualens och traditionens ramar. 
I psykologins teorier finner vi också en i förhållande 
till andra vetenskaper annorlunda definition av vad 
ritual de facto är. I psykologin får ritualen sin menings
funktion även i motsats till pragmatiskt och formalise- 
rat socialt beteende. Ritualen blir på så vis synonym 
med ett ickerationellt men ändå formaliserat kaotiskt 
beteendestadium som står i kontrast till en mer gene
rellt anammad ordning. Man kan i den meningen likna 
psykologins ritualbegrepp med Turners liminala fas, 
fast för delar av psykologin saknas den därpå följande 
strukturationsfasens bekräftelse (Boudewijnse 1990, 
Zuesse 1987:405). Det intressanta att påvisa, här ex
emplifierat med den analytiska psykologin, är att fler 
forskare idag betraktar ritual utifrån dessa synpunk
ter än utifrån de teorier som formerats i sociologin och 
som så ofta används i arkeologin.

Den kollektiva religiösa ritualens funktion kan 
alltså sägas vara att erbjuda ett forum för att synlig- 
göra, bekräfta eller förändra ordning, och ritualen är 
som nämnts till sin funktion en i grunden konserva
tivt fungerande institution. Mycket viktiga ”konserva
tiva” komponenter i ritualer är också kontinuitet i 
valet av arena och tidpunkt. Platsen spelar oerhört stor 
roll för möjligheten till identifikation och återidentifi- 
kation (jfr Chapman 1997).

I arkeologiska studier där frågan om vad ritual är 
har understrukits, framgår att dessa betraktas som en 
mycket konkret process med en mycket tydlig me
ningsstruktur (Barrett 1991 och där anförd litt.). I 
andra moderna studier har ritualbegreppet däremot 
åter gjorts så allmänt, och endast definierats utifrån 
form, så att vi därmed löper risken att återigen närma 
oss Leach‘s uppgivenhet (se bl.a. Damm 1998:16 ff., 
Humphrey & Laidlaw 1994). I dessa tolkningar av
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Traditionsmottagare

Fig. 7. Schematisk återgivning av den kollektiva

A1-A2 Medverkande och deltagare 
B Gravlagd individ 
C Ritualen
D Religiös dimension, ritualens mål

religiösa begravningsritualens dimensioner. 

E Platsen
A1+A2+B+E=C Ritualens organisation 

och form
A1+A2+B+C+E=D Ritualens mening
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ritualen är denna att likna vid vardagliga handlingar, 
som enbart genom förändringen av arena eller kon
text blir kollektivt meningsbärande. I realiteten är 
dessa tolkningar snarare definitioner av sedvänjor, 
vanor och rutiner (se Parkin 1992:15) än ritualer. Reli
giösa ritualer kan inte, trots vad som anförts i flera 
studier under senare år, definieras till sitt meningsinne- 
håll enbart som processer. I Turners, Lévi-Strauss resp. 
Eliades och Zuesses beskrivningar av ritualen ryms i 
handlingarna en bakomliggande social och/eller reli
giös mening, en mening som kan bekräftas, förkastas 
eller förändras - men det är kring handlingar ritual
ens mening koncentreras eftersom dessa synliggör må
let för det deltagande kollektivet. Trots vad som ibland 
anförs finns det inga motsättningar i den äldre forsk
ningens definition av ritual i förhållande också till mer 
modern forskning i ämnet. Ett exempel som haft ge- 
nomslagskraft, också i arkeologisk tillämpning, är An
thony Giddens teorier om social strukturation. Mycket 
förenklat är Giddens strukturationsteori i mycket en 
teori om ritualen, där strukturation beskrivs som ”The 
structuring of social relations across time and space, 
in virtue of the duality of the structure” och i dessa 
vida ramar kan Dürkheims, Halbwachs såväl som 
Lévi-Strauss och Turners innehållsdefinitioner av ritua
len inbegripas (Giddens 1984:376). Giddens menar att 
strukturationen samtidigt som den reproducerar ord
ningen också erbjuder konstruktiva lösningar för för
ändring, och i detta anknyter Giddens till den huvud
sakliga funktion som finns i den religiösa ritualens 
liminala fas, i synliggörandet av ”the Anti-Structure”, 
hos Turner. I förhållande till Giddens betonar Turner 
dock att det är ritualens struktur och form som måste 
vara konservativ - detta för att kunna erbjuda möj
lighet till social förändring i ritualens avslutning, struk- 
turationsstadiet. Deltagarna som i ritualen är både sub
jekt och objekt måste veta vad de kan förvänta sig av 
ritualens form, semantik och organisation.

Om det sagda betraktas i förhållande till den yngsta 
järnålderns begravningstraditioner kan följande an
märkningar göras. Begravningarna vid Sannagård om

fattade alla sina särdrag i den mening att de handlingar 
som utförts inom ritualen genomförts på många olika 
vis. Det fanns stor variation i vad som ägt rum inom 
ceremoniernas olika skeden, men det fanns också en 
markant konservatism i hur dessa varierade handlingar 
sammanfattats i ritualens övergripande struktur och i 
den materiella kulturen. De avlidna hade behandlats 
på likartat vis, gravgömmorna och monumenten var 
av några olika varianter och specifika symboler hade 
brukats gång efter annan i samma skede av ritualerna. 
Av det arkeologiska materialet framgår att ritualerna 
vid Sannagård kan indelas i tre huvudfaser (se kap. 7). 
Lämningarna antyder en kulturell homogenitet i för
hållande också till de traditioner som dokumenterats 
i andra gravplatser och regioner. Inuti graven möter 
däremot en mycket vid variation av handlingar. En 
variation jag menar bör tolkas som ett uttryck på fri
het inom traditionens fastlagda ramar. Ritualen var i 
första hand socialt inåtriktad. Det är deltagarna och 
lokalsamhället som står i dess fokus, och som i det limi
nala resp. strukturerande stadiet har makten att för
ändra eller bekräfta.

3.3. Tradition

""Remember!" is the first commandment of tradition"

Valliere 1987:1

En omfattande diskussion kring traditionsbegreppet 
finns i Edward Shils bok med just titeln ”Tradition” 
(Shils 1981). Shils behandlar inte specifikt religiösa 
traditioner, utan söker bredare definiera vad tradition 
är. Traditioner är enligt Shils oförstörbara och allmänt 
accepterade sedvänjor med absoluta meningsinnehåll. 
Traditioner kan ej påverkas utan att bryta samman. 
Förändras de är de helt enkelt nya traditioner. Teori
erna om vad en tradition är är långt ifrån lika dispa
rata som när det gäller synen på ritualer (Valliere 1987: 
1 ff.). Men tydligt är att tradition, precis som ritual 
kan definieras i åtskilda nivåer, och återfinns i allt från
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individens vardagsrutiner till massiva nationella kol
lektiva samlingsritualer. I det här fallet är det, precis 
som när det gäller ritualer, religiösa och kollektiva tra
ditioner som är av intresse.

David Parkin diskuterar i en belysande artikel bl.a. 
förhållandet mellan sedvänjor (customs) och ritual. 
Han lägger stor vikt vid att kunna avgränsa dessa ”cus
toms” i förhållande till ritual. ”Custom is silent and, 
if properly carried out, unnoticed: it is only when the 
customary greeting is impaired or the man orders his 
drink in an odd way that the custom is noticed in its 
breach. As the obverse, ritual is culturally loud and vi
brant even when accoustically mute and tranquil:” 
(Parkin 1992:15). Tradition kan i denna mening ses 
som kulturellt ”lågmälda” sedvänjor, eller rent av som 
rutiner eller vanor för att finna än mer lågmälda so
ciala uttryck. Vanor som i princip endast iakttas när 
de bryts och rutinen faller samman. Av Parkins och 
också Redfields resonemang (se nedan) framgår att 
traditioner har mycket olika social dignitet för indivi
den och samhället och kan associeras till begrepp som 
normer och regler, sedvänjor och vanor, rutiner och 
t.o.m. tvång. Sociologen Robert Redfield lät i sina stu
dier av tradition dela upp dessa i vad han kallade ”the 
great tradition” och ”the little tradition”. I indelningen 
särskiljde Redfield två typer av traditioner, vilket har 
intresse för arkeologiska analyser av lokalsamhällen 
och dessas relation till en större omvärld (Redfield 
1956). Redfields ”lilla” tradition kan liknas vid lokal
samhällets och bygdens folkliga föreställningar och 
sedvänjor. Den ”stora” däremot är den överregionalt 
legitimerade, och politiskt kanoniserade traditionen 
som iklätts egenskaper som officiell sanning.

Som social process skiljer sig traditionsbegreppet 
från ritualen till sin sociala riktning, något som antyds 
också redan i den bokstavliga betydelsen av termerna. 
Tradition är hämtat från latinets traditio och dess verb
form tradere och kan översättas med ordet ”över
lämna”. I grunden avsåg uttrycket i den tidigkristna 
grekiska och latinska kyrkan ett överlämnande av för

kunnelsen. Häri ryms också kärnan i begreppet. Tra
ditioner är sociala innehåll som överlämnas och emot- 
tages snarare än upptäckes, skapar eller identifierar. 
Mottagarna har en kontextuell förförståelse av tradi
tionens meningsinnehåll, traditionen får en rent instru
mentalt överlämnande funktion. Man kan säga att en 
tradition lever vidare på grundval av sitt innehåll - sin 
inneboende energi - som är kulturen och dess bärare. 
För att traditionen skall kontinuerligt leva vidare som 
en dynamisk form för att upprätthålla centrala sociala 
och religiösa värden måste dess inneboende energi, 
dess värde för kulturen och kulturbärarna, ligga över 
en viss nivå. Ligger det kulturella värdet under en viss 
nivå kollapsar traditionen, och existerar ej mer. Tra
ditionens inre väsen ligger därför alltid i mottagarens 
acceptans av det inneboende budskapet. Traditionen 
blir i förhållande till ritualen socialt statisk, och tradi
tionens främsta attribut är därför stabilitet. Traditio
nen ligger bortom individens möjlighet att förändra. 
Sker en förändring är det helt enkelt inte längre fråga 
om en tradition - och dess religiösa grundvärde blir 
direkt ifrågasatt. De religiösa traditionerna erbjuder 
tillgång till sakrala ursprungsförklaringar och religiösa 
insikter i tingens ordning på ett unikt vis som våra 
personliga erfarenheter inte kan erbjuda. ”Tradition... 
purports to embody a fixed truth from an authoritative 
source” (Valliere 1987:1). Vi kan alltså inte förändra 
en religiös tradition, bara lämna den, förkasta den el
ler bannlysa den.

Religiös tradition kan också definieras som den 
form genom vilken normer, föreställningar och sedvän
jor överlämnas. Det kan vara frågan om texter, sånger, 
skådespel eller direkta instruktioner eller lektioner etc. 
Själva överlämnandet är ett reciprocitetsförhållande, 
en social transmission och en överföring av traditio
nens religiösa meningsinnehåll. Genom sin stabilitet är 
sakrala traditioner ofta intakt bevarade också i tids
perioder som kännetecknas av stor samhällelig stress 
och förändring (jfr Bloch 1971:20, 216, Bloch & Parry 
1982:9 ff.). Vi talar om lokala och folkliga traditio-
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ner, och med detta avses oftast sociala och/eller reli
giösa meningsinnehåll som skiljer sig i form från de 
överregionalt förekommande traditionerna - sådana 
traditioner som inte är institutionellt legitimerade och 
bekräftade. Kristnandet i skandinavisk vikingatid kan 
betraktas som ett flertal försök till kanonisering av 
starka regionala traditioner utifrån socio-politiska 
målsättningar. Den mest omtalade är Harald Blåtands 
påstående att Danerna kristnats. Den materiella kul
turen i sig själv röjer den socio-politiska avsikt som 
Harald har. Meddelandet om rikets kristnande är ty
piskt nog ”traderat” genom att en symbol som det 
äldre samhället hade för att visa prestige och makt 
utnyttjats. På en runsten där Kristusgestalten omges 
av den äldre tidens symbolik, och i anslutning till de 
äldre kungagravarna i Jelling, meddelar Harald om
världen att den äldre traditionen var förkastad.

I förhållande till ritualen är alltså traditionen inne- 
hållskonstant, och traditionen blir på så vis ofta det 
sociala kitt som håller samman ritualen. Traditionen 
uttrycks i begravningen, i sättet att gravlägga, i valet 
av gravmonument och i valet av gravplatser i landska
pet. Den variation som möter oss i den materiella kul
turen vid synkrona analyser är det dialektiska förhål
landet mellan ritual och tradition och mellan lokalsam
hälle och en större region. I lokalsamhället avtecknar 
sig den ”lilla” traditionen tydligt, den är i det samman
hanget kulturellt ”ljudlig” och avslöjar lokalsamhällets 
sociala, politiska och ekonomiska relationer till en 
omvärld.

Man kan sammanfatta teorierna kring den sakrala 
och religiösa traditionens egenskaper genom att kon
kludera att denna verkligen är starkt konservativ i den 
mening att den motsätter sig varje förändring som fjär
mar traditionen från dess kärna - det avlägsna ur
sprunget och dess koppling till ett absolut och numi- 
nöst sanningsinnehåll. ”The completely new is intole
rable in a traditional religion” påpekar religionshis
torikern Paul Valliere i sin text om traditionens väsen 
i ”The Encyclopedia of Religion” (Valliere 1987:13).

3.4. Ideologiers projektion 
och representation

"He who desires to reform..., it is necessary for him at least to 
retain the shadows of ancient forms... For the general mass of men 
are satisfied with appearances...and many times are moved by 
the things which appear to be rather than by the things that are."

Hawkes 1996:25 [Macchiavelli]

Om ideologier...

Som begrepp omsluter ”ideologi” allt annat som dis
kuteras i denna bok. Förutom att det vore dumt att 
som arkeolog söka sig fram mot en innehållslig defi
nition, är det närmast omöjligt av många anledningar. 
I 1980-90 talets postmodernism är ”ideologi” dess
utom ett begrepp som också både till existens, inne
håll och funktion ansetts mycket diskutabelt i både 
politisk och filosofisk mening (se t.ex. Baudrillard 
1993, Hawkes 1996:59 ff.). Frågan jag vill ställa är 
istället hur ideologi manifesteras i materiell kultur.

Med frågan är jag också tillbaka i problemet i att 
överbrygga avstånd mellan ett abstrakt ideologiskt 
meningsinnehåll och dettas materiella form utan att 
bruka alltför förenklande tolkningar. Både inom psy
kologin, filosofin och sociologin används begrepp som 
i innehållslig mening har som sitt huvudsakliga syfte 
att överbrygga avståndet mellan tanke och ting, mel
lan ideologi (ideal) och manifestation. I detta begrän
sade sammanhang anknyter en definition av ideologi 
främst till den som ryms inom religionernas värld - 
där ideologin kan betraktas som den totalitet av vär
deringar som definieras och beskrivs utifrån en eska
tologi. Ideologin får därmed i det religiösa livet drag 
av en praktisk idealism, en idealism som i uppslags
böcker definieras som kärnan i de normer och värde
ringar som styr den sociala kommunikationen i ett 
samhälle (jfr bl.a. Hawkes 1996:141 ff.).

I utformningen av gravplatsen vid Sannagård har 
en ordinär befolkning under yngsta järnålder uttryckt
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sin lokala likväl som regionala och överregionala iden
titet. I begravningsplatsens utformning rymdes även 
uttryck för allmänt förekommande föreställningar och 
i förlängningen därför också för en offentligt erkänd 
kult som var spridd över stora landområden under 
800- och 900-talet. I förhållande till överregionalt för
ankrade föreställningar återspeglade lokalsamhällets 
under århundraden framvuxna religiösa traditioner 
under yngsta järnålder en i sina målsättningar annor
lunda ideologi och föreställningsvärld. I det lilla sam
hällets traditioner uttrycktes primärt en historisk iden
titet och ideologisk egenart i relation till egna förfä
der, ett speciellt landskapsrum och myter. Ritualerna 
och traditionerna erhöll sin primära meningsbärande 
funktion i regenerationen av lokalsamhällets båda 
verkligheter. Lokalsamhällets traditioner fokuserade 
kring fortlevnad. De ritualer som var de centrala han
terade därför en symbolik som kretsade kring tidens/ 
världens, människans och naturens återfödelse - ofta 
i arkeologin sammanfattade i termen fruktbarhetskult. 
I den överregionala kulten fokuserades religionsutöv
ningen istället kring de sakrala traditionernas sekun
dära sociala möjligheter, d.v.s. kring vidmakthållandet 
och utvecklandet av en socio-politisk samhällsstruk
tur och strategi. Den ideologi som präglade det lokala 
samhället, resp. en överregional maktstruktur, ut
tryckte därför i religiös symbolik mycket olikartade 
behov.

Samhällselitens sociala strategier fick under yngsta 
järnålder stor inverkan på hur religiösa föreställningar 
kom att konkret utformas. Av politiska och ekonomis
ka skäl bör den ledande samhällsklassen i det fortfa
rande hedniska Skandinavien ha varit utsatta för en 
stark omvärldspåverkan när det gällde de religiösa tra
ditionernas innehåll, målsättningar och form. En inne
börd av en sådan omvärldspåverkan bör ha varit att 
det i de övre samhällsskikten fanns en stor lyhördhet 
inför, och vilja att acceptera den kristnade omvärldens 
traditioner. Detta p.g.a. att det under förhistoriens slut
skede var kristenheten och dess religiösa traditioner 
som kom att reperesentera den världsliga makten, och

det var nu dessa religiösa traditioner som strategiskt 
kunde brukas för att vidmakthålla en sociopolitisk och 
ekonomisk samhällsordning. Det fanns därför stora 
ideologiska meningsskillnader i vad som var centralt 
och styrande för utformningen av de många lokalsam
hällenas resp. för samhällselitens religionsutövning. 
Skillnaderna rymdes främst i vilka underliggande so
ciala strategier och faktorer som styrde utformningen 
av de religiösa traditionerna. Lokalsamhällets ideologi 
hade utvecklats under perioder av kanske tusen år - 
medan de överregionalt utbredda traditioner som ex
ponerades i den yngre järnålderns gravplatser var svar 
på en överklass och omvärlds tendentiösa politiska och 
ekonomiska behov - en maktideologi. Denna senare 
ideologi kom naturligt nog p.g.a. av kristnandet att 
ändras till både gestaltning och innehåll på ett mycket 
pragmatiskt vis under just den period som behandlas 
i denna studie.

Det finns därför fog för att påstå att uttryck för 
flera identiteter och samhällsideologier kolliderat i en 
begravningsplats som den vid Sannagård - och att den 
materiella kulturen därför bör innesluta avtryck av alla 
dessa. Om målet är att kunna föreslå tolkningar kring 
det meningsinnehåll som begravningsplatser som den
na representerade är en given fråga vilken form denna 
ideologiernas kollision tog sig i den materiella kultu
ren i just detta landskap (jfr Chapman 1997). Begrav
ningsplatserna är allt annat än enkla avbildningar av 
en lokalt förankrad samhällsstruktur. Som redogörs för 
i kap. 6 tolkas den stora skeppssättningen, ”Stenkyr
kan”, som sannolikt byggdes högst uppe på åsen un
der vikingatid som ett socio-politiskt uttryck för makt 
- signifikativt för hur de strategier som kännetecknade 
den yttersta samhällseliten och möjligen det sakrala 
kungadömet under yngre vikingatid uttrycktes i land
skapet.

Eftersom lokalsamhällens viktigaste ritualer och 
traditioner speglade en ideologi som vunnits genom 
århundraden, kan det förutsättas att denna i just detta 
fall vuxit fram kring människans historia i ett land
skapsrum som vi numera kallar södra Ätradalen. Den
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lokala kollektiva ideologin har under mycket långa 
tidsrymder traderats i relation till ett specifikt natur
landskap och en social organisation har formerats som 
i sina föreställningar relaterar till den omgivande na
turen.

Normalbefolkningars och en samhällselits traditio
ner hade under yngre järnålder många likheter när 
kommer till de religiösa föreställningarnas uttrycks- 
sida. Monumenten var helt likartade. Men samtidigt 
hade bondesamhällets traditioner mycket få innehålls
liga likheter och beröringspunkter med den överregion- 
alt förankrade och mer officiella ideologi som uttryck
tes i den härskande klassens religiösa traditioner och 
ritualer. Den härskande klassen anslöt i sina traditio
ner snarare till den ideologi som kom till uttryck offi
ciellt i den politiska maktens ideologi. Den härskande 
klassens symbolvärld och materiella kultur var inte 
innehållsligt synonym med de folkliga föreställningar 
som representerade kärnan i lokalsamhällenas tradi
tioner. Ideologierna hade olika målsättningar och me- 
ningsinnehåll även om de tog sig likartad form.

...projektioner...

I tidigare arbeten med bl.a. bronsålderns gravar (Arte- 
lius 1996a: 11) har jag använt en inom psykologin 
använd term, projektion. Syftet har varit att kunna 
erbjuda en tolkningsmodell kring förhållandet mellan 
en religiös föreställning, d.v.s. en abstrakt idé, dennas 
materiella utformning samt primära och sekundära 
meningsinnebörd i ritualer och traditioner. Projektion 
kan (mycket grovt) beskrivas som en överföring av 
egenskaper (Moon 1987). På kollektiv nivå kan pro
jektionen vara en strävan mot att överföra och till
skriva individer, institutioner och döda ting egenska
per av mycket skiftande karaktär. Projektionen fung
erar som en överförande länk som kan ge deltagarna 
i en ritual en förståelse av innehållet i religiösa före
ställningar, i symbolik och myter. Projektionen fung
erar på kollektiv nivå bl.a. som en länk mellan idé och 
manifestation, och sålunda är den en bekräftelse på en

religiös föreställning och en social ordning. Projektio
nen behöver också manifesteras i en tydlig symbolik 
för att uppfattas (jfr Liibcke 1988:448, von Franz 
1964, Moon 1987:381, Lévi-Strauss 1977:210). Ett 
exempel på projektion i sydskandinavisk yngre järnål
der är det s.k. ”sakrala kungadömet”. Inte många fors
kare betvivlar idag existensen av ett sådant i Norden 
under vikingatid. Som Jens Peter Schjødt snillrikt vi
sat i flera texter (Schjødt bl.a. 1990a:55 och 1991b:306- 
309), där han bl.a. behandlar detta "kungadöme” och 
religionsutövningens organisation, är sociala konstruk
tioner som en sådan fursteideologi så vanliga i värl
dens kulturer att vi snarare borde söka bevis för att 
denna ideologi inte existerat just i Skandinavien un
der vikingatid (jfr Sundvist 1996). Om närvaron av 
detta ”sakrala kungadöme” hade de orsaker, och också 
tog sig de former som arkeologer tillerkänt det för sam
hällsutvecklingen fr.o.m. folkvandringstid till vikinga
tidens slut, är däremot en helt annan fråga. I flera ar
keologiska studier av samhällsorganisationen i Syd- 
skandinavien under yngre järnålder brukas segment i 
den fornnordiska mytologin, till vilken det sakrala 
kungadömet hör, så som om dessa myter avspeglade 
konkreta händelseförlopp (bl.a. Fabech 1991:287). 
Man bör då påminna sig att innehållet i de fornnor
diska myterna under yngre järnålder fanns represen
terade i mytologier inom en mycket vitt utbredd indo
europeisk föreställningsvärld (Sundqvist 1996:70). Att 
dessa myter skulle skildra specifika skandinaviska his
toriska förlopp är därför osannolikt, och risken är lätt 
att den materiella kulturens meningsinnehåll övertolkas.

Ett nödvändigt fundament för ett sakralt kunga
dömes möjlighet att existera under yngsta järnålder var 
åstadkommandet av en ständigt lyckad kollektiv pro
jektion av kultens meningsinnehåll. En projektion där 
den världsliga maktens utövare knöts samman med 
den transcendenta ”...straekkende sig fra at kongen 
havde en saerlig rolle i kulten og til at han decideret 
ansås for at vaere en gud” (Schjødt 1991b:305). Denna 
projektion måste också föras ut över de områden som 
innefattades i maktideologins territoriella anspråk, och
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därför måste en religiös symbolik som på ett tydligt 
vis framhäver härskarnas gudomliga kontaktytor pro
jiceras i landskapet över stora regioner som långtifrån 
alltid var geopolitiskt sammanhängande. Ett exempel 
på hur en sådan maktideologi, där den religiösa sym
boliken sammankopplas med den jordiska maktstruk
turen, projicerades och materialiserades ryms enligt 
min mening i vikingatidens stora skeppssättningar (jfr 
Glob 1970, Andersen 1985:11 ff., Elfstrand 1998:66).

I en maktideologi manipuleras ett religiöst grund
värde utifrån en medveten strategi och ges en tydlig 
fysisk representation på vilket de abstrakta föreställ
ningarna projiceras, och detta sker återkommande i 
samhällsorganisationens viktigaste ritualer. Kärnan i 
överförandet av en ideologi till materiell kultur ligger 
alltså dels i projektionens innehåll men också i den 
form som väljs. Det vore exempelvis meningslöst att i 
en maktsträvan uttrycka en symbolik som inte hade 
någon historisk och ideologisk koppling till omvärl
den. Symboliken måste förstås och på så vis framkalla 
effekt.

...och representation

Redan Platon beskriver innebörden i något som den 
amerikanske filosofen David Hawkes kallat för ”the 
false consciousness” (Hawkes 1996:15). Hawkes ex
emplifierar vad han avser med denna falska medve
tenhet genom att återge just Platons liknelse med de 
fängslade männen i grottan som i eldens sken gör 
skuggfigurer på grottväggarna för att påvisa att idéer 
är mer autentiska än de bilder och den materia som 
avbildar dem. Ett annat exempel hämtar Hawkes från 
Macchiavelli: ”The only possible solution for an inno
vative government, he concludes (Macchiavelli) is to 
deceive the people.” (Hawkes 1996:25). Häri ligger 
kärnan i en maktideologis förhållande till den materi
ella kulturen - i framkallandet av en ”falsk medveten
het”. Betraktaren läser den materiella kulturen ”fel”. 
Idén bakom ideologin är inte vad den förefaller vara 
(jfr Baumann 1992).

En viktig del i Hawkes diskussion kring förhållan
det mellan idén och bilden av densamma, är att förhål
landet mellan idé och materia kan beskrivas som en 
representation. Länken mellan en ideologi och en so
cial organisation isoleras och identifieras som den 
representation ideologin i konkret form ges i den soci
ala organisationen. Här kan vi återanknyta till påstå
endena ovan om vikingatida förhållanden. I det vi
kingatida sakrala kungadömets maktideologi var det 
väsentligt att bruka en symbolik som var direkt kopp
lad till centrala religiösa värden hos befolkningen, och 
som kunde uppfattas av alla till sitt religiösa innehåll.

Begreppen projektion och representation är närlig
gande. I båda fallen brukas representationen resp. 
projektionen inom ideologin med en ”falsk” medve
tenhet - en medvetenhet som i Lévi-Strauss termer 
skulle liknas vid ett sekundärt bruk av en idé, som en 
manipulation av mytens sociala egenskaper. Victor 
Turner skulle likna representationen vid att en med
veten social strategi tillämpats och att en religiös före
ställning lika medvetet utnyttjats för att synliggöra och 
befästa denna strategi (Moon 1987).

Varför är då dessa två begrepp, projektionen och 
Hawkes framställning om representationen intressanta 
för att beskriva meningsinnehållet i forntida begrav
ningsplatser. Det vi betraktar i den vikingatida begrav
ningsplatsen kan, som jag redan understrukit, beskri
vas som en ”kollision” mellan olika ideologier - den 
lokala ideologin och dess folkliga föreställningar ut
sattes under 800- och 900-talet för en överregionalt 
förankrad ideologis maktuttryck. Detta kan vi förstå 
genom att värdera den historiska kontext som känne
tecknar sydvästra Skandinavien under vikingatid. Spe
ciellt tydligt är detta under 900-talet. I Hawkes repre
sentation erbjuds ett analytiskt verktyg som kan bru
kas också inom arkeologin för att diskutera förhållan
det mellan lokalsamhällets ideologi och omvärldens 
sociala strategi. Begreppet anknyter väl till de beskriv
ningar som inom kultur- och socialantropologin finns 
när det gäller ritualers funktion inom sociala organi
sationer, bl.a. när dessa är under stark stress. Vi får
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möjlighet att använda två termer som är tydligt defi
nierade och direkt kan anknytas till lokalsamhällets 
traditioner. I lokalsamhällets ideologi underströks i de 
religiösa traditionerna vikten av att stabila sakrala och 
sociala meningsinnehåll som kretsade kring förfäder 
och fruktbarhet ständigt projicerades i den materiella 
kulturen som bekräftelse på tingens ordning. I mak
tens ideologi - i det sakrala kungadömets traditioner 
och ritualer var framkallandet av en ”falsk” medve
tenhet nödvändig för den sociala organisationens fort
levnad. Den överregionala och politiska makten fann 
sin representation genom att ikläda sig den gudomliga 
makten och genom att koppla denna gestaltning till 
en religiös symbolik som var spridd och erkänd över 
stora landområden. På så vis blev maktens ideologi sy
nonym med den gudomliga. De religiösa traditionerna 
brukades sekundärt, med en ”falsk” medvetenhet, vars 
mål var att konservera maktens strukturer.

Den operativa frågan är hur överhetens ideologi 
också gjorde sig gällande (och infiltrerade) lokala tra

ditioner och lokal materiell kultur. En nödvändig ut
gångspunkt för att svara på frågan är att vi förutsät
ter att det under vikingatid fanns en mycket komplex 
religionsutövning i Sydskandinavien där en äldre fö
reställningsvärld i hög grad ännu in i medeltid kom 
att prägla lokalsamhällets traditioner (jfr Ersgård 1997: 
45, 60 ff.). Detta medan den överregionala maktens 
religion i huvudsak representerade en ideologi som 
knöt samman furste med furste och därmed region 
med region. Men denna maktutövning påverkade säl
lan den ”lågmälda” historia som trögflytande gick 
vidare i lokalsamhällenas traditioner kring förfäder, 
egenhistoria och regeneration. Dessa båda ideologier 
bör avteckna sig sida vid sida i den materiella kultu
ren, i gravarna och monumenten vid Sannagård. Uti
från en värdering av projektionens och representa
tionens meningsinnehåll kan man möjligen komma 
närmare en förståelse av varför gravplatsen utvecklas 
och organiseras på ett visst vis och varför den ”abrupt” 
överges under 900-talets senare del.





Del II. Begravningsplatsen
i sluttningen
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Fig. 8. De gravfält som diskuteras ligger i Hallands fyra nordliga härad: Fjäre, Viske, Himle 
och Faurås. Större begravningsplatser som nämns i texten har markerats.
1) Li. 2) Jättahögen. 3) Korsgata. 4) Broåsen. 5) Högaberg. 6) Sannagård.
Skrafferingen visar utbredningen av slättbygd och skogsbygd så som situationen ter sig idag.



4. "Halland", halländska arkeologer, skriftliga 
källor och järnålderns begravningsplatser

"Ännu några stunder själva kvarhållna på den bana där våra 
förfäder gått...träffa vi vid varje steg minnesmärken efter deras 
ibland oss ännu kvardröjande spår...De banade våra vägar. De 
omslöto med förskansningar de ställen, där de ville att vi mer 
tryggade skulle bo. De uppbyggde våra tempel. De kämpade 
fordom på dessa valplatser...och erbjödo sina liv till lösen förvår 
frihet. På dessa berg voro fordom väktare utställda för att vaka 
över Hallands trygghet. I dessa skogar hade den stilla fliten upprest 
sitt tjäll. I dessa fredliga lundar offrade tacksamheten åt den makt, 
hon dyrkade. Hela denna vår hembygd är en fullskriven minnes
bok..."

Bexell 1931:V-VI [1817-19]

4.1. Ramverket kring ett 
annat "Halland"

Under 1900-talet har både arkeologer och historiker 
samfällt ansett att ”Halland” vid slutet av förhistorien 
var en kulturell och politisk utmark - en glest befolkad 
gränsbygd belägen mellan de områden där historien 
skrevs (bl.a. Forssander 1938:105, Arbman 1954:155, 
Lundborg 1976:142). I äldre historieskrivning är sy
nen på Halland däremot en helt annan. Under 1700- 
talet och det tidiga 1800-talet beskrevs området i en 
romantisk och historiografisk forskningstradition näst- 
intill som världens navel under förhistorien.

En fråga jag vill ta upp är hur den sedan förra se
kelskiftet rådande bilden av Halland uppstått och hur 
ett specifikt kulturhistoriskt innehåll kommit att defi
nieras i relation till det halländska bebyggelsenamnet 
på det vis som skett? Svaren beror givetvis på från vil
ket perspektiv frågorna tecknas. I en licentiatavhand
ling har Fredrik Svanberg nyligen bland annat behand
lat frågan om hur den ”moderna bilden av Halland 
under sen järnålder” uppkommit (Svanberg 1999:72). 
I studien lämnar Svanberg ingående en beskrivning av 
hur den sena järnålderns Halland under 1900-talet 
betraktats i allt från historie- och arkeologivetenskap
liga verk till skol- och guideböcker.

Att den bild av det halländska områdets vikinga
tida kulturgeografi som presenterats också av arkeo
loger (Forssander 1938, Arbman 1954, Lundborg 
1976) uppkommit genom att dessa använt historieve
tenskapliga utsagor som underlag också för sina över
gripande tolkningar av regionens historia och identi
tet är helt klart. Bindningen till historievetenskapen har 
även medfört att den övergripande politiska historien 
framställts som hela historien. Avsaknad av äldre skrift-
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ligt källmaterial som rör ett ”Halland” har bl.a. resul
terat i att det geografiska området även i yngre arkeo
logisk forskning betraktats som en närmast osynlig del 
av ett danskt intresseområde fr.o.m. 700-talet samt en 
del av Skånelandskapen och en tidig dansk stat fr.o.m. 
900-talets sista decennier (Randsborg 1980:2). Den in
tima kopplingen av arkeologiska slutsatser till i förs
ta hand historiska källor av olika slag har för forsk
ningen inneburit att ett ”Halland” med en specifik 
identitet igenkänns först som ett resultat av att den 
danska staten tillbliver under slutet av 900-talet, och 
områdets identitet som en ideologiskt sammanhållen 
bygd blir förklarad helt utifrån externa faktorer. Frå
gan om hur olika regioners identitet kan beskrivas i 
både geografisk, kulturell och kronologisk mening är 
därför intimt förknippad med hur forskningen valt att 
teckna det förlopp som leder till uppkomsten av de 
äldsta nordiska staterna: antingen som ett kortvarigt 
vikingatida politiskt förlopp där en regional makt till
skansar sig herravälde över flera mindre (jfr Rands
borg 1980:7 ff., Callmer 1991:257, 272) eller som en 
sedan romersk järnålder pågående ideologisk homo
genisering och sammansmältning av mindre bygder 
(Hedeager 1990:15, 87 ff., 207 ff., Näsman 1997, 
1998:2 ff.).

Frågan blir i detta sammanhang därför om en an
nan eller annorlunda bild av ”Hallands ålder” och 
kulturgeografiska identitet under yngre järnålder kan 
erhållas utifrån ett perspektiv där de arkeologiska re
sultaten får stå friare och söka sig andra tvärvetenskap
liga stigar än de historievetenskapligt bekräftande. En 
följdfråga gäller vilken typ av identitet ett bebyggel
senamn som det halländska ansetts representera i 
forskningen. Framträder i det arkeologiska materia
let (främst gravplatserna) indikationer som kan tolkas 
i linje med att Halland under perioden romersk järn
ålder-vikingatid utvecklar en geografiskt avgränsbar 
identitet i traditioner i relation till ett större omlands 
sedvänjor? En naturlig fråga är också om det definitiva 
brott som i sent 900-tal kan påvisas i bruket av järn
ålderns större hedniska begravningsplatser i mellersta

och norra Halland skall tolkas som resultat av en regi
onal kristnandeprocess eller är tecken på en yttre makt
politisk påverkan i en tidig dansk stat.

Helt olika sätt att definiera ålder och identitet ryms 
i historie- resp. socialvetenskaperna. Grovt sett defi
nieras av historiker en identitet ur ett utifrånperspektiv 
-Halland ”existerar” när det igenkänns utifrån poli
tiska behov i en omvärld. Med en mer socialvetenskap
lig syn definieras en identitet i relation till ett geogra
fiskt område inifrån samhällets strukturer och tradi
tioner. Perspektiven ger helt olika syn på frågan om 
när man kan tala om att det existerat en halländsk 
identitet och ett ”Halland”.

En andra fråga jag vill ta upp är därför när man 
kan tala om att det existerat en befolkning i dagens 
mellersta och norra Halland med en identitet som i 
materiell kultur och traditioner avtecknar sig i rela
tion till omgivande geografiska regioner. Förekomst av 
en sådan identitet skulle kunna tolkas som att ett ”Hal
land” existerat långt före det att ett sådant begrepp 
igenkänns av en omvärld och omnämns i texter. Vid 
sidan av det arkeologiska materialet kan, menar jag, 
ändå de äldsta källorna bidra till en förståelse av det 
halländska områdets egenart och identitet vid slutet 
av förhistorien. Men inte så mycket är det frågan om 
när Halland omnämns, utan istället är frågan om hur 
Halland och ”hallänningar” omtalas intressant för 
möjligheten att kunna påvisa en områdesidentitet och 
dess ålder. Jag har antagit att en nord- och mellan- 
halländsk identitet i en omvärlds ögon redan länge 
existerat som ett lösligt socialt och kulturgeografiskt 
begrepp när det väl omnämns och namnsätts utifrån 
politiska och administrativa behov.

Utvecklingen mot ett ”Halland” kan alltså tecknas 
på olika vis. Den kan ses som en under en lång period 
pågående homogeniseringsprocess och social samt 
ideologisk sammansmältning av grupper i mindre byg
der till en befolkning med en regional halländsk iden
titet som under 1000-talets slut också administrativt 
kan relateras till ett geografiskt område. För ett sådant 
utvecklingsperspektiv kan definitivt traditioners kro
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nologiskt kontinuerliga homogenitet ses som indika
tioner. ”Uppkomsten” kan också i mer historieveten- 
skapligt traditionell mening tecknas som ett hastigt 
förlopp. Det vill säga Halland identifieras och definie
ras av en omvärld utifrån dennas behov av att synlig- 
göra överregionala politiska förhållanden.

När ”Halland” existerat avgörs alltså av vilket per
spektiv som tillämpas - ett inifrån eller utifrånperspek- 
tiv - ett social- eller historievetenskapligt. En identi
tet som definieras utifrån kräver ett i administration, 
namn, politik och i historiska källor belagt innehåll. 
Det är också en sådan identitet som av historieforsk
ningen beskrivits utifrån det äldsta skriftliga källma
terialet. Att den halländska arkeologin kännetecknats 
av en stark koppling till historievetenskapens frågor 
och arbetstraditioner har därför medfört att ”Halland” 
som sammanhållen och namngiven region kan igen
kännas först under äldre medeltid. Synen på det äldsta 
Halland är därför indirekt ett resultat av att det säl
lan omtalas som geografiskt område, detta primärt för 
att det utifrån ej gick att särskilja från Skåne. Om per
spektivet istället är att utifrån den yngre järnålderns 
materiella kultur söka belysa en i lokalsamhällen och 
mindre bygder under långa tidsperioder pågående ho
mogenisering och framvuxen ”halländsk” identitet är 
det helt andra faktorer och traditioner som måste vär
deras än de historievetenskapliga, och det halländska 
området särskiljer sig då tydligt i sina traditioner från 
de skånska och västgötska områdena. Däremot blir 
den enhetlighet som fanns i traditioner i Halland och 
Nordjylland mycket tydliga redan i avsevärt äldre pe
rioder än vikingatiden. Inte minst framgår områdenas 
enhetlighet i de stora begravningsplatsernas utform
ning och i det övergripande gravskicket under 700- och 
800-talet.

I kapitlet redovisas också delar av den arkeologi
historia som berör de största gravplatserna i norra och 
mellersta delen av dagens landskap. Dessa är Li i Fjä- 
rås, Jättahögen i Värö, Högaberg och Broåsen i Grime- 
ton samt Korsgata i Träslöv. Genom att betrakta dessa 
fornlämningars arkeologihistoria kan en uppfattning

skapas om hur synen på Halland som vikingatids- 
landskap tillkommit. Genom dessa platsers arkeologi
historia ges också möjlighet att genomföra den huvud
sakliga målsättningen i kapitlet. Denna är att söka 
identifiera vilka gravtyper av de förekommande i Hal
lands järnålder som brukades under 700-900-talet. 
Tanken är att på så vis också kunna ställa det arkeo
logiska källmaterialet - d.v.s. gravplatsernas karaktär 
och utbredning i relation till de historiska föreställ
ningar om den yngre järnåldern som skapats av forsk
ningen.

Jag menar att det i yngre järnålder fanns gravplatser 
med olikartad funktion i den halländska bygden. Den 
första kategorin var gårdars och mindre byars enhet
ligt utformade gravplatser. I dessa miljöer fanns resta 
stenar och högar resp. runda stensättningar (beroende 
på var i landskapet vi befinner oss) och gravplatserna 
var direkt bebyggelserelaterade. En andra kategori 
utgjordes av de fåtaliga större gravplatser med många 
typer av monument som fanns i området. Förutom att 
dessa givetvis också var begravningsplatser har loka
lerna fungerat som mentala noder för bygdernas be
folkning under järnåldern. Dessa begravningsplatser 
var inte som de mindre direktrelaterade till en invid 
gravplatsen belägen bebyggelse. De var istället strate
giskt belägna i hjärtat av de dåtida bygdernas centra. 
Gemensamt är att dessa begravningsplatser anläggs i 
romersk järnålder, brukas i vendel/vikingatid och att 
det i deras omedelbara närhet återfinns större monu
ment från bronsåldern. Redan i detta mönster fram
träder att det i dessa bygder funnits en identitet som 
ej framträder på annat vis än genom ahistoriska ar
keologiska och socialvetenskapliga analysredskap.

Hallands gravfält från yngre järnålder är idag till 
mycket stor del överodlade, men rudiment av miljö
erna i form av enstaka monument har oftast bevarats. 
Ute i åkerhaven står ensamma resta stenar kvar. Säl
lan har gravfälten både bortodlats och samtidigt fallit 
ur folkminnet. I det kollektiva folkminnet har de dä
remot ofta tillskrivits andra ursprung. Vanligt är att 
gravfälten anses vara s.k. ”danskgravar” - d.v.s. min
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nen från de många krigen i historisk tid. Exempel är 
gravfältet med resta stenar som finns invid platsen för 
slaget vid Axtorna i Köinge socken (ATA). Ofta före
kommer också att gravfälten betraktas som ”pest
gravar” från 1300- eller 1800-talet. I filosofisk mening 
kan man notera att alla dessa felaktiga folkliga före
ställningar idag är hela historien för en stor del av land
skapets invånare (se bl.a. Petterson 1987:45).

Från uppgifter i arkiv, äldre inventeringar och inte 
minst genom muntlig information kan ändå i norra, 
och delar av mellersta, Halland gravplatsernas utbred
ning återskapas på ett vis som jag menar ligger nära 
den faktiska situationen vid slutet av förhistorien. Be
tydligt sämre är möjligheterna i övriga delar av länet. 
I första hand är det gravfält av den ovan förstnämnda 
kategorin, d.v.s. ensartat utformade miljöer bestående 
av resta stenar och högar som kommit att bortodlas. 
De fåtaliga stora gravplatserna med många typer av 
monument har i jämförelse bevarats bättre. De är inte 
i första hand lokaliserade i den bästa odlingsmarken 
utan återfinns i speciella lägen i natur- och kulturland
skapet. De ligger på de typiskt halländska åsarnas 
sluttnings- och krönområden och i kärnan av socknar
nas centralbygd - oftast i anslutning till den historiska 
tidens allmänningar, invid kyrkor, tings- och mark
nadsplatser, d.v.s. på undantagsmark. En anledning till 
att dessa områden blir just undantagsmark är givetvis 
gravfälten i sig. Under yngre järnålder har dessa be
gravningsplatser vuxit fram till att bli socknarnas verk
liga centralplatser i både profan och sakral mening på 
det vis som också skedde i Skandinaviens europeiska 
omland under perioden 500-1000 e.Kr. (Moller 1996: 
4, se kap. 7).

Genom en värdering av de olika gravfältstypernas 
utbredning och kontext ges, enligt min mening, möj
lighet att identifiera ett ”Halland” som i sina religiösa 
traditioner långt före 900-talet framtonar som ett ho
mogent område i ideologisk mening - d.v.s. långt innan 
landskapet utifrån kom att namnges och definieras 
som en region med politisk avgränsning. Genom att 
sammanväga de analogier som vanligtvis används för

att belysa järnålderns samhällsutveckling i Sydskan- 
dinavien (se Näsman 1998:2 ff.) med en värdering av 
begravningstraditioners kronologiska djup, dessas geo
grafiska utbredning och uttryck för homogenitet ska
pas också en möjlighet för att kommentera Hallands 
socio-politiska roll under järnåldern. Detta då med ut
gångspunkten att ”Halland” enligt min mening växer 
fram som resultatet av en successiv homogenisering av 
ett flertal mindre lokalbygder under perioden 200-950 
e.Kr., och dels i egenskap av att ”Halland” brådstör
tat blir en av de bygder som i en överregional politisk 
process under slutet av 900-talet kom att införlivas i 
den danska statens territorieanspråk (Randsborg 1980: 
2, Callmer 1991). Denna senare förändring av en hal
ländsk identitet åstadkoms däremot sannolikt under 
en kort tidsrymd, och utvecklingen hade sina huvud
sakliga orsaker i storpolitiska faktorer som låg långt 
utanför lokalbygdens, regionens och t.o.m. den spi
rande danska kungamaktens förmåga att påverka 
(Näsman 1998:2 ff., jfr även Löfving 2000: 90 f.).

I forskningstraditionen betraktas Halland underför
stått som en nordlig del av danernas bygd under 800- 
talet (Randsborg 1980:fig. 1, Roesdahl 1982:15, Sawy
er 1988, 1991:51, Svanberg 1999:76). Att de större 
halländska gravplatserna under 700-800-talet uppvi
sar stora likheter med främst de jylländska är ett ar
gument för att befolkningar i dessa områden verkli
gen varit integrerade i en homogen bygd. Men i forsk
ningen är det inte främst faktorer som likartade tra
ditioner som understrukits för historieteckningen. Is
tället är synen på Halland en konstruktion där fors
karna underförstått utgått ifrån att den danska makt
expansion som försiggick under sen vikingatid även 
inbegripit det halländska området. De traditioner som 
ryms i de halländska gravplatserna blir med ett sådant 
synsätt betraktade som influenser från de danska öarna 
under sen järnålder, och därmed menar jag, går en di
mension förlorad i synen på det halländsk-jylländska 
områdets homogenitet.

När man avser att kommentera Hallands arkeolo
giska historia är det ofrånkomligt att också säga nå
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got om naturlandskapet. Halland är ett mycket varie
rande naturgeografiskt område. Fyra huvudsakliga 
naturgeografiska områden finns i Halland, där den 
mest markanta kontrasten ryms i kustbygdens öppna 
landskap och den höglänta skogsbygden i landskapets 
inre östra delar. Det verkliga fullåkerslandskapet är 
lokaliserat till de södra landskapsdelarna, medan full
åkerslandskapet finns endast ställvis i de mellersta och 
norra landskapsdelarna. En speciell naturgeografisk 
zon är ådalarna, längs med vilka en blandform av både 
jordbrukets och skogsbygdens förutsättningar skapat 
en karaktäristisk ekonomisk ”region”. Adalarna är 
mycket olikartade. Landskapet kring Nissan är helt 
annorlunda än de vida ådalar som finns kring Atran 
och Lagan. Som redan nämnts har den huvudsakliga 
bygden under förhistorien främst återfunnits längs med 
de stora ådalarna, dessas större biflöden samt i det 
öppnare landskapet. Bilden framträder tydligt i de ut- 
bredningskartor som i olika sammanhang gjorts över 
olika perioders lämningar (se bl.a. Hyenstrand 1984: 
143). Dessa naturgeografiska zoner har utgjort mycket 
varierande underlag för framväxten av näringar. Ett 
resultat av de skilda förutsättningarna är att det ut
vecklats kulturella särdrag i både bebyggelselokalise
ring, organisation och struktur. I forskningen har där
för de olika landskapsdelarna kommit att betraktas 
som kulturella regioner - och ”kulturområdenas” ut
bredning sammanfaller med naturlandskapets varia
tion. De norra och mellersta landskapsdelarna har ”av
skiljts” från de södra på många vis. På samma vis har 
Hallands inre, ”skogsbygden” avskiljts från kustslät
ten. Ännu för drygt hundra år sedan kunde ”skogs
bygdens” invånare, i förhållande till kustbygdens be
folkning, beskrivas som en helt annan folkstam. Detta 
framgår bl.a. i Herman Hofbergs ”Om det forna 
skogsbyggarlivet i Halland” där han beskriver “Ör- 
kenfolket” och ”Knifvahäringarne” med inlevelse 
(Hofberg 1981:9 ff., 34 ff. [1881a]).

Synen på Halland i historieforskningen 
och arkeologin

Studier som behandlar Hallands äldsta historia och 
fornlämningar är sällsynta under 1700- och 1800-ta- 
let (Ahlberg & Lindälv 1927:355). De äldre källor som 
berör fornlämningar är förutom två undantag så spo
radiska som Elof Lindälv påpekat i ”Fornfynd och 
fornminnen i Norra Halland (Lindälv 1980:13 f). Un
dantagen är Jacob Richardsons märkliga ”Hallandia 
Antiqua et Hodierna” som utkom 1752 och Sven Pe
ter Bexells fantastiska ”Hallands historia och beskrif- 
ning” som publicerades första gången åren 1817-
1819.1 den första delen presenterar Bexell sin tolkning 
av den halländska historien, och den yngre järnåldern 
intar en stor del. I den andra delen presenteras bland 
annat de halländska socknarnas fornlämningar. Bexell 
genomförde själv både inventeringar och talrika ut
grävningar, och genom sina prästkollegors försorg in
samlade han dessutom mängder av uppgifter om forn
lämningar från hela landskapet (Artelius 1999c: 17). 
Av intresse är att det endast är valda delar av allt ma
terial som insamlades av kyrkoherden som kom att 
bearbetas och publiceras. I Varbergs Museums arkiv 
förvaras originaluppgifter från 1810-talet kring hal
ländska fornlämningar som aldrig kom med i Bexells 
ändå digra arbete. Det är också Bexell som beskriver 
gravfältet vid Sannagård.

Att Halland i historiska översiktsverk från modern 
tid beskrivs som en marginell randbygd under yngre 
järnålder (Svanberg 1999:73) förklaras delvis av vad 
som sagts ovan. Landskapet är definierat i en politisk
historisk forskningstradition och mycket få skriftliga 
källor omtalar Halland. Som jämförelse nämns Skåne 
i Heimskringla vid ca 20 tillfällen. Lägger man därtill 
beskrivningar av händelser och omnämnanden av plat
ser i landskapet, berörs Skåne i ca 90 olika samman
hang. Skåne förekommer även genom hela Heims
kringla från Ynglingasagan till Magnus Erlingssons 
saga som behandlar 1100-talet. Detta kan jämföras 
med Halland, eller delar därav, som nämns vid åtta
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tillfällen, och i det äldsta sammanhanget i Harald 
Sigurdssons saga som behandlar den centrala delen av 
1000-talet. Man får då betänka att i omnämnandena 
av Skåne under 800- och 900-tal inbegreps sannolikt 
Halland. Att namnet särskiljs och dyker upp i Haralds 
Sigurdssons saga kan tolkas som att det då en tid stått 
för ett administrativt avgränsat landområde - ett jarl- 
döme enligt sagan (Sturluson 1994:112).

Märkligt är däremot enligt min mening, att Hal
land kommit att tilldelas samma marginella roll av 
arkeologer (Svanberg 1999:74). I ”Hallands forntid” 
(1954) anser Holger Arbman angående Hallands vi
kingatid att ”Utvecklingen gick här förmodligen frid
fullare och förändringarna voro mindre än på andra 
håll” (Arbman 1954:155). Likartat förhöll sig John 
Emil Forssander när han 1938 menade att Halland 
”representerar ett bondesamfund som levt sitt liv ut
anför de stora politiska och handelspolitiska avgöran
dena i den tidens Nordeuropa” (Forssander 1938:105, 
Svanberg 1999:73 f.). Lennart Lundborg skrev 1976 
att ”Man frestas att tro, att Halland hamnat i bakvat
ten på något vis och kommit att bli kulturellt och eko
nomiskt isolerat” (Lundborg 1976:142). Som nämnts 
framtonar det halländska området även i dansk forsk
ning som en utmark som under 800-talet underförstått 
ingått i danernas maktsfär (Randsborg 1980, Roesdahl 
1982:15 ff.). Svanberg menar i sin studie att en enty
dig bild av Halland som en randbygd reproducerats 
ända sedan Bexells historia utgavs åren 1817-1819 
(Svanberg 1999:80). Han påpekar riktigt att synen på 
Hallands historia byggts utifrån ett fåtal skriftliga 
källor, och att bilden av järnålderns Halland som en 
kulturell utmark kommit att övertas av arkeologerna 
utan att frågan diskuterats på ett mer fördjupat vis. 
Svanberg tar dock miste när han menar att denna syn 
har sin början i tidigt 1800-tal och i Bexells arbete.

Hos Bexell framstår Halland i högsta grad istället 
som ett centralområde i både religiös och politisk me
ning under yngre järnålder vilket slås fast redan i ver
kets inledning. ”De nejder, uti vilka fornforskaren kan 
utvisa den dyrbara reliken av Heimdalls forna hem

vist, äga redan härigenom ett visst anspråk på upp
märksamhet” skriver Bexell (Bexell 1931:1). Hos Bex
ell förekommer ymniga referenser till mytiska Hal- 
landskungar och till sagorna. Den vanligast förekom
mande är kung Frode (Fredegode, Fridlev, Fridleif) som 
kopplats ihop med inte mindre än åtta platser bara i 
norra Halland, och dessutom anses ha dött vid fyra 
av dessa. Hos Richardson finns heller inga tecken på 
att Halland skulle betraktas som en politisk-historisk 
utmark, snarare är det tvärtom (se bl.a. Richardson 
1987:14,41 och 71 [1752]). Man måste däremot kom
ma ihåg att åtminstone Richardson, men även till de
lar Bexell ägnade sig åt något helt annat än det vi kal
lar för historia och arkeologi idag. Detta blir bl.a. tyd
ligt i Bexells godtyckliga tolkningar av äldre översätt
ningar av Snorres texter. Häri finner han underlag för 
att placera åtskilliga storpolitiska händelseförlopp just 
till Halland och speciellt då till sin egen hembygd i Gri- 
meton. Bexell har en klar uppfattning om regenterna 
i Halland under äldre vikingatid och hans föreställning 
om än äldre epoker är också glasklart romantiskt ana
lytisk. Vi kan bl.a. läsa att ”Oden satte sin son Hejm- 
dallr till Regent öfver Skåne och Halland, at Hejmdallr 
bott i Himble Härad i Halland och genom rödjande 
tildanat sig ett Rike”. Bexell hänvisar här till en text 
av Sjöborg (”Utkast till Blekings historia och beskrif- 
ning” (Bexell 1931:18). Bexell refererar i noter ymnigt 
till 1600- och 1700-talets historiker, bland dessa finns 
Lagerbring, Suhm, Rudbeck, givetvis Hallandssonen 
von Dalin, Peringskiöld och också fransmannen Ver- 
tot. Han använder källorna i syfte att utröna Hallands 
egenart. Inte minst framgår denna enligt Bexell av 
Ynglingatal och Hervararsaga. 11700-talets översätt
ningar (bl.a. Langebeck) finner Bexell stöd för sina 
teorier. Bl.a. låter han det stå fullkomligt klart att 
Halland varit en mycket central del i olika riken allt 
från 500-talet och framåt, ”Fridlev regerade Halland 
omkring år 530...”, och ”...Under Ivar Widfamnes re
gering lägges Halland tillika med hela det övriga 
danska riket under Sverige. Det utgjorde således en del 
av den stora nordiska monarkien under Harald Hil-
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Fig. 9. Fornlämningarnas utbredning (gravar) i det 
halländska landskapet enligt den äldre fornminnes
inventeringen visar hur den huvudsakliga bygden 
under förhistorien varit lokaliserad till kustslätterna 
och de större ådalarna. Efter Hyenstrand 1984:143. 
Vinberg markerat.
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detands, Sigurd Rings och Ragnar Lodbrocks tid’’. 
Han åberopar också en källa från slutet av 1500-talet 
(samme Herman Persson med tillnamnet Chytraeus 
Vejanus som 1598 beskriver Frodestenen (Vor Frue 
Sten) i Ligravfältet) för att påpeka möjligheten i att 
”Ragnar Lodbrock bott uti en i forntiden befästad 
borg vid Kongsbacka” (Bexell 1931:19 f.). Man skall 
dock komma ihåg att när Bexell söker Hallands ”stor
het” är det inte i första hand politisk och ekonomisk 
sådan som letas efter. Istället talar han om den mora
liska storhet som kännetecknade landskapets invånare 
i forntiden. Han använder forntiden som ett moraliskt 
föredöme för att påverka samtiden. Han påvisar att 
fornlämningarna här är annorlunda ”formade” än 
annorstädes och att de många halländska ”valplatser
na” i landskapet är rester av en befolkning som käm
pat för att bevara sin särart och sitt sätt att leva. ”På 
dessa berg voro fordom väktare utställda för att vaka 
över Hallands trygghet”, skriver Bexell, och använder 
just gravplatserna i en tidig ”bebyggelsearkeologisk” 
strävan, där monumentens regionala särart avgränsar 
de halländska bygderna (Bexell 1931:1).

Den moderna och något ensidiga synen på Hallands 
järnåldershistoria är alltså en sen 1800-och tidig 1900- 
talsprodukt och en föreställning som byggts på de få
taliga skriftliga källorna, på det ringa arkeologiska 
materialet från perioden (se bl.a. Bruzelius 1854, Bru- 
sewitz 1950 [1864], Montelius 1869 och 1872) samt 
framförallt på att utgångspunkt för beskrivningen ta
gits i en historievetenskaplig arbetstradition. Arbmans 
tolkning av regionen utgår ifrån hur denna beskrivits 
av historiker, d.v.s. som en socio-politisk och ekono
misk randbygd, och bygger i grunden på att de arkeo
logiska fynden anpassats till en processuell tolknings
tradition. I denna blir det helt enkelt naturligt att an
taga att avsaknaden av kostbara föremål och vapen 
även speglade en reell social och politisk situation.

En studie som enligt min mening både visar forsk
ningsproblemens karaktär och svagheter, och som lite 
berör Halland, är Åke Hyenstrands ”Fasta fornläm- 
ningar och arkeologiska regioner” (1984). I denna har

fornminnesinventeringens resultat sammanställts och 
fornlämningarnas utbredning tolkats med målsätt
ningen att identifiera ”regioner”. I utbredningskartor 
över främst olika gravtyper visar Hyenstrand på av
gränsade ”regioner”. Syftet är inte att beskriva histo
risk utveckling, men kritiken av historieforskningens 
resultat blir indirekt tydlig i de många kartorna. Detta 
förutsatt att man läser in kulturgeografiska enheter i 
Hyenstrands ”regioner” och tillåter sig låta ”regionen” 
som begrepp vara synonymt med ”bygd”, ”identitet” 
eller ”tradition” (Hyentrand 1984:20). Som Svanberg 
påpekat är Hyenstrands framställning fullkomligt 
ahistorisk (Svanberg 1999:76). Men när Svanberg från 
sin främst historievetenskapligt identifierande utgångs
punkt ser detta som en svaghet vill jag istället beskriva 
detta som styrkan i Hyenstrands framställning. Hyen
strand redovisar ”regioner” på ett vis som får den tra
ditionella synen på Hallands järnåldershistoria att te 
sig som en omöjlig konstruktion (Hyenstrand 1984: 
141-147). De facto har vi i dessa områden mycket tätt 
befolkade ”regioner”. I så måtto blir fornlämningar
na till mer objektiva kategorier när det gäller att be
döma Hallands utveckling under järnåldern än några 
historietolkningar, och fornlämningarna blir i Hyen
strands ahistoriska presentation just därför synonyma 
med människor och traditioner i ett mer helhetligt 
perspektiv.

4.2. Beskrivningar av 
folkstammar
När kan man utifrån en värdering av de skriftliga käl
lorna anta att det existerat ideologiskt homogena 
folkstammar inom det landområde som idag kallas 
Halland? När kan man tala om att ”Halland” existe
rat? Vad är i så fall ett sådant begrepp, och hur kan 
ett sådant begrepp framträda i det arkeologiska mate
rialet på sådant vis att det kompletterar historikernas 
tolkningar? En självklarhet är att vendel- och vikinga
tidens Halland geografiskt och administrativt inte mot
svarar dagens begrepp. Jag utgår också ifrån att detta
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varit alla andra forskares självklara utgångspunkt när 
de diskuterat Hallands äldsta historia med utgångs
punkt från sina olika nutidshorisonter.

Halland är som sagt inte ett landskapsbegrepp som 
omtalas rikligt i åldrigt skriftligt källmaterial. Däre
mot anses folkgrupper inom gränserna för dagens Hal
land vara omnämnda redan under 100-talet e.Kr. De 
källor som berörs nedan har redan behandlats av 
många forskare och jag avser absolut inte att söka 
fördjupa förståelsen för källmaterialet i sig. Istället vill 
jag kontrastställa källorna på sådant vis att de ger en 
bild av vad som måste ha skett under mellanvarande 
perioder. De äldsta källor som ansetts beröra ”Hal
land” och ”hallänningar” är:
- Ett geografiskt arbete av alexandrinaren Claudius 

Ptolemaios som dateras till ca 150 e.Kr.
- Den romersk-gotiske historieskrivaren Jordanes 

välkända ”De origine actibusque Getarum”, - 
Goternas historia som daterar sig till år 551 e.Kr.

- Ottars och Wulfstans reseberättelser från slutet av 
800-talet är ett tillägg i Alfred den stores översätt
ning av Orosius världshistoria från 400-talets bör
jan.

- En gränsläggningstraktat, ett tillägg i den äldre 
Västgötalagen från tiden kring år 1050.

- Snorre Sturlusons omnämnanden av händelser och 
platser i Halland under 1000-talet.
Den äldsta bevarade originaltext i vilken ett admi

nistrativt definierat Halland omtalas är ett gåvoöver- 
låtande från 1166 i vilket Valdemar den Store skän
ker ett jordområde i Halland till Esroms kloster på 
Själland (Olsson 1954:236 [Svenskt Diplomatarium 
1:97]). Under de därpå följande åren omtalas Halland, 
platser i, och delar av landskapet i flera liknande tex
ter. Är 1170 nämns i ärkebiskop Eskils privilegiebrev 
för Ringsteds kloster, att en prost av Halland vid namn 
Palni bevittnat handlingarna. Elva år efter det att 
Esroms kloster erhållit halländska markområden, be
kräftar ärkebiskop Absalon i ett intyg att klostret också 
äger skogar i Morup (Olsson 1954:236, Svanberg 
1999:93).

Den källa som främst diskuterats för att utröna 
Hallands administrativa tillkomst är en gränslägg
ningstraktat - ett tillägg till den äldre Västgötalagen 
som daterats till tiden kring år 1050. Bland de danska 
företrädarna vid överläggningarna fanns en man, ”Gri- 
mitun af Hallandi” som ansetts ha representerat Hal
land (Olsson 1954:217). Dokumentet är flitigt debat
terat och att närmare gå in på det i detta sammanhang 
är överflödigt. Gunnar Olsson har utförligt behand
lat skrivningen i ”Hallands politiska historia” 1954.

Halland nämns inte av Adam av Bremen. Han åter
ger hur de båda skånska stiften, Dalby och Lund, som 
grundades 1060 under Sven Estridssons regeringstid, 
år 1066 slås ihop till ett stift med säte i Lund. I beskriv
ningen av stiftets geografiska utsträckning omtalas 
både Blekinge och Bornholm, medan däremot Halland 
saknas. Anledningen till detta skall nog sökas i att 
Halland av Adam betraktades som en helt integrerad 
del av Skåne och Danmark. I texten anges tydligt hur 
Västergötland gränsar direkt mot den del av danernas 
område som kallas Skåne (bl.a. Olsson 1954:230 
[Adam av Bremen 1984]), vilket torde innebära att 
Halland räknades till denna region. Vikingatida run
stenar saknas helt i Halland. Det finns endast fem in
skrifter och samtliga är medeltida. En märklig tolk
ning har Gunnar Olsson tillåtit sig när han efter att 
ha påpekat att det i Halland endast finns ett fåtal 
medeltida runinskrifter menar att ”Hallands torftig
het i detta avseende tyder på att Halland vid denna 
tid var en jämförelsevis fattig, glest befolkad utmark 
av det danska väldet” (Olsson 1954:232).

Den äldsta källa som åberopas i historieforskningen 
kring det äldsta Halland är Claudius Ptolemaios geo
grafiska studier som kan dateras till mitten av 100-talet 
e.Kr. Alexandrinaren nämner i sin ”atlas” ett fåtal 
namn på områden som relaterats till Norden. Bland 
områdena finns Jylland, vars utsträckning Ptolemaios 
är förtrogen med. Invid Jylland finns fyra öar som av 
Ptolemaios kallas Skandia. Den östligaste av dessa 
återfinns direkt norr om floden Wizlas utlopp. Ptole
maios syfte är att omtala vilka folkstammar som levde
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i dessa trakter. Han räknar upp sju namn på stammar 
som befolkar öarna. Alltsedan 1920-talet ligger tolk
ningarna om fem av dessa folkstammars identitet fast. 
Tyska historiker och bl.a. också Lauritz Weibull an
såg att en av stammarna som Ptolemaios nämner, firai- 
soi, bör vara synonym med invånare i Fjäre. De and
ra stammarna utgörs av götarna, svearna, finnarna och 
hedmarksborna. I den geografisk-historiska forsk
ningen görs direkt en överföring från nämnandet av 
en befolkning till att låta denna vara synonym med ett 
område - ”Firaisoi, invånarna i Fjäre, förefalla att vid 
mitten av århundradet ha varit till namn och hemort 
kända i det fjärran Alexandria.” (Olsson 1954:212).

I kronologisk ordning är Jordanes ca 400 år yngre 
skildring av goternas historia från år 551 den andra 
källan som brukar åberopas när det gäller omnäm
nande av invånare i Halland. I stort sett alla historie
forskare har brukat just Jordanes uppgifter som det 
äldsta, och mer eller mindre säkerställda omnämnan
det av folkstammar i Halland (Ahlberg 8c Lindälv 
1927, Bolin 1930, Forssander 1938, Arbman 1954, 
Olsson 1954, Svennung 1965a och b). Hos Jordanes 
finns också vaga beskrivningar av de områden som 
dessa folkstammar levde i. ”Därefter följer en rad olika 
folk, theustes, vagoth, bergio, hallin och liothida. Alla 
dessa ha sina boplatser tillsammans på en bördig slätt, 
och därför utsättas de för angrepp från andra folk. 
Efter dessa följa alhelmil, finnaithe, fervir och gauthi- 
goth” (Olsson 1954:213 och där presenterad översätt
ning efter Jordanes Getica). Bland de 29 folkstammar 
som Jordanes nämner har de flesta ansetts identifie
rade (Weibull 1925:56 ff.) och de har också härletts 
geografiskt (Svennung 1965b). J. Svennung härleder i 
”De nordiska folknamnen hos Jordanes” och ”Jorda
nes1 beskrivning av ön Scandza” fyra folknamn till oli
ka delar av Halland (Svennung 1965a och b).

Söder ifrån räknat identifieras i namnet ”bergio” be
folkningen i Bjäre härad. Svennung stöder sig på äldre 
bestämningar av namnen, och menar att ”bergio” be
tyder ”slättbebyggarna vid berget Hallandsås”. Nam
net ”hallin” har sedan länge tolkats som ”hallän

Fig. 10. Kartan är ett utdrag ur J. Svennungs artikel 
”De nordiska folknamnen hos Jordanes” som utvisar de 
”halländska” folknamnens geografiska härledning enligt 
namnforskningen. Förminskad efter Svennung 1965b:72.

ningarna” och anses stå för den folkstam som funnits 
i den södra delen av det nutida landskapet. Nästa 
namn avser folkstammen ”(ahelmil) heinii”, som tol
kats som synonym med befolkningen, ”bergsborna” i 
Himle härad, d.v.s. regionen söder om Fjäre och Viske 
härad. Den sista namnangivelsen är ”feruir” som an
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ses stå för befolkningen i Nordhalland, fjäringarna i 
Fjäre härad. Namnet anses komma av den ofta över
svämmade havsstrand som återfinns väster om dagens 
Fjärås och som karaktäriserar landskapet där (Sven- 
nung 1965b:76 ff.).

I kronologisk ordning är nästa källa som har in
tresse i sammanhanget Ottars och Wulfstans resebe
rättelser från slutet av 800-talet. Dessa ”berättelser” 
förekommer som ett tillägg i den engelske kungen Al
fred den Stores översättning av Orosius då redan näs
tan 500 år gamla världshistoria (Olsson 1954:215). 
Ottars resa anses ha gått från Oslofjorden längs med 
Bohus- och Hallandskusten ned till de danska öarna 
och Hedeby. Wulfstan reste från Hedeby och till Truso, 
som antas vara beläget i Ostpreussen.

Ottar omtalar att då han reste från Skiringssal hade 
han Danmark om babord och åt styrbord endast det 
öppna havet. De områden som passerades var det 
danska rikets domäner. Wulfstan anger på sin resa 
österut att han passerar Langeland, Fyn, Falster och 
Skåne, och tillägger att ”alla de landen tillhöra Dan
mark” (Olsson 1954:215). Det är också klart av Wulf
stans berättelse att Bornholm utgjorde ett eget kunga
rike, men att ”landen” där bortom, d.v.s. Blekinge, 
Öland och Gotland tillhörde Svearnas rike. Vi bör dock 
påminna oss att det ännu hundra år senare, bl.a. i de 
mycket varierade tolkningarna av inskrifterna på 
runstenen i Jelling som kan dateras till ca 960 och ca 
985, inte heller står klart hur ett ”Danmark” kan de
finieras geografiskt under slutet av 900-talet (se bl.a. 
Crumlin-Pedersen 1983, Lund 1991, Anglert 1995:9, 
Löfving 2000).

Ingenstans i Wulfstans eller Ottars berättelser om
nämns Halland och i texten talas ej alls om stammar 
som eventuellt kan relateras till olika geografiska regi
oner. Istället räknas olika ”länder” upp. ”Borta äro de 
små stammarna från folkvandringstiden” skriver Gun
nar Olsson i sin skildring av den förändring som ägt 
rum sedan Jordanes (Olsson 1954:215).

Om vi sammanfattar beskrivningarna av det för
lopp som ”Halland” måste ha genomgått fr.o.m. att

Ptolemaios gör sina nedteckningar under 100-talet 
e.Kr. och fram till Ottars återgivelse drygt 700 år se
nare kan några rimliga antaganden understrykas. 
”Halland” utvecklas från att vara ett område befol
kat av stammar till en politiskt identifierbar del inom 
ett tidigt danskt rike i slutet av 900-talet (jfr bl.a. 
Randsborg 1980, Sawyer 1988). Det är också rimligt 
att påstå att det är under de trehundra år som skiljer 
Jordanes från Wulfstan och Ottar som regionen om
vandlas från att ha bestått av ett flertal stammar med 
egenidentitet till ett stamförbund vars identitet i nå
gon mening i en omgivnings ögon sammanfaller med 
Hallands geografiska utbredning. Det är också rimligt 
att påstå att åtminstone en av dessa stammar, Fjäre- 
borna, fungerat som en homogen social organisation 
under en mycket lång tidsrymd eftersom gruppen 
(identiteten) omnämns av både Ptolemaios och Jor
danes.

Som inledningsvis påpekades kan bl.a. det homo
gena gravskick som förekommer i Halland ses som att 
det redan under slutet av äldre järnåldern existerade 
en kulturell identitet i området. Det bör ha existerat 
ett ideologiskt ”Halland” långt före det att detta iden
tifieras av en omvärld, och under mycket lång tid innan 
”Halland” är ett så välkänt begrepp att det brukas som 
referens i texter. Redan i äldsta järnålder bestod detta 
”Halland” sannolikt av sammanhängande mindre 
bygder vars befolkning uttryckte en egen identitet i 
förhållande till omgivningen. Några av dessa folkstam
mar, befolkningar i Fjäre och Himle nämns jämsides 
med Hallin - hallänningarna, möjligen av Jordanes 
redan år 551. Att dessa folknamn transformerats till 
bebyggelsenamn är en av ortnamnsforskningen ofta 
belagd utveckling

Källorna daterar inte i något avseende ett ”Hal
lands” tillblivelse. Huruvida ett ”Halland” existerat 
är istället en fråga som handlar om hur den sociala 
strukturen varit utformad hos dessa stammar under 
avsevärt äldre perioder än vikingatiden. Om en iden
titet kunnat iakttas var beroende av hur befolknings
gruppen uttryckt densamma. Det vi finner i källorna
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är omgivningens föreställningar om detta område. Fö
reställningar som i de äldsta källorna mer är synonyma 
med att ”här någonstans bor hallänningarna, och dom 
gör på detta viset” snarare än att ”detta är Halland”. 
Avgränsningarna i de äldsta källorna är ideologiska 
och sociala snarare än som i de yngre, geografiska och 
historiska. I de betydligt yngre texterna används land
skap och folkgrupper för att beskriva var och när vik
tiga politisk-historiska händelseförlopp utspelade sig 
(Sturluson 1994:122) eller för att skapa en ram för 
framställningen av den vidare politiska utvecklingen 
under perioden 1050-1200 (se Sturluson 1994:329). 
Förutom de helt uppenbara yttre orsaker som ligger 
till grund för variationen i källorna, Jordanes text är 
drygt 600 år äldre än Snorres nedteckningar, är det 
alldeles klart att texterna präglas av helt olika syften. 
I de äldre källorna finns en strävan efter att från en i 
förhållande till Norden avlägsen plats teckna världs
bildens huvuddrag. I de yngre källorna är syftet däre
mot att teckna en strategisk historieversion utifrån 
politiska behov i samtiden.

Om Halland hos Snorre

Redan i prologen till Ynglingasagan beskriver Snorre 
hur gravskicket förändras i Norden under yngre järn
åldern. Man frångår traditionen att ”bränna alla män 
och resa bautastenar efter dem”. Istället låter man upp
föra högar. Snorre låter gravskicket bilda en kronolo
gisk ram för historien: - ”Då började högåldern i Dan
mark, men bland svear och norrmän varade bränn
åldern länge än” (Sturluson 1992:21). Utifrån Snor
res beskrivning av gravskickets ”geografiska” utbred
ning skulle Halland snarast vara en del av det norska 
och svenska området under de äldsta tider som åter
ges i Heimskringla. Ingenstans är skelettgravar funna 
i landskapet, den tradition som enligt Snorre utmärkte 
Danerna. I Halland påbörjas en ”högålder” under 
yngre järnålder, men även fortsättningsvis är traditio
nen att kremera allenarådande. Men även i Halland 
anläggs också högar i stor omfattning redan i 700-ta-

let, och landskapet uppvisar därför en kombination av 
de traditionsdrag som enligt Snorre karaktäriserade 
svearna/norrmännens respektive danernas sedvänjor.

I Heimskringla är syftet att skildra en politisk his
toria. Platsangivelser används som ram för att skildra 
händelseförlopp och orsaksförhållanden. I detta sam
manhang är det egentligen mer intressant hur Snorre 
låter Halland framtona, än vad han beskriver. Även 
om Snorre producerat sin text långt senare omtalas 
ändå Halland på ett vis som innebär att landskapet 
måste ha varit väl känt sedan lång tid under 1000-ta- 
let. Att Halland var en stridsarena och politisk bricka 
under 1000- och 1100-talet framgår tydligt i den 
yngsta av sagorna, där bl.a. Magnus Erlingssons far 
Erling Skacke uppvaktar kung Valdemar och kräver 
Halland som jarldöme. Erling påpekar att just detta 
rike förlänats av politiska skäl tidigare, och av ordaly
delsen att döma hade landskapet viktiga funktioner 
som gränsland... ”Och det blev så att kungen förde Er
ling till högsätet och gav honom jarldömet med Viken 
som förläning” (Sturluson 1994:329). Halland är en 
geografisk och politisk referens för de händelser som 
utspelas. Kungarna träter om äganderätten och man 
skövlar och bränner i landskapet. Våldsamma sjöslag 
omnämns utanför Nissans resp. Viskans mynningsom- 
råden vid sidan av plundringar i och invid Laholms
bukten och högt upp i Viskadalen. Snorres uppgifter i 
Harald Sigurdssons saga om slaget år 1062 utanför 
Nissan är sammansatta från flera skaldedikter. De som 
Snorre själv nämner är den norske Stein Herdisson, 
som skildrar det blodiga slaget mellan Harald och Sven 
Estridsens flottor i ”Nizarvisur”, och den isländske 
skalden Tjodulf Arnarssons återgivande av det brutala 
öde som Svens hird gick till mötes när drabbningen 
förlorades. Den isländske skalden Halli ”stirdi” be
skrev i en sång det fredsmöte mellan Sven och Harald 
som senare kom till stånd. I sången skildras först hur 
kung Sven seglar en stor här upp längs Hallands kust 
för att möta Harald vid gränsen mellan de båda län
derna, och hur hela Svens hird höggs ned i bataljen och 
kungen flydde (Kock 1946:171, 184-187). Laholms
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bukten kallades Lovabukten och nämns i just samma 
bataljsammanhang också i Harald Sigurdssons saga. 
I samtliga fall är floderna betraktade som mycket väl
kända av Snorre.

Ur Harald Sigurdssons saga
Sjöslaget mellan norrmännen och Sven Estridsens 
flotta beskrivs: ”Jag såg konungens män stå med sköl
den rad vid rad. Den kraftfulle mannen satte upp sköl
darna så att de stod tätt samman runt skeppet vid Nis
san”. (Sturluson 1994:121)

Ur Harald Sigurdssons saga
Förloraren Sven Estridsen seglar upp till gränsområ
det vid Göta Älv för fredsförhandling med Harald 
Hårdråde: ”De guldprydda stävarna ristade havet 
under hären väster om Hallands kust och stridsborden 
skälvde.” (Sturluson 1994:131)

Ur Magnus Barfots saga
Norrmännen skövlar Viskadalen: ”Kung Magnus drog 
österut till Viken under vintern och när det blev vår 
drog han söderut till Halland och härjade vida om
kring där. Han brände ned Viskadalen och många 
härader där”...”Vida lät vörsers furste vålla skada i 
Halland. Hövdingen svedde husen, Han drev männen 
på flykt. Trönders konung brände vida många hära
der. Lågan flammade högt, höll viskadalsk kvinna 
vaken”. (Sturluson 1994:171)

I Snorres texter framtonar Hallands självklarhet. Land
skapet är för Snorre en region som under 1000-talet 
var ett mycket vedertaget begrepp. Under 1060-talet 
var Halland ett så viktigt jarldöme att jarlen också 
innehade förläningen, den politiska överhögheten över 
så viktiga landområden som Viken. Av Snorre ges bil
den av att Hallands jarl under 1000-talet var en mycket 
mäktig man, och framför allt var det viktigt att denne 
höll en mäktig och snabb stridsflotta.

Utifrån de skriftliga källorna kan sammantaget pe
kas på några linjer som ger möjlighet att kommentera

bilden av när och hur ”Halland” uppstått. I de äldsta 
källorna är det folkstammar som identifieras. Stam
mar boende, får man förmoda, i de områden som idag 
är norra Halland (Fjäre och Himle härad) resp. södra 
Halland (Hallin). Under järnåldern sker en homoge
nisering av detta område som leder till att Halland 
under 1000-talet framstår som ett landskap med en 
redan då i en omvärlds ögon mycket åldrig identitet.

Det ligger en fara i att ensidigt använda skriftliga 
omnämnanden som underlag för tolkningar av Hal
lands, såväl som andra administrativa regioners till
blivelse. Risken är helt enkelt att tolkningarna bidrar 
till att det förutsätts att det inte existerat någon i ideo
logisk mening förankrad befolkningsidentitet i relation 
till ett specifikt område under tidigare perioder p.g.a. 
att det saknas skriftliga omnämnanden. I arkeologin 
ryms möjligheter att fördjupa förståelsen av de skrift
liga källornas utsagor. I detta fall genom att påvisa 
utbredningen och den långa kontinuiteten i de enhet
liga begravningstraditioner som var karaktäristiska för 
den halländska ”regionen” under järnåldern.

Våra nutidspolitiska och administrativa föreställ
ningar medför att misstaget lätt görs att tro att en be
folkning saknade politisk identitet om denna inte var 
geografiskt gränslagd och namngiven. Släktskaps- 
baserade samhällens ideologi vilar i stora stycken på 
upprätthållandet av en kollektiv identitet. Denna de
finieras inifrån den sociala organisationen och i rela
tion till ett levnadsrum, men däremot långt ifrån all
tid i förhållande till ett geografiskt gränslagt landskaps
rum. I identiteten understryks i högre grad vad befolk
ningen är (exempelvis Tiv, Yanomamö eller varför inte 
Hallin och Firaisoi) än var denna befolkning finns. Den 
identitet som måste ha inrymts hos en järnålders- 
befolkning i Halland, och som leder fram till att land
skapets identitet namnges måste enligt mitt förme
nande ha förankrats redan i romersk järnålder. Att 
detta landskaps regionalpolitiska identitet under lop
pet av 800- och 900-talet förändras hastigt till följd 
av yttre orsakssammanhang är något helt annat och 
lika rimligt.
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4.3. Äldre tiders beskrivningar och 
avbildningar av begravningsplatserna

Kunskapen om Hallands fornlämningar är i mycket 
resultat av få forskares stora arbetsinsatser i äldre tid. 
Insatser som också säkerställt bevarandet av många 
miljöer genom att stora inventerings- och folkbildnings- 
insatser utfördes i de halländska bygderna. En fyllig 
genomgång av äldre tiders forskning kring Hallands 
fornlämningar finns som omtalats i Lindälvs ”Forn
fynd och fornminnen i norra Halland” (1980) och i 
ett flertal artiklar av Lundborg. Denne har även skild
rat äldre tiders halländska ”arkeologer” (1970,1972,
1998) . I en nyligen publicerad artikel diskuterar han 
bl.a. Richardssons ”Hallandia Antiqua” (Lundborg
1999) . Enskilda fornlämningars ”historia” har penetre
rats genom åren. Broåsengravfältet återges och skild
ras av Egil Lönnberg i 1933 års utgåva av Vår Bygd 
(Lönnberg 1933:24 ff.). Lönnberg har dessutom gjort 
en mycket förnämlig kartering av den då av grustäkt 
hotade miljön. Det i förhållande till Broåsen närbe
lägna gravfältet vid Högaberg beskrevs av Gunnar 
Ahlberg i ”Halland” år 1927. Några gravar i Kors- 
gata i Träslöv undersöktes 1951 av Björn Wihlson och 
resultaten beskrevs av Holger Arbman (Arbman 1952). 
Jättahögen i Värö är bl.a. skildrad av Herman Hof- 
berg och det finns ett flertal artiklar som behandlar 
Ligravfältet vid Fjärås Bräcka. Samtliga dessa miljöer 
finns också beskrivna hos Bexell 1931 [1817-19] och 
Lindälv (1980) och i flera översiktsverk (Lundborg 
1976,1980).

Bland beskrivningar från 1700-, 1800- och det tidi
ga 1900-talet av järnålderns gravfältsmiljöer är det 
några arbeten som bör särskilt beaktas. Det viktigaste, 
och som fortfarande är högaktuellt att konsultera in
för arkeologiska undersökningar är Bexells ”Hallands 
historia och beskrifning”. De övriga är Herman Hof- 
bergs reseberättelser från perioden 1876-1880 (ATA) 
samt Victor Ewalds ”Från Sydhallands forntid” som 
utgavs under perioden 1925-1929 och berör de sydli
gaste delarna av landskapet.

De äldsta uppgifterna

Bara några stenkast från Sannagård föddes Olof von 
Dalin år 1708 i Vinbergs prästgård. I litteraturhisto
riska översikter kan man läsa att hans diktning mot 
mitten av 1740-talet fick träda i bakgrunden för his
torieforskningen. Under åren 1747-1761 publicerades 
”Swea Rikes Historia” i tre separata delar. Texten är 
en blandning av den folkliga stil som ryms i ”Sagan 
om hästen” och den tradition som var tidstypisk för 
historiker vid 1700-talets mitt. Bexell var mycket in
spirerad av von Dalin, han refererar ofta till den då
tida nationalskalden i sin egen teckning av Hallands 
äldsta historia, von Dalins historieskrivning har ett 
visst intresse som utgångspunkt för en tableau över de 
arkeologiska undersökningarna, och detta av två an
ledningar. Dels färgar hans historiesyn och tolkningar 
den flitige Bexells arkeologiska förehavanden i land
skapet under 1810-talet. Ofta söker Bexell också stöd 
för sina tolkningar i de ”sanningar” som presenterats 
i första delen av von Dalins ”Historia". Det finns gott 
om referenser hos Bexell till de fylkeskonungar som 
enligt von Dalin regerat Halland i forntiden (se bl.a. 
Bexell 1931:16 ff.). Det är just von Dalin själv som i 
en tolkning av Harald Hårdrådes saga omnämner den 
äldsta ”undersökningen” av en halländsk grav från 
yngre järnåldern - ”Redan 1061 under ett krigståg i 
Halland beses och undersökas dessa ättehögar och de 
därvid stående bautastenar av konung Harald Hard
råde” skriver Bexell efter von Dalins tolkning (Bexell 
1931:26, von Dalin 1747:44 ff.). Monumenten som 
avses är Brödrahögarna i Morups socken, några av de 
få monument som ännu idag finns kvar ute i kustbyg
dens fullåkersmarker.

Den äldsta information jag känner som berör ett 
av de stora gravfälten, detta då om vi undantar an
märkningarna ovan om Brödrahögarna i Morup, da
terar sig till 1598. Under sina vandringar i det halländ
ska landskapet gör Halmstadsrektorn Herman Pers
son Chytraeus Vejanus anteckningar om olika forn- 
lämningsmiljöer. I ”Monumenta Scanensia”, som ut
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gavs av Sven Bring först 1744, återfinns den redan då 
150 år gamla beskrivningen av gravfältet vid Fjärås 
Bräcka (Chytraeus Vejanus 1599 [Bring (Lagerbring 
1744]). Chytraeus omtalar att i Li vid Fjärås Bräcka 
finns ”ett stort antal väldiga resta stenar”, men ger 
inga vidare upplysningar om sina tankar om miljön 
(Lindälv 1980:14). Under perioden 1667-1684 ge
nomfördes de s.k. ”Rannsakningarna” i vilka också 
det halländska prästerskapet ombads beskriva och 
inrapportera fornlämningar från sina resp. tjänste
områden. Resultatet blev dock mycket klent i Halland. 
Det fanns ringa intresse hos det halländska prästerska
pet att hörsamma det ”Placat och Påbudh...” som 
utfärdats av Karl XI:s förmyndarregering. Materialet 
i de halländska ”Rannsakningarna” är mycket spora
diskt och berör egentligen bara de södra landskaps- 
delarna.

Några andra individer bör också nämnas i den ti
diga halländska arkeologihistorien. Hos dessa ryms 
mycket skiftande intressen. Bröderna och ärkebisko
parna Eric och Jacob Benzelius lät under 1720-talet 
ordna flera inventeringar som sammanfattades i ”His
toriska samlingar till Sveriges Beskrifning”. Särskilt in
tresserade var bröderna av äldre tiders gränsmärken. 
Kyrkoherden i Värö, Carl Brag genomförde under flera 
år på 1750-talet inventeringar av fornlämningar i Värö 
och Stråvalla socknar. Han producerade också några 
av de illustrationer som finns i ”Hallandia Antiqua”. 
Bland annat gjorde Brag den vackra bilden över grav
fältet Jättahögen (Eckerslund). Det regnade för mycket 
för att Richardson skulle ha lust att rita av miljön (Ric
hardson 1987:41 och 44 [1752]). Yngre exempel på 
inventeringar är G. Brusewitz forskningsresor i Hal
lands södra del under 1850- och 1860-talet, då han 
främst inventerar kyrkor och dessas inventarier. År 
1822 publiceras Nils Henrik Sjöborg ”Samlingar för 
Nordens fornälskare”, och bland de beskrivna forn- 
lämningarna återfinns Broåsen, Högaberg och Fjärås 
Bräcka (Sjöborg 1978 [1822]). Undantaget Sven Pe
ter Bexells arbete förekommer ej någon egentlig inven
tering av fornlämningar i landskapet förrän genom

Herman Hofbergs resor under åren 1876-1880 och i 
den s.k. Göteborgsinventeringen som genomfördes 
under åren 1917-1921 och var en omfattande regist
rering av fornlämningar i bl.a. Fjäre, Viske och Himle 
härad. 3 900 fornlämningslokaler registrerades och 
dessa var i kvantitativ ordning gravmonument, grav
fält och förhistoriska boplatser (Lindälv 1980:21-22). 
Inventeringen bildade underlag för Riksantikvarie
ämbetets senare inventeringar (Sarauw & Alin 1923).

Beskrivama

Alldeles säkert har de uppteckningar som gjorts i äldre 
tid påverkat bevarandesituationen gynnsamt för de 
stora gravfälten. Tre arbeten är värda särskild upp
märksamhet.

Både Jacob Richardson själv, såväl som hans ”Hal
landia Antiqua” (1752) har fått utstå mycket spott och 
spe - inte minst av sin samtid, men är ändå av vikt i 
sammanhanget. Bexells ”Hallands historia och beskrif
ning” (1817-1819) har en grundton som medförde att 
texten i stort sett var föråldrad redan när den gavs ut. 
Men även om kritiken är befogad när det gäller den 
historiesyn som förs fram i dessa verk bör man komma 
ihåg att herrarna var barn av sin tid. Det tredje arbe
tet av vikt är Herman Hofbergs tyvärr opublicerade 
”reseskildringar” (ATA).

Under åren 1752 och 1753 publicerades i två de
lar ”Hallandia Antiqua et Hodierna”, i vilket Halm- 
stadssonen Jacob Richardson (1698-1759) nedtecknat 
sin högst egensinniga tolkning av landskapets histo
ria. Förebilden var ”Svecia Antiqua” och redan samti
dens emottagande av Richardsons verk visar att före
bilden inte var välvald. Dåtidens kritikerkår klassade 
verket som ”makulatur” (Eichhorn, 1916:170), och 
hela epoken som Richardson var en del av utgjorde 
enligt många en nedgangstid för forskningen med 
”dess chauvinistiska överdrifter” (Schiick 1946:12). 
Att producera ”Hallandia Antiqua” var Richardsons 
eget påfund, och han saknade helt kulturhistorisk ut
bildning (Lundborg 1999). Lundborg skriver om Ric-
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hardson att ”När det gäller fornnordiska sagor och 
sägner var Richardson ett okritiskt barn av sin tid” 
(Lundborg 1999:29). Detta är helt rätt, men assessorn 
vid Antikvitetsarkivet var enligt min mening också ett 
vanartigt barn. Richardson bidrar i ”Hallandia” till 
ren förfalskning - Hålogaland blir Halland och kung 
Gorm är gravlagd i Gällinge (Richardson 1987:4 och 
22 [1752]) och han presenterade en regentlängd över 
halländska kungar som måste fått samtida historiker 
att blekna (Richardson 1987:204 [1752]).

Som Lindälv och Lundborg påpekat är det ändå två 
ting som gör att Richardsons verk förtjänar stor upp
skattning 250 år efter utgivningen. Illustrationerna som 
oftast producerats efter Richardsons egna utmärkta 
teckningar av miljöerna är mycket väl utförda av G. 
Biurman. Den andra anledningen är givetvis att asses
sorn lämnar mängder av uppgifter om olika fornläm- 
ningars status. Vi får också en dramatiserad uppfatt
ning om det omgivande landskapet under denna tids
period. Vi kan bl.a. se detta på avbildningen av Fjärås 
Bräcka (Richardson 1987:15 [1752]). Med tanke på 
Richardsons syn på vederhäftighet kan man inte alls 
vara säker på att det verkligen fanns så många resta 
stenar som 200 stycken i Ligravfältet när han ritade 
av det 1750.

Det är de stora gravfälten som beskrivs av Richard
son. Han ägnar exempelvis Fjärås socken med Ligrav
fältet ett mycket stort intresse, medan de övriga sock
narna i Fjäre härad behandlas mycket översiktligt. 
Intressant är dock att Richardson vid ett flertal tillfäl
len omtalar att han påträffat gravfält med resta ste
nar och högar invid sockenkyrkor. I dessa fall går han 
utanför de stora miljöerna och vi kan förstå att han 
här var en form av historisk teori om förhållandet 
mellan gravfält med resta stenar och de äldsta kyrkor
nas placering på spåren. Bland annat nämner han att 
det funnits fler resta stenar och ättehögar invid kyr
kan uppe på Fjärås Bräcka. I dessa ättehögar har bön
der också påträffat lerurnor (Richardson 1987:14 
[1752]). Andra socknar där mönstret finns är enligt 
Richardson Gällinge, Frillesås och Värö.

Under de 225 år som förflutit sedan Sven Peter 
Bexell (1775-1864) föddes i Villstad har hela den ar
keologiska disciplinen formats. Hans arbete härrör 
från en period som föregick uppbyggnaden av en mo
dern vetenskap. Som arkeolog var Bexell verksam 
under 1810- och 1820-talet. I ”Hallands historia och 
beskrivning” strålar hembygdens skönhet och här finns 
mycket av romantikens strävan mot mänsklig enkel
het. Samtidigt transformeras den egna hembygden till 
kosmos absoluta centrum. I Bexells värld hade de forn
tida gudarna bokstavligen vakat över bygdens invå
nare. Texten rymmer en moralisk strävan som präs
terskapet ansåg sig ha förmågan att överbringa. De 
nedtecknade historien för menigheten och var inte sena 
att åberopa välsignelse över den världsordning som de 
själva representerade. Eftersom produktionen av ”be
skrivningarna” föregick periodindelningen av förhis
torien är det naturligt att Bexells kronologiska reso
nemang är minst sagt relativa.

Ar 1812 blev smålänningen Bexell kyrkoherde i 
Grimeton och kom på så vis att tillbringa återstoden 
av sitt långa liv i närheten av några av Hallands mest 
monumentala fornminnen. Han strosade över grav
fälten vid Broåsen och Högaberg och i grannsocknen 
Rolfstorp låg Himinborg (Himmelsberget) som fasci
nerade honom mycket (Persson 1984, Artelius 1999c). 
Under åren gjorde han flera arkeologiska undersök
ningar i sin nya hembygd. Hans intresse fokuserades 
till de stora gravfälten och monumenten.

Under åren 1815-1817 gjorde Bexell forsknings
resor genom det halländska landskapet, och med hjälp 
av sina kollegor i prästyrket insamlade han en mängd 
uppgifter om fornlämningar. Redan under de följande 
åren, 1817-1819, utgavs ”Hallands historia och be
skrivning”. Så sent som 1931 utgavs en mycket efter
frågad nyupplaga, i ett band.

Den första delen utgörs av Bexells redovisande av 
den halländska historien från äldsta tid till 1700-ta- 
let. För att fullt ut kunna förstå Bexells arbete är det 
väsentligt att hans verk blir inplacerat i ett idéhistoriskt 
sammanhang (Artelius 1999c), och det är främst ge
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nom den andra delen av verket som Bexell blivit ihåg- 
kommen. Här finns de flesta av de beskrivningar av 
fornlämningar som han lät insamla. Än idag kan man 
inte låta genomföra en arkeologisk undersökning i 
Halland utan att först konsultera ”Hallands historia 
och beskrivning”. I texten finns en medvetenhet om 
vikten av noggrannhet och exakthet (i 1810-talets 
tappning) som är slående. I beskrivningarna framträ
der en strävan mot objektivitet, som kombineras med 
viljan att också förklara historien. Han påminner stän
digt om vikten av att söka helhetskontexten för att 
förstå historiska förlopp och enskilda händelser (Bexell 
1931:11 [1817-19]).

I Varbergs Museums arkiv förvaras originalmaterial 
från Bexells arbete med ”Hallands historia och beskriv
ning”. Bland annat finns flera av de brev som präster 
sände till sin kollega i Grimeton för att omtala forn
lämningar och annat av värde i sina områden. I arki
vet förvaras också ett märkvärdigt och på många vis 
intressant dokument. På en stor och tjock skiva av 
lump-papper har Bexell år 1815 nedtecknat funde
ringar kring den förestående fornminnesinventeringen. 
Han har låtit nedskriva vilka fornlämningskategorier 
som hans kollegor bör efterspana i sin respektive hem
socknar. Man får i dokumentet indirekt en förklaring 
till varför en hel del miljöer kom att sparas under den 
stora odlingsexpansion som skulle följa efter 1830- 
talet. Av texten framgår vilka monumenttyper Bexell 
främst var intresserad av. Man kan bl.a. lägga märke 
att han bland sina nedteckningar inte angivit resta ste
nar såsom intressanta. Indirekt får vi här en unik in
blick i varför sådana gravfält kom att bortodlas.

För en nutida läsare av Bexells ”Hallands historia 
och beskrivning” är det alldeles tydligt att alla i socken
ordning uppordnade beskrivningar av fornlämningar 
och miljöer har ett mycket stort antikvariskt värde. Det 
har förflutit så lång tid, hela 180 år sedan publikatio
nen av ”beskrivningen”, att många av de fornläm
ningar som beskrevs helt försvunnit, och Bexells upp
gifter är därför ofta de enda som finns att tillgå. I ett 
landskap med omfattande fullåkersbygd är därför

dessa uppgifter av stor vikt. I ”beskrivningen” finns 
uppgifter som gör det möjligt att återfinna dessa mil
jöer även om själva monumenten som varit synliga 
ovan mark bortodlats. I direkt anslutning till dessa 
finns i de flesta fall också omfattande boplatsläm
ningar. Det är också Bexell som redogör för fornläm- 
ningsmiljön vid Sannagård (Bexell 1931:336 se även 
ingress kap. 5).

Herman Hofberg genomförde under åren 1876- 
1880 ett flertal resor i Halland under vilka han bl.a. 
beskrev fornlämningar. Dessa beskrivningar och skild
ringar har tyvärr ej publicerats utan förvaras i origi
nal i ATA. Sammanfattningar publicerades av Hans 
Hildebrand och Hofberg i Vitterhetsakademiens Må
nadsblad (Hildebrand 1880:41, Hofberg 1881b:84 ff.). 
Dessa är tyvärr för översiktliga och gör inte alls Hol
bergs dokumentation rättvisa. Hofberg som var etno
logiskt intresserad hade inte alls samma ”moraliska” 
drivkraft som den äldre Bexell. Hofberg skrev också 
en ”Hallands historia” och bland hans mest kända tex
ter finns redan nämnda ”Om det forna skogsbyggar- 
livet i Halland” (1981 [1881a]).

Hofbergs uppgifter kring fornlämningar, och då i 
synnerhet kring gravfälten är intressanta av flera or
saker. Genom miljöbeskrivningarna ges möjlighet att 
förstå vad som hänt med gravfälten under den mest 
intensiva jordbruksexpansion som något svenskt land
skap genomlevt. Man kan jämföra Hofbergs skild
ringar och beskrivningar från perioden 1876-1880 
med Bexells från perioden kring år 1815, en tidpunkt 
som föregick den jättelika odlingsexpansionen. Intres
sant i detta sammanhang är att de stora gravfält som 
vi idag känner till i Hallands norra härader motsva
rar de som ursprungligen anlagts. Detta blir tydligt när 
Bexells uppgifter ställs i förhållande till Hofbergs. I 
inget fall har stora gravfält helt kommit att utplånas 
under perioden. Alldeles klart är däremot att många 
miljöer brandskattats mycket hårt av plogen. Bland de 
mest besöksvärda miljöerna i Halland tar Hofberg 
exempelvis upp gravfältet på Askome gärde vid sock
nens kyrka och gravfältet ”Bymarken” i Svartrå. Han
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skriver att ”Särdeles vackra gravfält träffas i Askome 
(söder om kyrkan), Svartrå bymark...” (Hofberg 1881b: 
87). Av dessa miljöer återstår idag endast rudiment.

Hofbergs stora förtjänst är att han redovisar ett 
stort antal gravfältsmiljöer som är av helt annan ka
raktär än de som Bexell och Richardson noterade. 
Främst rör det sig om små gravfält med stensättningar. 
Eftersom Hofberg i första hand hade intresse för sin 
samtids kultur är uppgifterna om gravfälten ofta nå
got som bönderna upplyst honom om. Häri ryms 
också förklaringen till att det hos Hofberg är ”oan
senliga” gravplatser som dokumenteras. Här förekom
mer både små stensättningsgravfält och skadade mil
jöer av många slag. För de lokala bönderna har det 
varit viktigt att de gravar som låg på de egna markerna 
registrerats. Hofbergs stora bidrag ligger alltså i att han 
genom sina goda kontakter med lokalbefolkningen 
kom att dokumentera ett stort antal gårdsgravfält från 
järnåldern, miljöer som var helt okända för Richard
son och Bexell, och som idag ofta är helt försvunna. 
Att Holger Arbman 1954 kan skriva att det i Halland 
”...finns ett mycket stort antal gravfält ifrån järnål
dern” (Arbman 1954:155) är till stor del Herman Hof
bergs förtjänst. En riktigare skrivning hade dock va
rit att påstå att ett mycket stort antal gravfält är kända. 
Om de verkligen ”fanns” 1954 är en annan sak.

Beskrivningar av gravplatser

När beskrivningar från olika epoker ställs bredvid 
varandra ger detta en bild av hur historien betraktats 
under dessa epoker. I beskrivningarna av de halländ
ska gravfältsmiljöerna framträder detta i allt ifrån 
Richardsons storvulna till Bexells moraliserande för
hållningssätt och till Ahlberg & Lindälvs folkhemspe- 
dagogiska återgivande i ”Hembygdsböckerna - Läse
böcker för skola och hem” (1927). Hur dessa fornläm- 
ningsmiljöer fysiskt förändrats fr.o.m. 1700-talets mitt 
kan också klarläggas. Beskrivningarna varierar i hög
sta grad mellan de olika tillfällen då miljöerna kart
lagts och forskarna har varit i varierande stämnings

lägen. Som mest romantisk är t.ex. Bexell när han be
söker Ligravfältet 1816. Han menade att gravfältet var 
en ”valplats” (se nedan). Hofberg beskriver 60 år sena
re de ”73 stenstoder” som finns i Fjärås som bevis på 
att detta gravfält är Hallands ”främsta” (Hofberg 
1881b:87). Att forskare så olika beskrivit lokalerna 
förklaras av att dessa ofta förlitade sig på insamlade 
uppgifter. När det gäller Bexells beskrivningar av mil
jöerna vet vi att han i flera fall utgick endast från de 
uppgifter som hans kollegor insamlat på Consistoriets 
begäran (Persson 1984, Artelius 1999c).

Som man kan se nedan varierar beskrivningarna 
åtskilligt när det gäller antalet monument i miljöerna. 
I nutida arbeten förutsätts oftast att miljöerna kom
mit att omfattas av allt färre och färre monument som 
ett resultat av en ökande exploatering. Men man kan 
inte lita på Richardsons uppgifter om att det skulle ha 
funnits 200 resta stenar vid Li år 1752, och samtidigt 
kan man konstatera att både Hofberg, Bexell och Lind
älv dokumenterat färre stenar vid Li än Klas-Göran 
Selinge gjorde vid RAÄ:s fornminnesinventering så 
sent som på 1960-talet.

Li - Fjärås socken
Richardson 1987:14
”Söder från kyrkan.. .ser man en myckenhet af upresta 
stenar, som föreställa likasom afhuggne och förtorkade 
trädstammar i en skog. ”

Kommentar: På G. Biurmans litografi i ”Hallandia 
Antiqua” återfinns drygt 200 resta stenar. Bland an
nat är Frodestenen då kullfallen.

Bexell 1931:541
”Valplatsen på den så kallade Fjäråsbräcka mellan 
byarna Tom och Li har under loppet av flyktade år
hundraden bibehållit en stor del av den äkta antika stil, 
uti vilken den fordom ordnades. Här står en mängd 
uti samlad massa uppresta bautastenar, vilka likasom 
föreställa de stupade kämparnas vålnader...För när
varande ser man uti mitten av denna valplats 5 ätte
kullar, vilka nästan regelformigt äro omslutna av större
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bautastenar. Hela antalet av de nu befintliga bautaste- 
narna är 120”.

Kommentar: När Bexell besöker gravfältet år 1816 
har Frodestenen ”nära ett århundrade legat och hwilat 
på allas moder jorden”. Den 18 juli 1816 hade ”en 
mängd allmoge i trakten” samlats för att resa stenen 
under ledning av Comissionslantmätaren Wallmark 
och på Bexells uppmaning. Tydligen stod stenen i en 
då väl synlig hög. I denna fann Bexell en urna med 
brända ben ”ibland hwilka utmärkte sig en bränd 
människotand av ovanlig storlek”

Hofberg 1881b:87
”.. .samt främst bland alla, Fjärebräcka i Fjärås socken, 
med sina 73 stenstoder, af hvilka flere hafva dubbel 
manshöjd”

Kommentar: 1865 hade Frodestenen åter rests. 
Denna gång under ledning av Karl XV. Enligt histo
rien lär kungen ha stigit upp på en sten och med sin 
”starka stämma” yttrat: ”Här har ädelt blod flutit, oss 
höves att hedra det”. Följden blev att inte bara Frode
stenen men också flera andra stenar då kom att resas 
igen (Lindälv 1980:196).

Lindälv 1980:196
”På min karta från 1918 upptogs 103 resta stenar. 
Dessutom iakttogs några stenar i gärdesgården och 
liggande stenar som möjligen hört till gravfältet. På en 
1938 av I. Atterman för Riksantikvarieämbetet utförd 
karta över Fjärås bräcka noterades något större an
tal, dock åtskilliga med frågetecken. K-G. Selinge an
tecknade år 1965 såsom säkra 112 st.” Klas-Göran 
Selinge var RAÄ:s ansvarige för inventeringen i Hal
land under 1960-talet.

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister
125 resta stenar - 24 runda stensättningar - 7 ovala
stensättningar - 4 högar.

Fig. 11. Karta och profilteckningar av de 103 resta stenar 
som Elof Lindälv 1918 återfann i gravfältet vid Li. Hum
mer 103, längst i söder, är Frodestenen eller Vor Frue Sten 
som Herman Chytraeus Vejanus valde att kalla den vid 
sitt besök 1598 (Lindälv 1980:197).
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Jättahögen - Värö socken
Richardson 1987:41
”En högd, Ekerslund kallad förmodligen af den i gamla 
tider her warande ekeskog, som nu är aldeles borthug
gen...Uppå densamma ses åtskillige så kallade jätte
stenar, af 2, 3, 4 och 5 alnars högd, 1 alns bredd och 
något mer, i N och S en sten undantagen, som står i O 
ochW.

Här finnas och någre så kalade jättegrafwar med 
trinna stenar omlagde, uti 18,20 och 22 alnars längd, 
och 4, 5 a 6 alnars bredd midt öfwer, hwarifrån de spet
sa sig åt begga änderna...och icke i något riktigt wä- 
derstrek. Här äro och 6 stenrös, någre alnar ifrån hwa- 
randra. Liggande i en rät linie emellan NV. Och SO.

Widare ses här och tre fyrkanter, omlagde med stora 
runda stenar, men hörnstenarna är något större... 
Utom alt detta är en trind ring likaledes omlagd med 
runda stenar af 6 alnars diameter.”

Bexell 1931:508
”Fornlämningar: En sextondels mil sydost från kyrkan 
på Eckerslund upptäckes en samling mer eller mindre 
destruerade fornlämningar. Stället har fordom kallats

Jättehöjden, och man räknar där ännu 28 uppresta 
bautastenar” Bexell går sedan över till att återge 
Richardsons beskrivning av gravfältsmiljön, vilket ty
der på att han haft svårt att dokumentera samtliga 
monument, eller helt enkelt inte besökt platsen, utan 
förlitat sig på äldre uppgifter.

Lindälv 1980:201 f.
Lindälv upprättade 1919 en karta över gravfältet ( se 
nedan). På denna återfinns 31 högar och rösen, 17 
resta stenar samt 4 skeppsformade monument. Lind
älv lämnar också en noggrann redogörelse för grav
fältets ”historia” sedan 1700-talet. Bland annat har en 
av de skeppsformade högarna avlägsnats sedan Brag 
dokumenterade platsen för ”Hallandia Antiqua”.

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 
13 stensättningar - 12 resta stenar - 4 högar

Korsgata - Träslöv socken
Richardson 1987:71
”1 Treslöfs giärde på en åhs, hwar några wägar sam
mankomma, hwarföre stället kallas Korsgata. Öfver

Fig. 12. G. Biurmans litografi avbildar gravfältet i Li vid Fjäräs Bräcka som det tedde sig vid 1700-talet mitt. Ovan 
är en detalj med den då liggande Frodestenen i centrum. Litografin är gjord efter Richardsons egen originalteckning. 
Enligt Richardson fanns då drygt 200 stenar i miljön (Richardson 1752:15).



Fig. 13. Carl Brag, kyrkoherde i Värö avbildade Jätta- 
högen efter det att Richardson fann det omöjligt att 
arbeta i det svåra regnvädret. Kyrkoherden gjorde också 
flera inventeringar av fornlamningar i trakterna kring 
Värö. Bl.a. har han också beskrivit en liknande grav- 
fältsmiljö vid Nordvära (Richardson 1752:44). W
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Fig. 14. Karta över Jättahögen, upprättad 1919 av 
Elof Lindälv (Lindälv 1980:204).
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Fig. 15. Plan över Korsgatagravfältet i Träslövs socken upprättad 1951 (Arbman 1952:16).

ther ifrån finnas någre upreste stenar, om hwilka föl
jande sägn går, at 3 konungar ther hållit Enwigskamp”

Bexell 1931:461-462
”Nordost ifrån Träslöfs by på gärdet nära den så kal
lade korsgatan eller korsvägen stå en mängd forn- 
lämningar. Här har man utvisat en tvekampsplats, och 
traditionen har tillagt, att tre konungar vid korsvägen 
fordom mötte varandra till envig, och kämpade inom 
en här varande envigsbana... Man räknar likväl ännu 
27 större och mindre bautastenar...Antalet av sten- 
kretsar är 36, ibland vilka förekomma åtskilla ovaler, 
och ibland dem tvenne polarstenar...Här finnas läm
ningar av en idavallur eller domkrets...”

Brusewitz 1864
I ATA finns noteringar som visar att Brusewitz vid ett

besök noterat att det på åsen vid Korsgata finns åtskil
ligt fler lämningar än dem som Bexell omnämnt. Bland 
annat skriver Brusewitz att ”hvad Bexell icke om- 
nämndt är att derstädes äfven finna omisskännliga 
spår af...större byggnader, hvilka gifva sig tillkänna 
så väl genom stensättning å marken, som genom re
gelbundna upphöjningar i terrängen” (ATA).

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 
27 runda stensättningar - 19 resta stenar - 6 högar - 
4 skeppsformiga stensättningar - 4 ovala stensätt
ningar - 2 domarringar - 1 kvadratisk stensättning.

Högaberg - Grimeton socken
Bexell 1931: 475
”Icke allenast själva namnet utan även på stället be
fintliga fornlämningar intyga Haugbergs eller Höga
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bergs forna bestämmelse till en begravningsplats. Här 
räknas ännu 15 större och mindre stenkretsar...l9 
bautastenar, 16 rörkullar, av vilka den största är 
omsluten av en fyrkantig fredsbana, tvenne fotanglar 
och en besynnerlig föreningskedja emellan tvenne 
bautastenar.”

Ahlberg & Lindälv 1927:98
Miljön vid Högaberg har beskrivits av Gunnar Ahlberg 
och Lindälv i ”Halland” 1927. Vid Högaberg ”finnas 
30 högar, 31 stenkretsar, 2 treuddar, 2 skeppsformiga 
stensättningar samt 9 bautastenar”.

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 
24 runda stensättningar - 17 ofyllda runda stensätt
ningar - 11 högar - 11 resta stenar - 5 tresidiga sten
sättningar - 4 domarringar - 3 rektangulära stensätt

ningar - 1 skeppsformig hög -1 skeppsformig stensätt- 
ning - 1 ofylld rektangulär stensättning.

Broåsen - Grimeton socken
Richardson 1987:72 och7S
”En del förmena att soknen fådt namn af konung 
Giötrik.. .och påstå at then höga stenen heter Göthriks 
sten.. .och at stenen som har wähl 10 alnars högd, skal 
utwisa konung Göthriks grafställe”. Richardson anger 
sedan att stenen av allmogen kallas Slumme sten. Han 
gör ingen närmare beskrivning av gravfältet på Bro
åsen, vilket måste synas märkligt.

Bexell 1931:471
"Fornlämningar: På Grimethons utmark nära Göde- 
stads kyrka på Broåsen är en ovanligt stor samling 
därav, men ibland dem alla utmärker sig den sällsynt

Lig. 16. Högabergsgravfältet så som det avbildats i Sjöborgs ”Samlingar för Nordens fornälskare”. Bilden skulle 
egentligen publicerats av Bexell. Han skriver att "I Grimetons gärde på Högaborg. I norr, rätt framför sig, ser man 
Grimetons kyrka, längst i öster tvenne högar, av vilka den understa är Grims hög på Thorstorps gärde. Väster däri
från ser man säteriet Klostergården och längst i väster Thorstorps säteri. Däröver synes Hunehögen med sin ätthäll, 
belägen i Hunestads socken. Den sällsamhet som på denna valplats förekommer, är en föreningskedja, vilken alldeles 
tecknar ett W; man ser att den leder från en bautasten och till en kullerstenscirkel, men monumenterna vid de övriga 
vinklarna äro förstörda” (Bexell 1931, supplement:V-VI).
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Fig. 17. Gravfältet vid Broåsen enligt Herman Hofbergs 
uppmätningar (efter Lönnberg 1933:28). Planen är ur
sprungligen publicerad i Vitterhetsakademiens Månads
blad 1882. Den blev också spridd över den arkeologiska 
världen i och med att Oscar Montelius lät trycka den i 
”Les temps préhistoriques en Suéde” som kom ut 1895 
(Montelius 1895).

GKAVFÄl.T p& BROÅ3CN under- RUNSTCNS GÅRD

Fig. 18. Karta över gravfältet vid Broåsen upprättad i 
oktober 1932 av Egil Lönnberg. Efter Lönnberg 1933:25.
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stora idavallur, som efter konung Göthrik varit kal
lad Göthriksring...Omkring denna räknas ännu 25 
större och mindre cirkelrunda stenkretsar.. .Här fin
nas för övrigt tvenne ovala stenkretsar, av vilka den 
ena äger polarsten, en triangelformig krets, sju fotang- 
lar... Fyra så kallade jättegravar, varav en i sluttningen 
av åsen är 60 alnar lång...En ättehög, som är öppnad 
av penningsökare.. .en annan även öppnad.. .Åtta stör
re och mindre rörkullar och 24 bautastenar. En offer
häll (blotastein)...

Lindälv 1980:205
”Förutom 6 högar rymmer gravfältet vidare 32 runda 
stensättningar och 2 skeppssättningar. Slutligen kan 
nämnas en egendomlig gravform: 12-35 meter långa 
och 3-5 meter breda avlånga högar, ”långhögar”. De 
påminner i någon mån om de i kustområdet förekom
mande långrösen”.

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 
20 runda stensättningar - 9 domarringar - 7 skepps- 
formiga stensättningar - 5 högar - 3 långhögar - 3 
treuddar - 2 ovala stenkretsar - 1 oval stensättning - 
1 rektangulär ofylld stensättning - 1 skeppssättning - 
1 rektangulär stenkrets.

4.4. Arkeologiska undersökningar 
av den yngre järnålderns gravar

"Men hans söner hjältarna Snjal och Hial äro jordade uti brödra- 
högarna vid Glumsten".

Bexell 1931:26 11817-1819]

När Hallands yngsta järnålder diskuteras av arkeolo
ger betonas samstämmigt att kunskapen om gravarna 
från perioden är begränsad, och detta främst p.g.a. den 
stora bortodlingen samt beroende på att de halländ
ska bygravfälten återfunnits i direkt anslutning till den 
historiska tidens byar, och då också direkt i åtråvärd 
odlingsmark (Arbman 1954:153 ff., Lundqvist &c

Schallet Åhrberg 1997:177, Carlie 1999:143 ff.). Idag 
finns uppgifter om 184 gravfält upptagna i fornmin- 
nesregistret över Halland. Givetvis har situationen 
varit en helt annan. Man bör räkna med ett förhöjning- 
stal som motsvarar den odlingsexpansion vi hade i det 
halländska landskapet under 1700- och 1800-tal. En 
femdubbling av antalet gravfält skulle vara en sanno
lik siffra för att nå något som kan liknas vid en situa
tion under 1000-talet. Särskilt illa är bevarandesitua
tionen för den yngre järnålderns gravfält, och förkla
ringarna till detta är, som redan nämnts, att det finns 
en tydlig koppling mellan den historiska bygden och 
dessa gravfält, och den yngre järnålderns gravar har 
varit lokaliserade i god odlingsjord.

Det gravfält som flitigast undersökts är Li i Fjärås 
socken. Ligravfältet (RAÄ 81) ligger i Fjärås Bräckas 
västsluttning. Både gravfältet och Fjärås Bräcka i sin 
helhet utgör idag en kraftigt nedsliten men också 
mycket välbesökt kulturmiljö. Slitaget beror framfö
rallt på de stora grustäkterna. I det följande inskrän
ker jag mig till att återge uppgifter som berört gravar. 
Idag räknar man med 125 resta stenar på gravfältet.

Vid ett besök i Li 1816 beklagade Bexell att flera 
av högarna som då fanns mellan de resta stenarna 
medvetet blivit söndergrävda för att få material till 
vägutfyllnad och att miljön användes som marknads
plats. ”Vid mina ibland fornlämningarna på denna 
valplats gjorda forskningar, har jag funnit uti nästan 
hela jordytan kringspridda benskärvor, åtskilliga va
penlämningar dels av järn, dels även av koppar, urnor 
uppfyllda med en ovanlig mängd ben och pärlor... ” 
(Bexell 1931:541). Av beskrivningen framgår att det 
funnits urnor i gravarna och av den korta fyndredo
görelsen, där Bexell särskilt nämner pärlor och ett 
”kvinnosmycke” kan man förstå att det funnits brand
lager under ”grushögarna”. Man torde utifrån kyrko
herdens uppgifter våga påstå att monumentens utform
ning (mindre högar) gravskicket (urnor och brandla
ger) och fyndsammansättningen talar för att gravarna 
kan dateras till en sen del av järnåldern, 700-900-ta- 
let.
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Fig. 19. Miljön vid Ligrav
fältet (RAÄ 81) i Fjärås 
Bräckas väststluttning 1973. 
Foto I. Särlvik. RAÄ.

Den första modernt vetenskapliga undersökningen 
i Ligravfältet görs av Ture Jonsson Arne 1914 (Fornvän- 
nen 1916). Längst ned i västsluttningen, där denna 
övergår i åkermark grävde Arne ut ett ”röse” (en över- 
torvad stensättning enligt dagens terminologi) samt en 
hög - den senare helt fyndtom. Stensättningen var åtta 
meter stor i diameter, halvmetern hög och låg inom ”en 
grupp av 8 bautastenar” (ATA Dnr 15370). Sten- 
packningen dolde ett runt brandlager. I detta fanns 
rikligt med brända ben, en nål i brons samt två pil
spetsar, rem beslag, söl ja och nitar i järn samt keramik 
och en hästtand. I stenpackningen fann Arne fyra 
kvarnstenar. Dessa var av en typ som också påträffats 
av Georg Sarauw när han året innan grävt ut delar av 
en smedja från vikingatid något längre norrut i åsens 
västsluttning.

År 1973 undersöker Ingegerd Särlvik och Lars An
dersson delar av 12 gravar i Li. Dessa låg längs med den 
väg som går i nordsydlig riktning rakt genom miljön. 
De undersökta monumenten var ”...en rest sten, en 
skeppsformig stensättning, en rundad stensättning, en

rektangulär stensättning, en oregelbunden stensätt
ning, sex flatmarksgravar (brandlager)...” (Särlvik & 
Andersson 1979:9). Dessutom undersöktes ytan invid 
en rest sten längre upp i sluttningen. Stensättningarna 
kan genom fynden, som bl.a. bestod av fragment av 
en spännbuckla, broddar av järn och två bergkristall
pärlor, dateras till vendel-vikingatid. Särlvik &C An
dersson anger att den av Arne undersökta högen da
terades till samma period, något som inte stämmer 
helt. Högen var tom och gravskicket kunde inte fast
ställas. Istället är det den redan nämnda stensättningen 
som daterats till vikingatid. Till de resta stenarna 
kunde inga gravar knytas vid 1973 års undersökning. 
Särlvik & Andersson konstaterar att det möjligen är 
så att stenarna numera står i sekundärt läge. De dater
ande fynden gjordes i brandlager och i rester av sten- 
sättningar. Värt att notera är att samtliga stensätt- 
ningar, förutom den rektangulärt utformade A210, i 
vilken ingen grav påvisades, byggts över brandlager.

I Göteborgsinventeringens originalmaterial från 
åren 1917-1918 finns uppgifter om gravfält av yngre
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järnålders karaktär i Fjärås i vilka ortsbefolkningen 
gjort fynd. Två miljöer som beskrivs av Lindälv är 
gravfälten vid Hjälm (RAÄ 8) och Össlöv (RAÄ 4) i 
Fjärås socken. I båda gravfälten finns resta stenar och 
i båda fallen har fynd gjorts av urnor och brända ben 
i samband med uppodling av högar som legat mellan 
stenarna. Likadan var situationen vid Toms allmän-

Fig. 20. Skeppsformig stensättning i Ligravfältet. Före 
undersökningen framträdde monumentet som en ovalt 
formad, 5 meter lång och 2,5 meter bred och 0,3 meter 
hög, anläggning. I anläggningen (A209) påträffades två 
mindre brandlager (F4 och F5). Efter Särlvik & Anders
son 1979:17.

ning, vid vägkorsningen mellan Tom och Limmanäs 
(RAÄ 291) samt vid Äskebacka (RAÄ 230). På alla 
platser har det funnits gravfält med resta stenar och 
högar, och historien är densamma vid samtliga loka
ler. Högarna har odlats bort medan de resta stenarna 
lämnats kvar eller flyttats. Sotiga lager med människo
ben och urnor har påträffats. Vid Ekebacka har enligt 
Lindälv funnits ett stort gravfält med resta stenar. In
vid en sten lär en lantmätare ha påträffat obrända ben 
och ”...lerkrukor samt en liten nål” (Göteborgsinven
teringen original 1917-1918:18,68 och 45). I många 
socknar i Fjäre har det funnits gravfält som känneteck
nas av att de omfattat kombinationen av resta stenar 
och mindre högar.

Svanberg menar att det i Fjäre härad i förhållande 
till de sydligare Viske och Himle härad finns ”en be
tydligt mindre andel högar på gravfälten” (Svanberg 
1999:85). Påståendet är riktigt, men det visar samti
digt att odlingshistorien inte beaktats av Svanberg i 
hans strävan att finna regionala särdrag i begravnings- 
traditionerna. Av bl.a. Göteborgsinventeringens origi
nalhandlingar framgår med stor tydlighet att mäng
der av gravhögar över- och bortodlats i just Fjäre hä
rad - detta medan de resta stenarna sparats i högre 
grad. Av Bexells beskrivning från Ligravfältet och 
Lindälvs ögonvittnesuppgifter från Ekebacka kan man 
också utläsa att ortsbefolkningen trodde att högarna 
var rester av odling. Sannolikt var man därför mindre 
mån om att bevara dessa än ”forngravar”.

En brist i Svanbergs intressanta resonemang kring 
gravtypernas utbredning i Halland är att det baseras 
på vad som i de flesta fall är tredjehandsuppgifter. Han 
behandlar exempelvis Arbmans kommentarer till un
dersökningar vid Li och Högaberg som om dessa vore 
originaluppgifter. Det vore lätt, men meningslöst att 
på samma vis tolka förhållandet att det i Fjäråstrak- 
ten numera finns få gravhögar men flera flatmarks- 
gravar från yngre järnålder som ett tecken på en re
gional ”gravtradition” (Svanberg 1999: 130 ff.). De 
förhållanden som Svanberg refererar till speglar inte 
någon kulturens historia utan snarare kulturlandska-
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pets historia - De många högarna har när de nedodlats 
blivit ”flatmarksgravar”.

På åsen strax norr om Lindome kyrka påträffades 
ett gravfält då kyrkogården skulle utökas under 1880- 
talet (Lindälv 1980:221). Vi vet inget om gravarnas 
utformning, men genom att en spännbuckla hittades 
vid ”upprödjning” av en stig kan man anta att här fun
nits monument från yngre järnålder. Ornamentiken är 
i s.k. karvsnitt och ristning och direkta paralleller har 
påträffats i Hemlanden på Björkö, och det som avbil
das är ett ihopkurat djur med ”en smal slät ryggrad” 
(jfr Jansson I. 1985:17). Spännet bör kunna dateras till 
sent 700-tal. I gravfältets läge ser vi ytterligare ett ex
empel på den nära koppling som dessa miljöer har i 
förhållande till de medeltida kyrkplatserna och den 
historiska tidens huvudbygd (Lundqvist & Schallet 
Åhrberg 1997:175, jfr Artelius 1999d:145).

År 1971 samt under hösten 1982 och våren 1983 
gjorde Göteborgs Arkeologiska Museum och Göte
borgs Universitet arkeologiska undersökningar i grav
fältet på Askims Kyrklycka strax söder om Göteborg. 
Gravfältet registrerades redan av Johannes Bureus 
1603. Vid 1971 års utgrävning undersöktes samman
lagt 7 gravar från vikingatid. Åren 1982 och 1983 
dokumenterades ytterligare 6 gravar. Dessa bestod av 
små runda och jordfyllda stensättningar samt av två 
skeppsformiga stensättningar. Samtliga gravar var vi
kingatida, utgjordes av brandlager och fynden bestod 
bl.a. av pärlor och nålar (Rex 1972a, Arwill-Nord- 
bladh & Jankavs 1984). Kring Göteborg har ytterli
gare några liknande gravfältsmiljöer undersökts - bl.a. 
vid Askeby i Säve, vid Jannebergs gård i Högsbo, vid 
Hovgården i Björlanda och vid Skändla. I samtliga fall 
har gravfälten daterats till perioden vendel- och vi
kingatid.

Bernt Einerstam undersökte 1965, i samband med 
RAÄ:s fornminnesinventering, en stensättning vid 
Källstorp i Värö socken. Graven kunde dateras till 
övergångsperioden yngre romersk järnålder-folkvand- 
ringstid (Lindälv 1980:223, Einerstam 1966). Idag 
består gravfältet enligt fornminnesregistret av 10 sten

sättningar och 2 resta stenar. Följande år gjorde Einer
stam ytterligare en utgrävning. Denna gång undersök
tes ett gravfält i Valinge socken (RAÄ 18). Detta be
står idag av 6 runda stensättningar, 4 rektangulära 
stensättningar samt 1 rest sten. Einerstam undersökte 
en av stensättningarna. Denna var ca 5 meter i dia
meter och höljde ett brandlager med brända ben och 
enstaka keramikskärvor. Monumentets utformning 
och gravskicket såväl som miljön i sin helhet talar för 
att gravfältet sannolikt anlagts i yngre järnålder.

I Skällinge socken finns ett litet gravfält som i en 
lokal sägen kallas ”Begravningsplatsen” och består av 
9 kullfallna stenar. Enligt uppgifter skall det i samband 
med rovgrävning ha påträffats föremål från yngre järn
ålder (RAÄ 23). I ett annat gravfält i samma socken 
lär också fynd från yngre järnålder ha påträffats 
(Lundqvist &C Schaller Åhrberg 1997:175 f.). Detta be
står idag av några mindre stensättningar.

Vid Sörby i Vessige socken påträffades ett vikinga
tida mynt tillsammans med en pärla i en säkerligen 
åtskilligt äldre gravanläggning, ett röse som sannolikt 
anlagts redan i senneolitikum eller äldsta bronsålder 
(Lundborg 1961, jfr också kap. 7 om vikingatida bruk 
av äldre gravar). I samma socken grävde Georg Sa- 
rauw 1919 ut en mindre gravhög vid gården Glostorp. 
Denna låg på en ås ”i fil med en rad av högar från 
bronsåldern” (Sarauw & Alin 1923:345). Sarauw 
anser att graven kan dateras till vikingatid. Bland fyn
den var bl.a. en smält pärla i glas.

År 1975 undersöktes och borttogs slutligen den 
stora Gävehögen i Ås socken (Augustsson 1976). Hö
gen var mycket skadad och vid undersökningstillfället 
endast halvmetern hög. Gravhögen hade uppförts över 
ett brandlager som innehöll rikligt med brända ben, 
ca 8 kg, från både människa, häst och hund. Fynden 
bestod bl.a. av kammar, delar av glasbägare och spel
brickor och graven dateras till vendeltid. Bara hundra 
meter nordost om storhögen undersöktes 1990 de 
täckta och överodlade resterna av en ursprungligen 
omfattande gravfältsmiljö från yngre järnålder (RAÄ 
27 och 136). Bexell beskriver att det här fanns en miljö
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som med ”sina bautastenar, stenkretsar, ovaler och 
fotanglar intaga hela Bräckebacken uti Åsbro Gästgi
varegårds gärde. Dessa monumenter äro likväl i senare 
tider betydligt förskingrade”. Han anger också att han 
i en av sina undersökningar påträffat en ”askvård” i 
Gävehögen (Bexell 1931:499). Vid 1990 års undersök
ning påträffades kullfallna stenar i schakten och bland 
fynden fanns en oval spännbuckla från 800-talet som 
påträffades tillsammans med brända ben (Gerdin
1994). Idag återstår endast marginella rester av grav- 
fältsmiljön. Ås var ett av Hallands medeltida kunga- 
lev.

Fig. 21. Spänn
buckla av typ P27 
från gravfältet vid Ås. 
Efter Gerdin 1994:7. 
Skala 1:2.

I de två stora gravfälten i Broåsen och Högaberg 
har det gjorts förvånansvärt få arkeologiska undersök
ningar och iakttagelser i modern tid. Som i Fjärås har 
dessa miljöer påverkats av grustäkter. Än färre under
sökningar har gjorts i Jättahögen i Värö. Av monumen
tens karaktär kan man ändå vara rimligen säker på 
att det i Jättahögen finns gravar från såväl bronsålder 
och andra hälftendelen av järnåldern.

Den mest omfattande genomgången av Broåsen- 
gravfältets arkeologiska historia har gjorts av Egil 
Lönnberg som även som redan nämnts upprättade en 
mycket noggrann karta över miljön (Lönnberg 1933). 
Bland gravarna på Broåsen har tre stycken undersökts

genom åren. Sarauw grävde 1914 ut en hög som höll 
på att välta ned i grustäkten (se Lönnbergs karta nr 4 
enligt Lindälv 1980:208 f.). Högen var endast 3,2 me
ter stor i diameter och byggd över ett brandlager med 
rikligt med brända ben av både människa och djur. 
Bland fynden i brandlagret var en nål, ett ringspänne 
samt nitar, och graven dateras till vikingatid. Ytterli
gare en grav har daterats till vikingatid. Invid platsen 
för det kända ”bronsgjuteriet” var en mindre stensätt- 
ning, som byggts över ett brandlager. I denna fann Sa
rauw bl.a. en pilspets i järn av yngre järnålderstyp 
(GAM 5489-5490, Lönnberg 1933:34, Lindälv 1980: 
207).

Kring 1910 påträffades ca 40 meter syd om den 
höga Slumme sten i gravfältets norra del några före
mål i silver som kan dateras till folkvandringstid. Fö
remålen påträffades i en urna som enligt Elof Lindälv 
(1980:210) varit centralt placerad i en större treudd. 
Läget för treudden, alldeles invid Slumme sten i grav
fältets norra del, framgår av Sjöborgs återgivning av 
miljön år 1822. Föremålen är tre svärdsbeslag i silver, 
ett rektangulärt överstycke till ett spänne, ett över
stycke till ett halvrunt bågspänne, samt fragment av 
en hjälm i form av delar av ett kindskydd i silver, brons 
och järn. Även en järnkniv låg i urnan (se Arbman 
1954:146). Omständigheterna kring fyndet är oklara. 
När föremålen inlämnades till GAM 1913 åtföljdes 
dessa av en beskrivning av fyndomständigheterna. 
Arbman menade att fyndet mer påminner om ett offer
fynd ”av det slag man känner från Skåne; sönder
brutna vapen och smycken” (Arbman 1954:147). Men 
med tanke på att det i den noggranna redovisningen 
av fyndomständigheterna klart uttalas att fynden gjor
des inom en gravanläggning, och i direkt anslutning 
till en urna med en ansenlig mängd brända ben torde 
det stå utom tvivel att fynden hör till en begravning.

Sarauw undersökte 1918 en andra treudd i grav
fältet och även i denna påträffades en urnebegravning 
centralt i anläggningen. I urnan var förutom brända 
ben också kamfragment samt fragment av en glasbä
gare. Begravningen dateras till yngre romersk järn-
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Fig. 22. Skeppsformig stensättning i Korsgata vid undersökningen 1951. Foto Björn Wiblson 1951 (ATA Dnr 2050/60, 
lnv 26343 - Bild A385:42).

ålder. Nästa utgrävning i miljön genomförs av Louise 
Halbert 1956. Hon undersökte då en begravning från 
400-talet i vilken bl.a. ett mynningsbeslag av silver med 
guldbeläggning till svärdsslida, en pincett och en 
svärdsknapp i brons påträffades. Året därpå under
sökte Halbert en hög i vilken en begravning gjorts 
under yngsta järnålder. I brandlagret fanns bl.a. svårt 
brända pärlor i glas samt bitar av en benkam och ett 
stort antal nitar i järn (Lindälv 1980:212, Halbert: 
Rapport i ATA).

I det närbelägna Högabergsgravfältet skadades 
1930 fem gravar, sannolikt stensättningar, vid odlings
arbeten. Två av dessa efterundersöktes av Hilding 
Svensson samma år. Markägaren hade bestämt sig för 
att avlägsna några mindre röjningsrösen i miljön. Ef
ter att ha avlägsnat ett röse, påträffade markägaren 
under ett andra röse, ”ett svart, ett par meter brett 
kolblandat lager, och under detta stod urnan”. Mark
ägaren övertäckte fyndet och meddelade Riksantikva
rieämbetet. I urnan påträffade Hilding Svensson vid
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Fig. 23. Stenpackningar rensas i samband med den arkeologiska undersökningen 1973 i fornl. RAÄ 81, gravfältet vid 
Li i Fjärås. Foto RAÄ.

undersökningen ett mindre beslag i järn (ATA Dnr. 
0199 Inv. 19321). Svensson lade också märke till att 
det kring detta brandlager med urna fanns fler upp
plöjda kollager som innehåller brända ben. Ett av 
dessa, påpekade han, låg 16 meter VSV om den under
sökta urnegraven, d.v.s. ute i den då befintliga åkern. 
Svensson konstaterar tyvärr att en undersökning av 
dessa helt upplöjda gravar är meningslös. Tvåhundra 
meter NNV om urnegraven hade ett liknande röse 
borttagits 1928. När Svensson ändå är på plats under

söker han också denna helt överodlade gravrest. Han 
finner i jorden, som ”syntes svartfärgad” brända ben, 
keramikskärvor samt en sländtrissa i täljsten. Ett in
tressant fynd är också att det inom den svartfärgade 
rundeln återfanns en mängd små kvartsstenar. Sländ- 
trissan var ”ornamenterad med parallella cirklar” 

Bara ett kort stycke från Broåsen undersökte Bexell 
den mytomspunna ”Fagras Grav”. Enligt en folksä
gen skall här ”den uti Göthriks hög jordade konung 
Göthriks gemål” vila. Fagra var en jättinna och griften
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var också enligt Bexells ”utgrävningsrapport” mycket 
stor. Traditionen säger att Fagra blev jordad här iförd 
en massiv guldkedja runt halsen och också guldarm
band, och skattsökare har i alla tider genomgrävt mo
numentet i jakten på dessa dyrbarheter. Om undersök
ningen skriver Bexell att ”Vid foten av en här upprest 
bautasten fann jag först lämningar av tvenne koppar
svärd och några upprostade järnstycken, därunder en 
i synbar hast sammanfogad askvård, och inne uti 
denna stod en urna av ler, uti vilken jag tydligen upp
täckte stycken av trenne särskilda huvudskålar. Vad 
som väckte min förvåning var det, att uti askan igen- 
funnos stycken av pärlor, lika dem av ett kvinno- 
smycke.” (Bexell 1931:472). Genom att Bexell sände 
fynden till professor J. Berzelius för kemisk analys har 
vi också en närmare beskrivning av dessa. Bland dessa 
fanns bl.a. ”En halv pärla av vitt genomskinligt glas, 
utpå målad med emaljringar av röd färg med en ljus 
blågrön fläck mittuti”. Pärlan torde vara av yngre järn- 
ålderstyp. Att Bexell vid denna märkliga undersökning 
genomgrävt flera gravar står också rimligt klart. Vi kan 
av beskrivningen också utläsa att både urnegravar 
samt brandlager genomsökts. Slutsatsen bör rimligen 
vara att det här funnits begravningar från flera perio
der, varav vikingatid sannolikt utgör en (jfr Arbman 
1954:160).

Den 25 juni 1951 inkom till Riksantikvarieämbe
tet en ansökan om tillstånd att genomföra en arkeo
logisk undersökning i Korsgatagravfältet i Träslövs 
socken. Sökanden är Holger Arbman och Lunds uni
versitet, och det som skall behandlas är de halländska 
järnåldersgravarnas typologiska utveckling. Utgräv
ningen genomförs under sommaren samma år under 
ledning av Björn Wihlson. De gravmonument som un
dersöktes var en skeppssättning, en oval och en rund 
stensättning samt en ensam och två nära invid varan
dra resta stenar (Arbman 1952 och 1954:162 ff.). Den 
runda stensättningen daterades av Arbman till äldre 
romersk järnålder medan den ovala stensättningen 
daterades till 900-talet. Arbman antager att gravfältet 
brukats under hela denna långa period - en åsikt som

jag inte delar när en jämförelse med andra gravplatser 
görs. I anslutning till samtliga undersökta gravar fram
kom benlager, men frågan är om det inte snarare rörde 
sig om brandlager. Arbman har valt att tolka grav
skicket på så vis att de döda bränts på annan plats och 
att de brända benen sedan deponerats i benlager som 
antingen överbyggts med en stensättning eller marke
rats med en rest sten.

Strax utanför Tvååkers samhälle i socknen med 
samma namn undersökte Louise Halbert 1959 begrav
ningar från yngre järnålder invid två resta stenar (RAÄ 
30 och 32). Vid undersökningen påträffades också en 
mindre och tidigare okänd domarring samt en sten
sättning. De resta stenarna ingår i en skadad miljö som 
idag består av ett flertal stenar uppdelade på 4 loka
ler. Stenarna står på typiskt vis för yngre järnålderns 
gravar i anslutning till den historiska bygden och di
rekt i åkermarken (RAÄ 30-33). Stenarna var 1 resp. 
drygt 2 meter höga. Invid båda stenarna fanns grav
gömmor i form av brandlager. Fynden i brandlagren 
bestod förutom av en stor mängd brända ben och en 
stor mängd keramik också av ett stort antal nitar, spi
kar och mindre beslagsdelar. I ett av lagren fanns också 
en obränd pärla i blått glas.

Domarringen bestod av stenar som lagts tätt invid 
varandra och under dessa fanns rester av brandlager. 
Anläggningen borde snarare definierats som en sten- 
krets eller en ofylld rund stensättning. Omedelbart 
söder om ringen var en mindre, och fylld stensättning. 
I stenpackningen påträffades brandlagerrester och 
också flera artefakter i flinta, bl.a. skrapor. Stensätt
ningen bör dock knytas till järnålderskontexten. All
deles klart är att gravfältet placerats mitt i en neoli- 
tisk boplatsmiljö (ATA 6951/60). Så sent som 1991 
gjordes ytterligare en mindre arkeologisk undersök
ning i anslutning till gravplatsen. Då påträffades yt
terligare kulturlagerrester från neolitisk tid. Dessutom 
registrerades en kullfallen större sten.

Återstår gör lösfynd som tillvaratagits främst av 
bönder i det dagliga värvet. I de flesta fall kan vi räkna 
med att dessa fynd härrör från helt uppodlade gravar.
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Fynd finns redovisade av Arbman (1954) men också 
av Lindälv (1980). Bland föremålen förekommer också 
enstaka obrända artefakter. Arbman menar att man i 
dessa fall kan antaga att de deponerats i skelettgravar, 
en tolkning som jag förhåller mig skeptisk till. I grav
fältet vid Sannagård förekom helt obrända artefakter 
i brandlagren. Dessa hade rimligen deponerats i gra
ven efter det att likbålet kallnat. Från Asige finns ett 
lösfynd av en förgylld spännbuckla från 800-talet som 
Arbman anser troligen härröra från en skelettgrav. Ett 
annat fynd som Arbman anser härröra från en skelett
grav är några kistspikar som rasade ur grustagets kant 
vid Fjärås Bräcka för 60 år sedan.

I södra Halland är undersökningarna av yngre järn- 
åldersgravar fåtaliga. Några exempel finns bland Vic
tor Ewalds många iakttagelser. Åren 1926 och 1930 
undersökte Ewald skadade gravar i Eldsberga resp. 
Våxtorps socken. I Eldsberga påträffades bl.a. svart
gods och i Våxtorp fann kyrkoherden ett fragmenta
riskt treflikigt spänne (Lundqvist & Schaller Åhrberg 
1997:177). I båda fallen var den ursprungliga över
byggnaden förstörd. Under senare år har ytterligare 
några brandlager från yngre järnålder undersökts i 
Söndrums och Våxtorp socknar. ”Vid Söndrum fram
kom fem brandgravar som till karaktären påminner 
om de vid Sannagård” skriver Fredrik Svanberg (Svan
berg 1999:90). I Våxtorp utfördes undersökningar 
invid fyndplatsen för det treflikiga spänne som nämnts 
ovan. Även här påträffades enligt undersökaren brand
lager (Nicklasson 1998).

4.5. Om olika typer av gravfält och 
bygdens lokalisering
I grova drag kan vi utgå ifrån att den halländska 
huvudbygden under yngre järnålder främst återfanns 
i de västra landskapsdelarnas slättbygd och längs med 
de stora ådalarna. Det antas att Hallands inre, skogs
bygden, koloniseras först under 1300-talet (se bl.a. 
Olsson 1954, Redin 1986). Kolonisationsförloppet in-

dikeras bl.a. av hur ortnamnstyper av olika ålder är 
utbredda i landskapet (Redin 1986:61). Detta är dock 
sant bara om vi tillämpar ett kort perspektiv på be
byggelsens historia. I södra Västergötland och det inre 
av Halland har en markant bebyggelsekonsolidering 
ägt rum i yngre bronsålder och romersk järnålder. Inte 
minst har detta visat sig i resultaten från flera under
sökningar av bosättningar inom röjningsröseområden 
i inlandet under de senare åren (se bl.a. Connelid, 
Mascher & Weiler 1993:31, Ängeby & Connelid 
1997, Artelius et al. 1997).

En tydlig bild framträder dock i utbredningen av 
järnålderns begravningsplatser. Större gravfält med 
blandade typer av monument återfinns inte i de nu
mera rena skogssocknarna i mellersta Hallands östra 
del. Detta har sina primära förklaringar i två enkla 
faktorer. Delar av inlandet var sannolikt obefolkat 
under perioden och en andra faktor har med det hal
ländska bebyggelsemönstret att göra. I inlandssock- 
narna kan vi förmoda att bebyggelsens organisation 
under yngre järnålder anknöt i huvudsak till de drag 
som karaktäriserade området i äldre perioder. I yngre 
bronsålder och äldsta järnålder karaktäriseras bebyg
gelsen i södra Ätradalsbygden sannolikt av ensam
gårdar, och mönstret har sin motsvarighet i grav
platsernas utformning och lokalisering i landskapet. 
Gravarna återfinns som ensamliggande eller i små 
grupper invid gårdsplatserna (Ängeby 1999a:85 f., Ar
telius 1999b). I yngre järnålder anknyter traditionerna 
i första hand till dessa äldre drag, och innebörden blir 
att det i dessa östliga områden finns ett stort antal 
gårdsgravar men inga stora gravfält med ett flertal 
monumenttyper.

Jag menar att Hallands gravmonument från yngre 
järnåldern skall betraktas som variationer i en ”seman
tik” som var relaterad till bebyggelsens utformning och 
bygdens karaktär. Som ett resultat av detta finns sock
nar i det skogiga inlandet som under yngre järnålder 
också uppvisar en stor mängd gravar men dessa är av 
annan karaktär än kustslättens och brytbygdens mil
jöer och de är också annorlunda lokaliserade i topo
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grafiskt hänseende. I Grimmareds socken kan noteras 
att ett mycket stort antal mindre stensättningar är lo
kaliserade till området kring där kyrkan byggs. När 
vi adderar monumenten når vi samma kvantitet som 
återfinns i de större miljöerna kring slättbygdens kyr
kor (se fig. 26).

Genomgången av de arkeologiska undersökning
arna visar att det är främst tre typer av gravmonument 
som konstruerats under yngre järnålder i Halland. 
Dessa är resta stenar, mindre högar och mindre sten
sättningar. Alla tre typerna förekommer i landskapets 
gravfält i typiska kombinationsförhållanden. I kust
slättens, ådalarna och biandbygdens gravfält finns en 
stor representation av gravfält med resta stenar och 
högar, men här förekommer också många miljöer med 
i genomsnitt 2-6 mindre stensättningar som är av en 
sådan utformning att vi kan antaga att de kan date
ras till yngre järnålder. De mycket stora och fåtaliga 
gravfälten med blandade monumenttyper bör repre
sentera en förtätning av bygden och denna fanns inom 
den centrala odlingsbygden - kustslätten, ådalarna och 
brytbygden mot inlandet.

En naturlig fråga är givetvis om förhållandet mel
lan de stora och varierade gravplatserna, och de små 
enhetliga gravplatserna är kronologiskt synkront. När 
jag sökt i register och arkiv, i första hand för att söka 
underlag för att kunna datera de olika monument
typerna inom senare delen av järnåldern (se kap. 5) 
har de varianter som framträder i materialet kommit 
att bilda mönster i allt från gravplatsernas utformning 
och sammansättning till dessas lokalisering geografiskt 
och topografiskt. I de olika delarna av Halland kom
mer under yngre järnålder olika ”språk” till uttryck i 
monumenttraditioner. Av utbredningskartorna fram
går att de inre och mer höglänta delarna av Halland 
kännetecknats av ett helt annat ”gravspråk” än den 
öppna kustbygden (se fig. 24-26 och bil. 2).

Under romersk järnålder, och definitivt fr.o.m. 
yngre romersk järnålder sker en omorientering av 
begravningsplatsernas lokalisering och utformning. 
Under perioden anläggs också de gravplatser som un

der yngre järnålder växer fram till stora gravfält. 
Dateringarna från de fåtaliga gravar som undersökts 
i de stora gravfälten med många monumenttyper grup
perar sig huvudsakligen i två fält - yngre romersk järn
ålder och vendel-vikingatid. Gravfälten från yngre 
järnålder kan indelas i tre olika kategorier, där de stora 
blandade gravfälten är den för Hallands invånare idag 
mest påtagliga. I dessa miljöer finns, som redan beskri
vits ovan, en stor formvariation bland de förekom
mande monumenten. De vanligaste monumentkatego
rierna är ändå desamma i dessa stora miljöer som i de 
mindre gravfälten. Vanligast förekommande är fyllda 
runda stensättningar och högar. Större högar såväl som 
rösen har också sina givna platser i dessa miljöer, men 
kronologiskt representerar de avsevärt äldre epoker, 
och dessa monument från bronsåldern har sannolikt 
haft en stor funktion för järnålderns människor. Mil
jöerna vid Jättahögen, Sannagård och Särestad är ex
empel på hur stora begravningsplatser under järnålder 
konstrueras i direkt anslutning till bronsålderns gra
var.

Den andra kategorin gravfält från vendel-vikinga
tid har bestått av miljöer med högar och resta stenar. 
Det är dessa miljöer som kommit att brandskattas 
mycket hårt eftersom de legat i direkt anslutning till 
historisk bebyggelse och i god odlingsbar mark. Tyd
liga representanter är det gravfält som undersöktes av 
Louise Halbert i Tvååker samt många av de miljöer 
som beskrivs av Hofberg, exempelvis invid kyrkorna 
i Askome och Svartrå.

Utformningen av den tredje kategorin gravplatser 
anknyter till de traditioner som präglade brons- och 
äldre järnålderns traditioner, d.v.s. att konstruera min
dre grupper av stensättningar och rösen eller ensam
liggande större monument. Här möter ett helt annat 
uttryckssätt än de förhållanden som präglade de cen
trala odlingsbygdernas socknar under vendel-vikinga
tid. Dessa stensättningsmiljöer återfinns i de socknar 
som i förhållande till odlingsbygden kan anses ha va
rit av marginellt intresse, d.v.s. i skogsbygden i regio
nens östra delar.



Fig. 24 a-c. Gravfält som brukas under yngre 
järnålder i norra och mellersta Halland. De 
angivna numren är de som angivits i RAA:s 
sockenvis förda fornminnesregister, och de 
enligt registrets uppgifter företrädda gravtyperna 
i miljöerna har angivits i en tabell (se bilaga 2). 
Jag vill ej mena att denna bild på något vis är 
fullständig, den berör exempelvis endast miljöer 
som till någon del bevarats. Som underlag för 
den kronologiska bedömningen har förutom 
registeruppgifterna även besiktningar utförts 
och markägare intervjuats. Lösfynd av brända 
ben men också av föremålskategorier som pärlor 
och nitar har tagits som indikation på att flera 
miljöer som idag endast består av en rest sten 
ursprungligen utgjort större gr av fältsmiljöer.
Av de egna inventeringarna framgår att inga 
stora gravfält med många olika monumentkate
gorier helt odlats ned. I första hand är det mer 
ensartade miljöer med högar och resta stenar 
som avlägsnats.



Fig. 25 a-c. (s. 80-82) Kartorna är en vidare bearbetning av de i fig. 24a-c återgivna gravfälten i norra och mellersta 
Halland. I detta fall har gravfälten indelats i de tre förekommande huvudtyper av gravfält från senare hälftendelen av 
järnåldern som jag menar fanns i regionen.
- De ofyllda cirklarna representerar mindre gravgrupper och gravfält med 2-6 stensättningar. Stensättningarna och 

högarna är i samtliga fall runda, ca 3-6 meter stora i diameter, byggda av ett jämnstort stenmaterial, alltid jord- 
blandade och i allmänhet 0,2-0,4 meter höga. Monumenten i dessa gravplatser återfinns i allmänhet invid varandra 
eller inom ett maximalt avstånd av som mest ca 15 meter från varandra. Som grupp skiljer dessa miljöer ut sig i för-



ballande till bronsålderns och den äldsta järnålderns stensättningar - både när det gäller storlek, gravarnas spridning,
utformning och läge i landskapet.

- De svarta cirklarna är större gravfält med många monumenttyper. Dessa representerar gravplatser som kan beskrivas 
som centralplatser i en bygd.

- De grå cirklarna utvisar gravplatser som nästan enbart omfattar resta stenar och högar.
- De två kategorierna ofyllda och grå cirklar kan beskrivas som gårds-/bygravfält.
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Fig. 26. Kartbilden visar utbredningen av mindre stensättningar i anslutning till läget för Grimmareds äldsta kyrkplats. 
Utdrag ur Ekonomiska kartan, blad 6B Oj. Skala 1:10 000.



Fig. 27. Flygfotot över Sannagård och fornlämningsområdet togs i samband med prospekteringsarbeten inför ombygg
naden av väg 154 under våren 1989. Idag passerar landsvägen över gravfältet, mellan de båda gårdarna, och vägen till 
Lunna är avskuren. Invid vägen till Lunna framträder avtrycket av skeppssättningen ”Stenkyrkan" genom de ljusare 
fläckar som bildats när stenblocken grävts ned (kap 6.5 och 7.3). Två prickar i åkern mellan Sannagårdarna i bildens 
mitt är de resta stenar som 1989 var det enda synbara som återstod av gravfältet ovan mark. Strax väster om ”Stenkyr
kan” är en mindre våtmarkssänka som tidigare varit en göl. 1991 gjordes resultatlösa undersökningar i denna i samband 
med att området skulle byggas om till golfbana. Däremot belädes att det finns lämningar av boplatser från såväl brons
ålder och äldre järnålder inom hela det område som golfbanan skulle ta i anspråk. Alldeles söder om Sannagård fram
träder tydligt dragningen av gasledningen upp över åsryggen. Längst ned i höger bildkant är Vinån. Fotot är publicerat 
med tillstånd från Statens Vägverk. Foto Statens Vägverk.
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"Vid övra Sannegården stå ibland åtskilliga ättekullar och gravar 
flera bautastenar. Att döma efter de ännu bibehållna fornläm- 
ningar har stället antingen varit en valplats eller allmänt begrav- 
ningsställe. Icke långt härifrån är en andaktsvård, bestående av 
klumpformiga stenar, vilka formera en ovalformig krets som kallas 
Stenkyrkan."

Bexell 1931:336 1817-1819

5.1. Introduktion till 
undersökningsplatsen 
och fornlämningsmiljön

Föresatsen i detta kapitel är att presentera en tolkning 
av gravarnas och monumentens utformning och ålder 
samt av utvecklingen på platsen från romersk järnålder 
fram till 900-talets senare del då begravningsplatsen 
ej används längre. Eftersom ett tema i studien kretsar 
kring platsens funktion under olika perioder, och en 
utgångspunkt också är att bruket av detta landskaps
rum under vendel- och vikingatid präglades av före
ställningar om områdets roll i det förflutna, så redovi
sas även äldre gravar i området, samt bebyggelsen på 
åsen under brons och järnålder översiktligt.

Schaktplanen över gravplatsområdet har av tryck
tekniska skäl placerats sist i boken. På denna återfinns 
samtliga anläggningar som påträffades. Planer över 
område A och B har utelämnats (se fig. 35). Dessa finns 
i undersökningsrapporten (Artelius & Arcini 1996).

Efter att ha färdats från Falkenberg utmed riksväg 
154 mot nordost i en knapp halvmil anländer man till 
Vinberg. Samhället växte upp i samband med järnvä
gens tillkomst på 1890-talet, och socknens ”nya” tät
ort kom då att anläggas inom byn Töringes gamla 
inägor (Larsson 1972:157). Några kilometer söder om 
stationssamhället återfinns socknens äldre centrum, 
Vinbergs kyrkby (fig. 3). Sockennamnet syftar enligt 
ortnamnsforskarna på dessa åsars för vinden mycket 
utsatta läge, något som än tydligare kommer fram i 
äldre namnformer såsom i dansktidens Windbierre 
(1569) eller det svenska Vindberg (1612) (Sahlgren 
1950:302). Att denna socken är en av vindens abso
luta hemorter är något som har vikt för förståelsen av 
begravningsplatsens historia. I begravningsplatsens
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historia har vinden och den sand den ständigt bär med 
sig innehaft två av rollerna. Begravningsplatsen har 
legat centralt i den sena järnålderns landskap ur kom
munikativ synvinkel. Från åsen var avståndet bara 
någon kilometer till Vinbergs Hed där Ätrastigen, som 
var en av de viktigaste lederna i västra Sverige under 
förhistorisk och historisk tid, sträckt sig fram.

Stationssamhället Vinberg ligger på krönet och syd
sluttningen av en bred och höglänt sandåsygg som 
avgränsar Vinåns dalgångsområden mot norr. Vinån 
är ett biflöde till Ätran och Vinåns dalgång förenas 
med den betydligt vidare huvudflodens dalstråk vid 
Faurås i södra delen av socknen. Vinåns uppodlade 
dalgång utgör som natur- och kulturmiljö en del av 
Ätradalens nordsida.

Bara några hundra meter nordost om Vinbergs 
samhälle återfinns på samma sandiga höjdrygg de två
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gårdarna med det passande namnet Sannagård. Den 
norra av dessa, inom vilken gravfältet (RAÄ 30) åter
finns, kallades förr Övra Sannagård och var en gård i 
byn Töringe (se citat i kap. ingress). De sandiga gär
dena på den breda åsryggen och i dess sydsluttningar 
är idag helt uppodlade. Sannagårds ägor begränsas i 
norr av en kraftigt uppskjutande bergsrygg, på vars 
krön stora bronsåldersmonument återfinns (se fig. 28). 
Endast ställvis avbryts de odlade markerna av uppskju
tande och skogbevuxna bergsområden. I ett större 
perspektiv är området en del av brytzonen mellan det 
helt uppodlade kustlandet och det mer kuperade och 
skogbevuxna halländska inlandet.

Under åren 700-ca 950 e.Kr. var sluttningen vid 
Vinån den plats där befolkningen i trakten begravde 
sina döda. Bebyggelsen i Töringe har under sen järn
ålder sannolikt varit en av de större i södra Ätradalen.

a a Å ('

A A I

Fig. 28. Den medeltida bebyggelseutvecklingen i Faurås och Årstads härader så som den kan framträda i ortnamnens 
utbredning. Fläradsgränsen är Ätran. Bilden till vänster representerar ett äldre, och tidigmedeltida skede. Efter Redin 
1986:62. Byn Töringe där gravfältet vid Sannagård återfanns har markerats i efterhand.
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Detta indikeras av områdets utomordentliga natur
förutsättningar. De goda sandjordarna är vida och det 
höglänta läget invid Vinån och Ätran utmärkt ur 
försörj ningssynpunkt. Mer direkta indikationer på 
områdets betydelse i den dåtida bygden är fornläm- 
ningarnas tydliga koncentration samt att byn i histo
risk tid utvecklas till en av de större invid Ätran. Byn 
låg under medeltid på den markanta höj dryggen tu
sen meter sydväst om gravplatsen (Windelhed 1989: 
55).

Bebyggelsen kring Töringe hade i vendel-vikinga- 
tid och tidig medeltid ett centralt läge i den agrara hu
vudbygden inom Faurås och Årstads härader. Bygden 
var koncentrerad kring Ätran och dess viktigaste 
biflöden Vinån, Lilla ån och Högvadsån och landska
pet präglades av både åkermarker, äng och skog (Redin 
1986:62). I Faurås, bara några kilometer söder om Tö
ringe fanns i medeltid en kungsgård, ett av de få kunga- 
leven i Halland. Lokaliseringen understryker områdets 
vikt i politiskt och ekonomiskt hänseende.

I den s.k. kungalevslistan, som är en förteckning 
över Danmarks kungsgårdar i Kung Valdemars Jorde- 
bok från år 1231, redogörs för intäkter från Faurås 
som skulle tillfalla kronan. I bokens s.k. Hallandslista 
omtalas att det just år 1231 i Faurås härad fanns 1326 
s.k. rustici. Summan motsvarade antalet bönder inom 
en administrativt taxeringsbar enhet, i det här fallet 
inom ett härad. Som jämförelse fanns enligt jorde- 
boken i det sydligare Halmstads härad under samma 
period 726 rustici. I Faurås fanns en lokal potentat, 
Gudfast, som uppbar mer intäkter från häradet än den 
danska kungamakten, en uppgift som röjer dåtidens 
regionalpolitik, i vilken en centralmakts utövning var 
beroende av ett fastlagt vasallsystem (Olsson 1954: 
246). Om antalet rustici omräknas för att få en unge
färlig uppfattning om hur många invånare som vid 
denna tid fanns i Faurås härad så blir siffran ca 4000 
individer - detta utav ett totalantal för hela Halland 
som av Lars Redin i en modellanalys uppskattats till 
28 000 människor år 1232 (Redin 1986:60, Christen
sen 1938:40 ff.).

De senaste 15 årens intensiva markexploatering i 
området har inneburit att natur- och kulturmiljön 
kring de två gårdarna förändrats i grunden. Det för
sta större ingreppet i miljön bestod av att en naturgas
ledning skulle byggas, och vid de arkeologiska under
sökningarna 1986 dokumenterades främst bebyggelse 
från brons och äldre järnålder (Artelius & Lundqvist 
1989). År 1989 gjordes de arkeologiska undersök
ningar som denna studie behandlar, och anledningen 
var att riksväg 154 skulle dras utanför Vinbergs tät
ort, och på så vis komma att skära rakt genom Sanna
gårdarnas ägor. Förutom 1989 års utgrävningar gjor
des under 1991 en arkeologisk förundersökning inom 
Sannagård 1:19. Anledningen var att större delen av 
åkermarken då förvandlades till golfbana. Tillkommer 
gör också att flera mindre arkeologiska undersök
ningar genomförts inom de båda fastigheterna (Sanna
gård 1:19 och 3:1). År 1987 undersöktes en av flera 
helt nedplöjda gravhögar från bronsåldern (RAÄ 33) 
uppe på åsplatån strax norr om bosättningsområdet 
från brons- och äldre järnålder. Under samma år un
dersöktes också delar av en skadad stensättning i grav
fältet strax sydväst om Sannagård. Gravfältet ligger 
på en markerad och med lövskog bevuxen bergklack 
(RAÄ 25) (Artelius & Lundqvist 1989:68). Stensätt- 
ningarna och högarna i miljön har anlagts under 
brons- och äldre järnålder. Eftersom hela området 
kring Sannagårdarna ytinventerats noggrant, stora 
delar också undersökts och det på ingen annan plats 
än i den undersökta miljön påträffats gravar från se
nare hälften av järnåldern kan vi vara säkra på att det 
under yngsta järnålder endast funnits en gravplats i 
bruk.

Det har även gjorts flera utgrävningar kring Sanna
gård och Vinberg under senare år. Bland annat 1989 
vid Blackeberg, strax väster om Vinbergs Kyrkby, då 
fragmentariska avtryck av långhus från brons- och 
järnålder dokumenterades (Artelius 1994a). Vintern 
1992 gjordes en arkeologisk efterundersökning av ett 
mycket skadat fornlämningsområde i Vinbergs sam
hälle då några långhus som sannolikt härrör från över-



Fig. 29. Utdrag ur Ekonomiska kartan, blad SC 3a, med gravfältet (RAÄ 30) samt övriga fornlämningar 
markerade. Sannagård och gravplatsen ligger i sydöstsluttningen av en sandig åsrygg strax invid Vinan. 
Skala 1:10 000.
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gångsperioden yngre bronsålder-förromersk järnålder 
kunde dokumenteras (Bramstång & Artelius 1997:15). 
År 1989 dokumenterades boplatslämningar från yngre 
bronsålder/äldsta järnålder vid Lillegården strax söder 
om samhället (Artelius 1993c). Sammantaget under
stryker utgrävningsresultaten att markerna kring San
nagård varit flitigt utnyttjade under bronsålder och 
äldre järnålder, och att området haft en viktig funk
tion inom den bygd som Ätradalen varit under perio
den. Detta understryks också av att de största koncen
trationerna av gravhögar från bronsåldern som åter
finns i södra Ätradalen ligger i landskapet invid Sanna
gård.

Resultatet av de många undersökningarna inom 
och invid Sannagårds ägor understryker hela den lång
sträckta åsplatåns funktion som bosättningsområde 
under brons- och järnålder. Att tala om någon egent
lig avgränsning av bebyggelsen längs med åsryggen 
under dessa perioder är inte möjligt. Tydligt är också 
att belägg för bebyggelse från yngsta järnålder lyser 
nästan helt med sin frånvaro. Förklaringarna till för
hållandet torde vara tre. För det första kan man an
taga att den vendel- och vikingatida bebyggelsen le
gat där byn Töringe haft sin kärnbebyggelse under 
historisk tid. Det andra är att områdets funktion som 
större gravplats givit den samtida bebyggelsen en spe
ciell karaktär under slutfasen av förhistorien. Man får 
tänka sig att frånvaron av bebyggelseindikationer från 
yngsta järnålder inom Sannagård också speglar en fak
tisk situation. Lokalområdet har i första hand varit en 
begravningsplats under vikingatid. Den tredje faktorn 
som påverkar bebyggelsebilden skall sökas i förhållan
det mellan å ena sidan brons- och äldsta järnålderns 
jordbruk och ekonomiska system och den sena järn
ålderns. Under äldre perioder har bosättningen läm
nat åtskilligt tydligare spår.

Arkivforskning ställer ofta undersökningsresultat 
i ny belysning. Ett exempel på detta är skeppssätt- 
ningen ”Stenkyrkan” vid Sannagård (se kap. 6:5). 
Detta under 1800-talet borttagna monument ”åter
upptäcktes” så sent som 1996 på ett av Vägverkets

luftfoton. Förekomsten av en drygt 50 meter lång och 
monumentalt utformad skeppssättning påverkar tolk
ningen av den vendel-vikingatida helhetsmiljön vid 
Sannagård. Av skeppssättningen syns nuförtiden inga 
spår ovan mark och av alla ”ättekullar” och ”bauta- 
stenar” som funnits i sluttningen återstod inför under
sökningen 1989 endast två resta stenar (Bexell 1931: 
336).

Bexells beskrivning av fornlämningsmiljön på ås- 
platån och i dess sluttningsområden mot Vinån är de 
äldsta omnämnanden av gravfältet som vi känner. Han 
nämner däremot inga som helst lösfynd från området. 
De äldsta uppgifter vi har om fornlämningar i närhe
ten av Sannagård daterar sig till 1752. I ”Hallandia 
Antiqua” avbildas en monumental domarring som 
omgav ett större stenblock med ristningar strax väs
ter om Vinbergs kyrka. Ristningarna avfärdades drygt 
hundra år senare under en besiktning av Bruzelius som 
naturbildningar i samband med att han besökte Vin
bergs kyrka (ATA).

På Sannagårds ägor och i det omedelbara närom
rådet har registrerats ett stort antal förhistoriska gra
var. Inventeringar har utförts under 1920-, 1960- och 
1980-talet och lokalområdet kring Sannagård och 
Vinberg uppvisar i ett regionalt perspektiv en markant 
koncentration av större monument som främst härrör 
från bronsålder och äldsta järnålder. Dessa är ensam
liggande eller i mindre grupper, men det finns som 
nämnts också ett gravfält med stora stensättningar och 
högar alldeles sydväst om Sannagård (RAÄ 25). Gra
varna är belägna längs med åsryggens krön och slutt
ningsområden, och strax norr om Sannagård återfinns 
en miljö bestående av stora bronsåldershögar (RAÄ 
36) som utgör en av dalens mest spektakulära och 
monumentala förhistoriska begravningsplatser (se fig. 5).

Gravfält och gravar vid Sannagård upptagna 
i RAÄ:s fornminnesregister

RAÄ 25. Gravfält, 100x30 meter (NO-SV) bestående
av 6 högar och 5 stensättningar. Gravfältet är be-



90 Bortglömda föreställningar. Begravningsritual och begravningsplats i halländsk yngre järnålder

läget på krönet av berg strax S om Sannagård. Hö
garna är 9-15 meter stora i diameter och 0,5-1,1 
meter höga. Stensättningarna är av varierande stor
lek. 1987 undersöktes en av dessa.

RAÄ 26. Hög, 13 meter stor i diameter och 1 meter 
hög.

RAÄ 28. Några hundra meter sydväst om undersök
ningsområdet återfinns den s.k. ”Ättehögen” på 
åsens absoluta krön inne i Vinbergs samhälle. Hö
gen är 28 meter stor i diameter och ca 2,8 meter 
hög.

RAÄ 30. Begravningsplatsen från järnålder - före 
undersökningen var RAÄ 30 registrerad som två 
resta stenar, 1,9 resp 1,3 meter höga.

RAÄ 31.1 direkt anslutning till undersökningsområdet 
återfinns på ett mindre impediment två runda sten- 
sättningar, 7 resp. 9 meter stora i diameter och ca 
0,5 meter höga.

RAÄ 32. Gravgrupp bestående av två högar i trädbe- 
vuxet impediment, 15 resp. 11 meter stora i diame
ter och ca 1 meter höga. Rest sten ca 1 meter hög. 

RAÄ 33. Nedplöjda gravhögar, 4 stycken till antalet 
som varit åtminstone drygt 10 meter stora i diame
ter.

RAÄ 34. Grav? Stensättning?, oregelbundet rund, ca 
7 meter stor i diameter och 0,3 meter hög.

RAÄ 35. Gravgrupp bestående av 2 högar, ca 12 me
ter stora i diameter och ca 1 meter höga.

RAÄ 36. Gravfält bestående av 6 högar och 1 sten
sättning. Beläget strax norr om undersökningsom
rådet på krönet av bergås. Högarna är 11-28 meter 
stora i diameter och ca 1,6-4,3 meter höga. Stensätt- 
ningen är 9 meter stor i diameter och 0,3 meter hög. 

RAÄ 37. Stensättning, rund, 14 meter stor i diameter 
och 0,4 meter hög.

Både i samband med undersökningarna 1986 och 1989 
påträffades skålgropar, dels på större markfasta block, 
dels på block som röjts undan och därför nu återfinns 
i röjningsrösen kring den norra av de två gårdarna. På 
de båda gårdarna har genom åren tillvaratagits arte

fakter, företrädesvis neolitiska sådana, men även hela 
gravurnor har ”upphittats”. I en av de nedplöjda grav
högarna (RAÄ 33:2) upphittade markägaren för ca 20 
år sedan ett bikonvext kärl med delvis rabbad utsida

Fig. 30. Figurerna 30 och 31 visar exempel på ”flyttade 
fornlämningar”. I gärdena har flera stenblock med skäl
gropar registrerats. Just detta har röjts undan och place
rats i en dump av röjningssten i sen tid. Idag är blocket, 
tillsammans med de två resta stenarna från gravfältet, 
placerat vid Vinbergs Flembygdsgård, som alltså är den 
norra av de två Sannagårdarna.

Fig. 31. ”Rest” sten som bortröjts och placerats i röj- 
ningsröse. Stenen är ca 1,8 meter hög och 0,5 meter 
bred och har säkerligen stått på gravplatsen.
Foto T. Artelius 1989. RAÄ.
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av en typ som kan dateras till övergången yngsta 
bronsålder-äldsta förromersk järnålder (Artelius & 
Lundqvist 1989:63, fig. 38). I SHM:s katalog över främ
mande samlingar finns bronsföremål från Sannagård 
upptagna. Dessa är en rakkniv från bronsålderns IV:e 
period som påträffades tillsammans med en syl och en 
pilspets. I Hallands Fornminnesförenings årsskrift från 
år 1872 har pilspetsen karaktäriserats som en ”sym
bolisk lans, med lång, jemnbred, ganska tjock tånge” 
(Montelius 1872). Fynden finns också upptagna som 
exempel på daterande gravfynd från området från 
period IV (Baudou 1960:321). Trots efterforskningar 
har det inte varit möjligt att få en närmare angivelse 
av fyndplatsen än att föremålen hittats inom Sanna
gårds ägor. Sannolikt är dock att fynden gjorts i nå
gon av högarna inom RAÄ 36 eller RAÄ 33.

5.2. Töringe och Sandegaardt
Töringe

I Vinbergs socken finns alltså sedan drygt hundra år 
tillbaka två tätorter: Dels Vinbergs kyrkby som ligger 
invid Vinån några kilometer söder om Sannagård, och 
dels det sydväst om Sannagård belägna moderna villa
samhället Vinberg som växte fram längs med järnvä
gen. I äldre tider låg Töringe, en av dalens största byar, 
på den plats där villasamhället Vinberg idag återfinns. 
Töringe bys marker var uppdelad på två socknar, Vin
berg och Ljungby. Av 1646 års jordebok framgår byns 
storlek. I Vinbergs Töringe fanns under detta år fem 
hela frälsehemman, ett och ett halvt kyrkohemman 
samt ett skattehemman och byn har varit den största 
i socknen, och en av de största i dalen (Larsson 1972: 
24). Byn kom att ”utplånas” helt av de senare jord
skiftena och etablerandet av den moderna tidens in
frastruktur. Töringe omnämns i ett diplom i Riksarki
vet såsom Thyrdinghe 1351 (Sahlgren 1950:301) och 
under senmedeltid räknades bebyggelsen norr om by
kärnan, d.v.s. de tre gårdsenheterna Sannagård, Ågård 
och Backagård som gårdar i Töringe by (Sahlgren

Fig. 32. Rekonstruktion av 1700-talets kulturlandskap 
vid Töringe. Läget för Sannagård bar markerats med en 
cirkel i efterhand. Efter Windelhed 1989:55.

1950:268, Windelhed 1989:56). Innebörden av detta 
är att gravfältet återfanns inne i det område som un
der medeltid och historisk tid kan betraktas som cen
tralt för byn Töringe, och sannolikt har gravfältet le
gat strax nordost om byns centrum, en bykärna som 
varit belägen på åsens krönplatå strax söder om grav
fältet RAÄ 25. Det är här som ortsbor hittat keramik 
från äldre historisk tid tillsammans med mynt och 
andra ting. Någon undersökning har inte genomförts 
på platsen.

Namnet Töringe är ett exempel på en av de mest 
ålderdomliga ortnamnformerna i kulturlandskapet. 
Inge-namnen kan föras ned i järnåldern. Jöran Sahl
gren föreslår i ”Ortnamnen i Halland” att förleden 
Tör- kan gå tillbaka på det äldre nordiska ordet tordh 
som står för smuts. Andra tolkningar finns också, bl.a. 
att förleden är omskrivningen av ett mansnamn, men 
en sådan tolkning verkar ej sannolik (Sahlgren 1950: 
273 och där anförd litt.).
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Fig. 33. Rekonstruktion av 
den relativa etableringen av 
bebyggelse och inägomark i 
området kring Töringe by.
Längst ned är Vinbergs kyrkby. BEH yngje 
Efter Windelhed 1989:56.

Kulturgeografen Bengt Windelhed medverkade i de 
undersökningar som genomfördes 1986 i samband 
med att naturgasen byggdes ut i Halland. I sin analys 
av bebyggelsen i Töringe by menar han att denna re
dan i förhistorisk tid varit etablerad över ett för regio
nen jämförelsevis större markområde. Windelhed 
menar i sin tolkning, att Sannagård, som omnämns 
första gången 1569, tillkommer som en östlig etable
ring inom Töringe by under medeltid. Sannagård skall 
då ha haft karaktären av en ensamgårdsbebyggelse 
(Windelhed 1989:56).

I sin tolkning av bebyggelseutvecklingen i Töringe 
menar Windelhed att de bosättningar från yngre brons- 
och äldre järnålder som påträffats kring det moderna 
villasamhället Vinberg (Töringe) indikerar att bebyg
gelsekontinuiteten är mycket lång på platsen. Han 
menar också att materialet antyder att de stora brons-

och äldre j ärnåldersboplatserna är föregångare till eta
bleringen av byn Töringe på åsryggen under senare de
len av järnåldern. De arkeologiska vittnesbörden veri
fierar på flera vis Windelheds hypotes om en mycket 
lång bebyggelsekontinuitet på platsen. Av de arkeolo
giska resultaten framgår dock att delar av området har 
en under historien lopp mycket skiftande funktion. 
Men sammantaget ger också Windelheds analys ett 
indirekt stöd för teorin att det medeltida och historiska 
Töringe framstår som en stor bybebyggelse i regionen 
p.g.a. att det i miljön i äldre tider funnits centrala funk
tioner - så som exempelvis en större begravningsplats 
för bygden.

Sannagård

I 1646 års jordebok är Sannagård ett helt skatte
hemman beläget omedelbart norr om Vinbergs Tör
inge (Larsson 1972:22). De idag två Sannagårdarnas 
marker utgörs till stor del av en uppodlad, sandig 
åsplatå samt av sluttningsområden som vetter ned mot 
Vinån i ost och sydost.

Krönet och sluttningen där gravplatsen återfinns 
kallades av lokalbefolkningen i äldre tider omväxlande 
för Munkakyrkans gärde eller Stenkyrkogärdet (muntl. 
uppg. I. Bengtsson). De folkliga namnen anspelar på 
den tradition som finns om platsen som ett i alla tider 
”heligt rum”. En intressant ögonvittnesskildring av hur 
landskapet kring Sannagård tedde sig för 230 år se
dan har nedtecknats av Anders Gustaf Barchaeus. 
Denne samlade under 1770-talets första år uppgifter 
till sitt arbete ”Underrättelser angående landthushåll- 
ningen i Halland”, och han skildrar utförligt åker
brukets villkor i regionen (Barchaeus 1924 [1773]). 
Under sin resa redogör han med inlevelse för det in
tryck Vinbergs Hed, området mellan Vinbergs kyrkby, 
Stafsinge kyrka och Sannagård, gör på honom. Han 
menar att detta är den ”makalösaste trakt och rymd 
till utmark, som jag ännu sedt”. I beskrivningen po
ängterar Barchaeus områdets öppna karaktär som 
präglas av åsplatån vid Sannagård och den mot söder
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och sydost sig vitt och flackt utbredande heden (Lars
son 1972:14 ff.). Nordväst om åsryggen vid Sannagård 
kännetecknades de låglänta områdena däremot av vid
sträckta, sumpiga, och ännu under 1800-talets början 
ej utdikade kärrmarker. Äldre uppgifter, som de Barch- 
aeus lämnar, är av vikt för att kunna teckna en bild 
av vad som hänt i anslutning till en fornlämningsplats 
långt efter det att dess funktion helt kommit att för
ändras. I det här fallet är uppgifterna intressanta så
tillvida att de ger oss vägledning om vad som hänt vid 
gravplatsen efter att den övergivits under 900-talet. 
Inte minst har uppgifterna också värde för att vi skall

Fig. 34. Fotot visar ett ännu ej helt framrensat brand
lager (A48). Detta har inringats av en kantkedja av 
vilken endast delar återstod. I nedre kanten framträder 
avtrycken av två stenar som en gång plöjts eller röjts bort. 
De håligheter som skapats när stenen lyfts bort har sedan 
fyllts med den nästan vita och fina flygsanden. Invid ett 
av dessa stenavtryck syns också avtrycket av en större sten. 
Denna hälighet är däremot fylld av kulturjordsblandad 
mylla. Av förhållandet kan man förstå att en rest sten 
också stått på platsen när brandlagret anläggs. Förutom 
när det gällde urnegravarna invid A46 förekom det inte 
att gravar direktöverlagrade varandra. Man kan därför 
anta att gravarna från romersk järnålder ej markerats med 
större högar eller stensättningar, och att de täckts av sand 
redan under järnålder. Foto B. Einarsson 1989. RAÄ.

kunna förstå de fragment som möter oss i de arkeolo
giska lämningarna. Bexells beskrivning av gravfältet 
har redan behandlats som exempel på en direkt be
skrivning av lokalen så som den tedde sig för 180 år 
sedan, men de 50 år äldre uppgifter som Barchaeus 
lämnar om närområdet kring Sannagård ger oss också 
förståelse av hur fornlämningen kommit att föränd
ras över tid till att representera det som möter oss idag. 
Barchaeus beskriver att ”heden är högland och tårr, 
bestående av sandmylla, och går i ett alldeles jämbert 
och slätt fält till många tusende tunnland”. Några 
fornlämningar registrerar han inte, detta verkar inte 
heller ha intresserat honom. Men ändå dokumenterar 
Barchaeus indirekt de stora bronsåldershögar som än 
idag finns vid Sannagård, och som också funnits fler 
av ute på heden när han påpekar att ”Här och där äro 
likväl några jordkullar, likasom med kånst uppkastade, 
att man ifrån dem desto bätre kan förnöja sina ögon”.

Den huvudsakliga anledningen till att ta upp Barch
aeus uppgifter är ändå att han beskriver det gissel som 
flygsanden inneburit för böndernas odlingsmödor och 
försörjningsmöjligheter i äldre tider i detta område (se 
också Larsson 1972:117). Sanden har i historisk tid 
till stor del satt sin prägel på miljön kring gravfältet 
och själva gårdsnamnet Sannagård har enligt min 
mening sin förklaring i sandjordarna på åsen, den stän
digt rykande jordmånen och i det fenomen det inne
bar att markerna täckts med flygsand. Jöran Sahlgren 
har föreslagit att gårdsnamnet skulle kunna härledas 
av att det invid Vinån tidigare funnits en sandstrand, 
men förklaringen anser jag tillhöra Sahlgrens mest 
långsökta. Överallt längs den slingrande Vinån har det 
bildats små sandrevlar vid åstränderna, ”sandsträn
der” (Sahlgren 1950:300). Istället bör namnet säker
ligen ha sin bakgrund i den stora roll som sanden spe
lat i gårdens historia. I äldre tider är skrivningen av 
namnet annorlunda och kopplingen till fenomenet med 
sanden blir än tydligare i namnformer som det danska 
”Sandegaardt” (1600) eller det svenska ”Sandagårdh” 
(1691). Med sin markanta sluttning är Sannagård 
också den plats där den fritt flygande sanden kunde
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fästa sig, något som också noteras av Barchaeus, när 
han skriver att ”...sjelfva brynet av Heden, på den si
dan, är sandens vissa och urgamla gränts” (Larsson 
1972:111).

Anledningen till att ta upp flygsanden är att före
komsten av detta ”gissel” indirekt ledde till att möj
ligheterna gavs för att i högre grad förstå hur monu
menten i gravfältet en gång byggts, och också för att 
förstå gravplatsens relativa kronologi och utformning. 
I anslutning till många av gravgömmorna påträffades 
mycket distinkt ljusfärgade avtryck av bortröjda ste
nar. Den ljusa fyllningen bestod av ljus sand och fram
trädde mycket tydligt mot den omgivande mörkare och 
kulturjordsinblandade sandgrunden. Gravfältet hade 
översandats redan i förhistorisk tid.

De urnegravar som påträffades kring A46, den 
större gravhög som uppförts i romersk järnålder, var 
belägna under ett nästan decimetertjockt och heltäck
ande lager sand, och gravarna påträffades först efter 
det att samtliga brandlager som grävts ned i detta

samma sandlager undersökts och ytterligare ett lager 
sand ”skalats” av med grävmaskin. Denna sand täckte 
också ytan inom A46, d.v.s. ytan mellan kantkedjan 
och gravgömman, vilket innebär att man kan vara rim
ligen klar över att det monument som uppförts - en 
större hög - ej konstruerats i samband med den äldsta 
begravningen. Genom att ställa arkiv- och litteratur
uppgifter i direkt relation till registrerade markförhål
landen, påträffade kulturjordshorisonter, till flygsands- 
lager och anläggningar med tydliga avtryck av bort
röjda stenkonstruktioner kunde många monuments 
utformning ”rekonstrueras”, såväl som arkeologiska 
antaganden om gravplatsens relativa kronologi kom
pletteras.

5.3. Undersökningen av 
järnåldersgravfältet
Undersökningsområdet var vid 1989 år utgrävning ca 
21 000 km2 stort och uppdelat på två huvudytor som

Fig. 35. Översikt över undersökningsområdet och de undersökningsschakt som tagits upp i samband med utgrävning
arna. Gravfältet utgörs av område C och den huvudsakliga bebyggelsen dokumenterades inom schakten A och B samt 
inom 1986 års undersökningsschakt. Område D är ett område som undersöktes 1990 i samband med att en ny till
fartsväg till gården skulle byggas. På platåns krön har också läget för ”Stenkyrkan” markerats. Efter B. Einarsson.
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åtskiljdes av en mindre väg som gick från den södra 
av de två Sannagårdarna mot fastigheten Lunna. I 
området söder om vägen, Sannagård 3:1, utgjordes 
markgrunden växelvis av ren sand och blockrik mo
ränmark och berg i dagen återfanns ställvis inom den 
del av undersökningsytan som låg inom Sannagård 
3:1. I området norr om vägen, Sannagård 1:19, där 
gravfältet låg, bestod markgrunden helt av fin sand 
ända ned i sluttningsområdets lägst belägna del. Mark
lagren var mycket melerade, och stråk av äldre igen- 
sandningar framträdde vid matjordsschaktningen.

Södra delen av undersökningsområdet (Sannagård 
3:1) har sedan länge plöjts årligen. Att här fanns bo
platslämningar blev klargjort vid undersökningarna 
1986 (Artelius & Lundqvist 1989). Delen av under
sökningsområdet som låg inom Sannagård 1:19 låg 
däremot i vall sedan lång tid. Enligt markägaren hade 
sluttningen inte plöjts sedan 1950-talets början.

I södra delen av området, omedelbart söder om 
RAÄ 31, kunde upplöjda härdar iakttagas direkt i 
matjordsytan och järnslagg och keramik återfanns på 
matjorden. Inom Sannagård 1:19 var indikationerna 
av helt annan art. Endast de två resta stenarna fanns i 
backsluttningen (RAÄ 30). Däremot saknades fram till 
våren 1989 möjlighet att ytinventera området kring de 
båda resta stenarna eftersom detta låg i vall. Under 
våren plöjde markägaren upp sluttningsområdet som 
skulle beröras av vägprojektet. Matjordsytan kunde 
alltså först avsökas i samband med den arkeologiska 
undersökningen på platsen. Sådana var förutsättning
arna för utgrävningen som tog sin början i slutet av 
april månad 1989 och pågick till juni månads utgång. 
Först gjordes en inventering av matjordsytan inom hela 
åsområdet. Markägare och andra med god lokalkän
nedom intervjuades. Vid dessa tillfällen insamlades 
uppgifter som berörde traditionerna kring gravfältet 
på åsen. Bland annat omtalades att det då och då spö
kat på åsryggen och att det kunde vara farligt att vis
tas på åsen nattetid. Vidare finns en lokal tradition om 
att det ”för länge sedan” skall ha legat ”ett stort sten
hus” på åsen. En tredje historia omnämner en kyrka

på åsen ”för tusen år sedan”. Traditionerna anknyter 
till Sven Peter Bexells beskrivning av platsen för snart 
200 år sedan. Resultaten bestod i intressanta muntliga 
uppgifter kring folkliga föreställningar, men också av 
att helt nedplöjda bronsåldershögar kunde påvisas.

Mest anmärkningsvärt var att koncentrationer av 
brända människoben iakttogs på ytan kring de två 
resta stenarna (RAÄ 30). Koncentrationerna var ca 50 
i antal och spridda över området där gravgömmor 
sedan påträffades. Eftersom det förelåg en uppenbar 
risk att samtliga gravgömmor plöjts upp, och inget 
därför återstod av dessa i alven, bedömdes det som 
viktigt att matjorden undersöktes. Därför genomför
des en noggrann markavsökning inom hela den för
modade gravfältsytan. Bland annat hittades pärlor från 
yngre järnålder, delar av två sländtrissor, keramik samt 
fragmentariska brynen. Området avsöktes också med 
metalldetektor. Förutom recenta föremål hittades nitar 
i starkt korroderat järn samt större delen av ett mycket 
korroderat föremål i brons, troligen delar av en spänn- 
buckla. Efter metallavsökning inmättes samtliga ben
koncentrationer och matjorden undersöktes i meter
rutor genom sållning och vid hackbord. I matjords- 
rutorna gjordes förvånansvärt få fynd. Däremot kunde 
konstateras att det under matjorden fanns äldre kultur- 
jordshorisonter och spår av naturliga igensandningar 
och att det genom dessa sandlager grävts ett stort an
tal nedgrävningar. Nedgrävningarna var gravgömmor. 
Trots plöjningarna kunde förutsättas att gravgöm
morna ändå skulle visa sig vara rimligt välbevarade 
när matjorden lyfts bort. De hade bl.a. skyddats av 
översandningar. Matjordsschaktningen genomfördes 
från SO mot NV inom de båda fastigheterna. På så 
vis kunde det konstateras när boplatslämningarna 
inom den södra delen av området avlöstes av gravar. 
Inom gravfältet avschaktades matjorden i tunna skikt. 
Mycket distinkta fläckar återfanns i och kring många 
av gravgömmorna. Dessa var ”avtryck” av bortröjda 
och bortplöjda stenar och fyllningen i ”avtrycken” 
bestod av fin flygsand och/eller kulturjord. Som rela
terats ovan har flygsanden varit ett ”gissel” i området
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och flera sjok av flygsand av ytmässigt varierande stor
lek påträffades på gravfältsytan. Den fina sanden hade 
sipprat ned och fyllt de håligheter som uppstått när 
konstruktionsdetaljer i gravmonumenten avlägsnats. 
Utan att säkert kunna tidsfästa när olika stenar bort
röjts, kunde genom den skiktvisa dokumentationen 
ändå dokumenteras att bortröjningen försiggått på två 
olika vis. Dels har bortröjningen av sten fortgått un
der mycket lång tid. Redan under gravplatsens bruk- 
ningstid har gravar byggts om och monument modi
fierats. Men alldeles tydligt har också mycket sten 
bortröjts vid ett och samma tillfälle i historisk tid. Av 
Bexells beskrivning framgår att gravfältet ännu under 
1820-talet var välbevarat. Jämför vi detta med Hof- 
bergs 50 år yngre uppgifter (ATA) om att endast en 
rest sten finns i sluttningen är det lätt att inse att grav
monumenten avlägsnats och plöjts ned av bönderna i 
samband med den stora uppodlingen av de omedel
bart väster om åsryggen belägna sankmarkerna under 
1840 och 1850-talet. Under perioden genomförs också 
ett jordskifte och sannolikt skadas miljön då ytterli
gare (Bexell 1931 [1817-1819], Hofberg ATA, Ljung 
1954:65 ff., Larsson 1972, muntl. uppg. Ivar Bengts
son (Sannagård), Sven-Olof Gunnarson (Hallagård), 
Falkenbergs Kommunarkiv).

Flygsandens utbredning inom undersökningsytan 
gav oss möjlighet till att relativt kronologisera grup
per av gravar. Gravar från romersk järnålder har kom
mit att helt övertäckas av ett homogent lager sand re
dan under folkvandringstid. Genom sandlagren fick vi 
möjlighet att förstå vilka gravar som ingått i den min
dre gravplats som anlagts i yngre romersk järnålder.

För att avgränsa gravfältets utbredning åt nordost 
grävdes också ett antal sökschakt utanför exploate
ringsområdet. Likadana sökschakt grävdes också mot 
nordväst. Gravplatsen kan ha en vidare utsträckning 
upp mot åsgärdets krön, d.v.s. i rakt nordvästlig rikt
ning och platsen för den bortröjda skeppssättningen 
”Stenkyrkan”. Lika klart är att gravfältet genom in
venteringar och schaktningar avgränsades i norr, syd
öst, söder och sydöst.

Fig. 36. De utgrävda brandlagren fylldes hastigt av den 
virvlande sanden. Fotot visar tre utgrävda gravar omgivna 
av kantkedjor. Foto M-L. Flagmeier 1989. RAÄ.

Även om fynden av brända ben på matjordsytan 
klargör att gravar plöjts upp, visar markförhållandena 
att gravplatsen, och speciellt då gravgömmorna, ändå 
i de flesta fall var förvånansvärt välbevarade. Samman
taget har minst 146 begravningar genomförts inom 
den undersökta delen av gravfältsytan under i huvud
sak två åtskilda tidsperioder. Under den romerska järn
åldern brukas sluttningen som en enskild gårds begrav
ningsplats. En grav anläggs redan under 100-talet e.Kr. 
Ett fåtal begravningar genomförs sedan under 200- 
och 300-talen invid denna äldre grav. Under perioden 
vendel/vikingatid utvecklas gravplatsen sedan till att 
bli en av de som i Hallands järnålder karaktäriseras
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just genom många gravar och flerfaldiga monument
kategorier, men också genom sin utsträckning, sitt läge 
i det historiska kulturlandskapet och relation till de 
politiska och ekonomiska huvudbygderna.

Hela 103 gravgömmor bör kunna definieras som 
brandlager. Övriga förekommande kategorier är urne- 
brandgropar (4 st), urnegropar (8 st), brandgropar 
(9 st), bengropar (6 st), benlager (2 st) och skelettgrav 
(1 st). Typologiskt låter sig de förekommande variante
rna inte klart kategoriseras i kronologisk mening. Det 
finns inte några brandlager bland de gravar som an
lagts under gravplatsens äldsta fas - den romerska 
järnåldern. Däremot anläggs urnegravar under den se
nare fasen av gravplatsens användningsperiod - ven
del- och vikingatid, även om ritualerna under vendel- 
och vikingatid märkbart koncentrerats kring föreställ
ningen om att graven skall utgöras av ett brandlager. 
Som jag skall återkomma till var dessa brandlager av 
en speciell karaktär, och beteckningen brandlager kan 
synas lite missvisande.

De förekommande monumentkategorierna i grav
fältet har varit högar, stensättningar, resta stenar, 
domarringar, flatmarksgravar, skeppsformiga sten- 
kretsar och klumpstensgravar. Många monument 
omfattades av inre konstruktionsdetaljer. I flera avse
enden kan det vara svårt att avgöra om dessa formele
ment varit synliga. Så är exempelvis fallet med Al07, 
Al70 och Al72 där man kan förmoda att de två se
nare gravarna med stor sannolikhet givits en utåt synlig 
oval form, medan brandlagret i A107 inringats med 
en ovalformig stenkrets som sedan givits överbyggnad 
i form av en rund hög.

5.4. Bebyggelse på åsen under 
brons- och äldre järnålder
Som ofta i sammansatta halländska boplatsmiljöer 
från brons- och äldre järnålder härrör den övervägande 
delen av fynden från ett fåtal anläggningar från brons
ålder. Så var fallet även här och anläggningarna be
stod av ett antal keramikförande gropar. Bl.a. fanns

ett system av sådana strax sydväst om gravfältsom- 
rådet (A22). Detta var ca 11x6 meter stort (NV-SO) 
och drygt 0,5 meter djupt. Fyndmaterialet bestod av 
fragmenterad keramik av olika karaktäristiska typer.
I groparna fanns också fragment av deglar för brons- 
gjutning. En 14C-datering gjordes på material som 
påträffades i ett härdlager i en av groparna. Analysen 
på hasselnötsskal daterar gropsystemet till period III— 
IV. Däremot återfanns inga byggnader från bronsål
der. De många fynden av keramik som gjordes bör 
ändå tolkas som att området varit intensivt brukat 
under perioden, något som också understryks genom 
koncentrationen av stora gravhögar på platsen.

Det stora flertalet anläggningar av bebyggelse
karaktär som undersökts vid Sannagård kan dateras 
till äldre järnålder (Artelius & Lundqvist 1989, Arte- 
lius &C Arcini 1996). Redan 1986 dokumenterades ett 
treskeppigt långhus från yngre romersk järnålder. Att 
området brukats även under äldre perioder av järnål
dern understryks genom fyndet av en schaktugn för 
järnframställning som dateras till äldre romersk järn
ålder (Strömberg 1991:30 ff.). Samtidigt har härdar 
med material som 14C-analyserats daterats även till 
yngre förromersk tid. Bo Strömberg har visat att det 
förekommit en rimligen omfattande metallhantering 
på platsen under äldre romersk järnålder (Strömberg 
1995:42. Förutom schaktugnar från denna period 
menar Strömberg att de fynd som gjorts av degel- och 
gjutformsfragment vittnar om ett bronshantverk un
der yngre förromersk järnålder (Strömberg 1991). Vid 
1989 års undersökning dokumenterades också ett stort 
antal anläggningar från äldre romersk järnålder strax 
norr om 1986 års undersökningsyta. Detta område har 
beteckningen A på den översiktliga schaktplanen och 
i schaktet fanns ett stort antal sönderplöjda härdar och 
rester av ugnar. I härdarna fanns rikligt med järnslagg. 
I ett 15-tal härdar utgjordes fyllningen till stor del av 
krossade slagger, och kvantiteten i en liten anläggning 
kunde uppgå till knappt 5 kg. A580 var en större grop 
som definitivt kan knytas till järnframställningen. En 
14C-analys visar att avfallet deponerats i gropen un
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der sista århundradet f.Kr. och/eller under det första 
århundradet av vår tideräkning (92 BC-AD 126, 1 sig
ma, prov Ua-5172). Sammantaget kan de många här
darna, ugnarna och groparna som dokumenterades 
inom område A tolkas som lämningar av en tämligen 
intensiv metallhantering som bedrivits vid en gårds
bebyggelse som legat på platsen under århundradena 
kring år 0. Byggnader från äldsta järnålder påträffa
des ej vid vare sig 1986 eller 1989 års undersökning, 
men sannolikt kan husen inte ha legat långt från det 
långhus från yngre romersk järnålder som låg strax 
öster om område A.

När det gäller relationen mellan bosättningen un
der äldre romersk järnålder och etableringen av grav
platsen är kunskapen begränsad. Helt säkert är att den 
äldsta graven på gravplatsen, en brandgrop, kan da
teras till äldre romersk järnålder (A46:3). Samtidigt 
kan knappast denna grav vara den enda från äldre ro
mersk järnålder som finns i området. Ingen direkt in
formation finns om sekundära begravningar från ro
mersk järnålder i några av de äldre monument från

bronsåldern som omger järnåldersgravplatsen, men 
gravkärl från yngsta bronsålder/förromersk järnålder 
har som nämnts påträffats i en av högarna i RAÄ 33 
(se fig. 38). En rimlig tolkning är att de begravningar 
som genomförts under äldsta romersk järnålder loka
liserats till RAÄ 25 och att en ny gravplats etableras 
under övergången till yngre romersk järnålder (RAÄ 
30). Att det äger rum en omlokalisering av gravplatser 
i både Halland och Västergötland där de klassiska flat- 
marksgravplatserna överges under denna period, un
der 100-talet e.Kr. är sedan länge känt. Exemplen på 
detta är många och nya gravplatser, med nya monu
mentkategorier, tas i bruk inom samma bebyggelseom
råden, och dessa platser återbrukas i yngsta järnålder. 
Fenomenet är tydligt i övre Ätradalen och i Västergöt
lands slättbygder där äldre gravplatser överges under 
äldre romersk järnålder (Sahlström 1948,1951, 1954, 
Moberg 1950, Artelius 1993a).

Under yngre romersk järnålder finns minst en gårds
bebyggelse i området. Denna kunde dokumenteras vid 
1986 års undersökning och bestod bl.a. av ett välbe-

Fig. 37. Långhuset från yngre 
romersk järnålder vid Sanna
gård. Det för Halland typiska 
landskapslaget på åsen fram
träder markant. Foto L. Lund
qvist 1986. RAÄ.
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varat treskeppigt långhus samt en mindre byggnad 
med kvadratisk form som ofta återfinns i direkt an
slutning till de större byggnaderna under äldre järn
ålder i Sydskandinavien (Artelius &C Lundqvist 1989: 
53, Näsman 1987:22, Carlie 1992:47, Carlie 1999:95). 
Långhuset som hade konvexa yttre vägglinjer bestå
ende av tätt ställda stolpar var skadat i den östra de
len men dess längd kunde ändå fastställas till ca 30 
meter och den största bredden har varit drygt sju me
ter. Den takbärande konstruktionen har bestått av sju 
par stolpar. Byggnaden har tyvärr blivit missvisande 
daterad till förromersk järnålder i ett annat samman
hang (Tesch 1993:42). Huskonstruktionen är typisk 
för yngre romersk järnålder och folkvandringstid i 
Sydskandinavien. Likadana huskonstruktioner har 
bl.a. dokumenterats vid Brogård och Nydala utanför 
Halmstad (Artelius & Lundqvist 1989:29, Carlie 
1999:64). Under yngre romersk järnålder har grav
platsen ca 200 meter norr om gården vuxit ut till att 
bestå av knappt 20 gravar som återfanns omedelbart 
söder om A46, i vilken den äldsta graven är anlagd 
under 100-talet e.Kr.

5.5. Äldre gravar i och kring 
järnåldersgravplatsen
Järnåldersgravfältet inringades bokstavligen av monu
mentala högar från bronsåldern (se fig. 4, 5 och 85a). 
Bland de många brandlagren från vendel- och vikinga
tid fanns även gårdsgravplatsen från romersk järnålder. 
Denna har under 300-talet bestått av en större grav
hög omgiven av ett 15-tal flatmarksgravar och två små 
gravhögar (fig. 51). Mitt bland gravarna från romersk 
järnålder och vendel-vikingatid låg också två av strids- 
yxkulturens flatmarksgravar (Artelius & Thorsberg 
1990).

Ett utmärkande drag för mellersta och södra Hal
lands gravskick under bronsåldern i förhållande till 
övriga Sydskandinavien är att stora högar byggs även 
under den senare delen av perioden (se bl.a. Lundborg 
1972:43, Artelius 1999a:40). Lika tydlig är traditio

nen att gravlägga i bronsåldersmonumenten även un
der äldre och yngre förromersk järnålder (Lundborg 
1972, 1985, Streiffert & Strömberg 1998:71, Ängeby 
& Arteliusl999:32,44,85). Några stora högar verkar 
dock inte ha nyuppförts under dessa senare perioder. 
Ett annat kännetecknande drag är också att brons
ålderns gravmonument - högen, röset och den stora 
flackt konstruerade stensättningen som typer alla upp
visar ett stort antal inre konstruktioner.

I området kring järnåldersgravplatsen finns idag 
kunskap om 22 större gravhögar samt 10 större sten- 
sättningar. När det gäller högarna är dessa rimligen 
samtliga uppbyggda under bronsålder. Några är också 
nedplöjda (RAÄ 33) och man får förmoda att det fun
nits ytterligare högar i miljön ursprungligen. Av äldre 
uppgifter vet vi också att det funnits gravhögar ute på 
Vinbergs hed, i området mellan Sannagård och kyrk
byn.

Monumenten från bronsålder finns i gravfält (RAÄ 
36) men främst i mindre grupper (RAÄ 32 och 33) 
samt såsom ensamliggande (RAÄ 28). Stensättning- 
arna är stora och flacka till sin utformning, återfinns 
i direkt anslutning till högarna, och som typer kan de 
i regionen vanligtvis dateras till perioden bronsålder 
och/eller förromersk järnålder. Sekundära gravar är 
mycket vanliga i dessa monument (Streiffert 8c Ström
berg 1998:34, Ängeby & Artelius 1999:24).

År 1987 utgrävdes en nedplöjd hög (RAÄ 33:3) och 
delar av en flack stensättning (RAÄ 25:7) som även 
den skadats betänkligt. Syftet var att datera monumen
ten. Den nedplöjda högen kunde dateras till äldre 
bronsålder, period II—III. I mitten av anläggningen var 
rester av en långsmal konstruktion, något som indi
kerat att primärgraven utgjorts av en kistbegravning. 
I högen har sannolikt också gjorts sekundära begrav
ningar under yngre bronsålder, då brända ben påträf
fades ställvis i den av plogen mycket omrörda anlägg
ningen (Artelius 8c Lundqvist 1989:64).

Fyrahundra meter söder om järnåldersgravplatsen 
återfinns den markanta kulle som av äldre personer 
kallats för Gångeberget. På bergsknallen ligger grav-
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Fig. 38. Plan och profil över helt nedplöjd gravhög (RAÄ 33:3) undersökt 1987. Graven avtecknade sig som en mycket 
svag förhöjning i åkern. Av planen framgår hur de inre kantkedjorna visar monumentets utbredning. Endast 40 meter 
söder om RAÄ 33:3 fann markägaren ett välbevarat kärl i mycket tunt gods i en liknande anläggning. (Artelius & Lund
qvist 1989:63 och 69). Teckningar av Eva Crafoord.



5. Begravningsplatsen vid Sannagård 101

fältet (RAÄ 25) som består av sex högar och fem 
stensättningar. Den östligaste av stensättningarna hade 
skadats mycket av djurens betesgång. Så sent som 
1939 beslöt sig en privatperson att undersöka graven 
och detta ledde bl.a. till förvecklingar med dåvarande 
Riksantikvarien (ATA). Syftet med att undersöka gra
ven 1987 var att datera denna, och på så vis kasta ljus 
över förhållandet till bosättningen från brons- och 
äldre järnålder. I mitten av den runda och 12 meter 
vida stensättningen fanns en nedgravning i vilken res
terna av en brandgrav återfanns. Gravens centrum 
utgjordes av en förhöjning som skapats genom att ett 
stort antal flata hällar placerats direkt mot markytan 
i cirkelrund form. Brända ben hade sedan deponerats 
i en drygt 2,5 meter i diameter vid cirkel på de cen
trala hällarna i mitten av anläggningen, och ett kärn- 
röse av sten hade sedan uppförts över graven. I rester
na av graven påträffades en stor mängd harts som san
nolikt härrör från ett större runt föremål i trä och bast 
- möjligen en sköld (Artelius & Lundqvist 1989:67). 
Graven daterades genom utformning och gravskick till 
bronsåldern. Under en större flat sten påträffades res
terna av en sekundärgrav i form av en urnebrandgrop. 
Ett hål hade upptagits i stenpackningen och en urna 
hade satts ned som sedan övertäckts med en flat sten.

En l4C-datering gjordes på träkol som påträffades 
under stensättningen. Detta gav en datering till perio
den 2870-2330 f.Kr. (två sigma) och dateringen an
tyder två saker. Möjligen är bronsåldersmonumentet 
placerat direkt ovanpå ett äldre boplatslager. Den an
dra möjligheten är att bronsåldersmonumentet byggts 
direkt ovanpå en grav från neolitisk tid, något som fö
rekommer i flera exempel i Elalland (bl.a. Bexell 1927, 
Westergaard 1987a).

Nära den vendel- och vikingatida gravplatsen finns 
även fornlämningarna RAÄ 31 och 34. RAÄ 31 är två 
illa medfarna runda stensättningar som ligger på ett 
mindre impediment väster om gravfältet från yngre 
järnålder. RAÄ 34 är belägen på åsens krön strax nord
väst om den vendel/vikingatida gravplatsen, men en
ligt min mening är denna anläggning snarare röjnings-

sten än en forntida grav. Möjligen kan stensättninga
rna (RAÄ 31) härröra från äldre järnålder. Utform
ningen är vanlig under perioden i Halland (Lundborg 
1985).

5.6. Gravar från romersk järnålder
Förutom de två neolitiska flatmarksgravar som doku
menterades inom gravfältsytan är de äldsta gravarna 
anlagda under romersk järnålder. Gravarna som kan 
dateras till perioden var 16 stycken och bestod nästan 
uteslutande av brandgravar, där de döda gravlagts i 
urne- och bengropar. Gravarna har säkerligen ur
sprungligen anlagts som flatmarksgravar. Undantaget 
är A46.-3 från 100-talet e.Kr. som i yngre romersk järn
ålder påbyggs med en stor gravhög, och A103 samt 
A200, som säkerligen markerats med mindre monu
ment.

Under yngre romersk järnålder har sluttningen fun
gerat som en gårdsgravplats, och säkerligen hör grav
platsen samman med den bebyggelse från samma pe
riod som var belägen 300 meter söder om gravfältet. 
Under denna äldre brukningsfas har gravplatsen en 
annan framtoning än den sedan erhåller under vendel- 
och vikingatid. Endast ett fåtal gravar finns och dessa 
är helt av annan karaktär än de som anläggs senare 
under järnåldern. Innebörden är att platsen i sig bör 
ha tillskrivits en olikartad funktion under de två fa
serna. Flera av de romartida gravarna påträffades un
der ett homogent och ca 23x20 meter stort sandlager 
som fanns omedelbart väster om A46 (se fig. 39). San
nolikt har gravarna varit markerade med trästolpar.

Den äldsta fasen i den romartida gravplatsen be
står av enbart en grav, A46:3, begravningen av en 
vuxen man i en djupt grävd brandgrop i äldre romersk 
järnålder, sannolikt under sent 100-tal. Graven har 
täckts med en mindre flack stensättning.

Gravarna från yngre romersk järnålder kan inde
las i två grupper utifrån konstruktionsdrag, relativ 
datering och stratigrafisk belägenhet. Den äldsta av 
dessa två faser bestod av 12 urne-, brand- och bengro
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par som säkerligen anlagts under 200- och 300-talen. 
Samtliga dessa gravar påträffades under flygsand. Det 
är också invid hälften av dessa som tydliga avtryck av 
större stolpar kunde påvisas under igensandnings- 
lagret.

Nästföljande fas utgörs av endast två gravar (Al 03 
och A200). Dessa har varit annorlunda utformade i 
den meningen att de säkerligen varit överbyggda med 
monument. De stratigrafiska lagerförhållandena på 
platsen innebär att vi kan vara säkra på att dessa två 
gravar, som alltså återfanns i flygsanden, anlagts se
nare än flatmarksgravarna som påträffades under 
sandlagret. Att särskilja dessa två faser i någon abso
lut kronologisk mening låter sig dock inte göras. Inne
börden blir att vi kan göra tolkningen att gravar med 
monument generellt sett är yngre än sådana som helt 
saknar indikationer på överbyggnader. Dessa yngre 
gravar innehöll också föremål. Gravgåvor hade depo
nerats, och detta, satt i förhållande till de i traditio
nell mening ”tomma” äldre flatmarksgravarna bör 
också tolkas som en relativt daterande indikation. Gra
var med gravgåvor och i samband med ritualen depo
nerade föremål bör betraktas som yngre än de mer 
föremålssparsamma äldre ben-, urne- och brandgro
parna.

Svårigheten med att datera den äldsta fasen under
stryks av att brand- och bengroparna i stort var fynd- 
tomma, och de keramikkärl som brukats som ben
behållare var atypiska i sin utformning i ett jämförande 
sydskandinaviskt perspektiv. Otvetydigt är dock flat
marksgravarna vid Sannagård yngre än de större grav
fälten i Västergötland (t.ex. Sahlström 1948:131, 
1954:43, 67, Nilars & Lindqvist 1999).

Sannolikt har gårdsgravplatsen tagits ur bruk nå
gon gång under 300-talet. Bland samtliga de 14C-ana- 
lyser som utförts vid Ångströmsla boratoriet i Uppsala 
(10 dateringar) och vid Institut für Reine und Ange
wandte Kernphysik i Kiel (38 dateringar) finns endast 
tre där angivelsens tidsspann, återgivet i 2 sigma, inne
fattar någon del av folkvandringstid. I ett fall korre
sponderar dateringen ej alls med de arkeologiska fynd

som återfanns i graven. Ytterligare en av dateringa
rna ter sig märkvärdig. A208, en urnegrop med ett 
välbevarat lågt och rundbukigt mindre keramikkärl 
påträffades under det igensandningslager som också 
höljde en del av de övriga gravarna från romersk järn
ålder. Det torde därför vara orimligt att denna grav 
anlagts under folkvandringstid. Vare sig gravskick, 
keramik, stratigrafiska förhållanden eller relationen till 
övriga gravar talar för att så skulle vara fallet.

Varför gravplatsen ej längre används i samband 
med övergångsfasen till folkvandringstid är omöjligt 
att svara på, men på samma vis som under 100-talet 
e.Kr., när platser med flatmarksgravfält ej längre an
vänds i Västsverige, har en förändring i bruket av grav
platser ägt rum i regionen under den romerska järn
ålderns slutskede. Det kan däremot inte säkert beläg
gas att denna förändring sker inom, och i direkt an
slutning till de äldre bebyggelseområdena. Istället an
tyds i det arkeologiska materialet att nya bebyggelse
områden tagits i bruk, och att omlokalisering av grav
platserna är en följd av förändringar i samhällets eko
nomiska och organisationella struktur. Folkvandrings- 
tida fynd är mycket sällsynta i de stora sammansatta 
halländska gravplatserna. I undersökningsområdet är 
det bara i Broåsengravfältet som folkvandringstida 
gravar möjligen påträffats. I seklets början gjordes det 
redan nämnda fyndet av svärdsknappar, beslag och ett 
spänne i silver och ett kindskydd i brons. Föremålen 
kan dateras till andra hälften av 400-talet och till sam
ma period hör den svärdsknapp som 1956 påträffa
des av Louise Halbert i en hög i miljön (Hallands 
Länsmuseers arkiv, Halmstad).

Förmodligen har den ständigt pågående översänd
ningen medfört att den romartida gravfältsmiljön, för
utom A46, övertäckts under 400-talets början. Detta 
innebär att en mycket direkt förklaring till gravplatsens 
övergivande under 400-talet kan åberopas - stolparna 
faller, ruttnar bort, gravplatsen övertäcks och närmast 
faller i glömska. Att platsen inte används förrän i 600- 
talets slutskede bör ändå främst ha sina förklaringar i 
bebyggelsesituationen på platsen och i regionen som
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Fig. 39. På schaktplanen har de gravar som kan dateras till romersk järnålder markerats. Denna äldsta fas kan utifrån 
stratigrafiska förhållanden, fynd och jämförande studier i sin tur indelas i faser. På planen har också de stolphål som
påträffades under det täckande sandlagret markerats. Ur stratigrafisk synvinkel kan dessa endast vara äldre eller samtida 
med gravarna. Under senare år har på flera platser (se bl.a. Nilars & Lindqvist 1999) stolphål påträffats invid flatmarks- 
gravar från äldre järnålder. ]ag vill mena att de enstaka stolphål som påträffades alldeles invid gravarna, som exempelvis 
invid A208, A53, A41:2, A212 och A223 är rester av gravmarkeringar. Till äldre romersk järnålder hör endast A46:3.
Av bilden framgår vilka gravar som påträffades under ett igensandningslager (gråton) samt vilka som varit överbyggda 
med monument.
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helhet. Ingen bosättning kan beläggas i närområdet på 
åsen under de perioder som följer efter den yngre ro
merska järnåldern. Det förefaller sammantaget som 
rimligt att påstå att det från 400-talets början till 600- 
talets slut inte genomförs några begravningar i back
sluttningen.

Man kan då givetvis göra invändningen att grav
platsen inte är undersökt i sin helhet. Det kan finnas 
gravar från folkvandringstid högre upp i sluttningen. 
Samtidigt finns enligt min mening argument som ta
lar för att så inte varit fallet. Dessa kan hämtas både 
ur forskningsrönen om förhållandena under dessa pe
rioder i Sydskandinavien, ur lokala förhållanden, samt 
ur jämförelser med regionens likartade gravplatser - 
de stora gravfälten med många olika typer av monu
ment. Även i dessa miljöer är dateringar av gravar till 
folkvandringstid och tidig vendeltid alltså närmast 
obefintliga. Under folkvandringstid förändras bebyg
gelsemönster, begravningstraditioner och därmed ock
så som en följd av detta, eller tack vare detta, också 
samhällsideologin i södra Skandinavien. ”Den folk- 
vandringstida krisen”, med övergivande av äldre be
byggelseområden, bör betraktas som en förändring av 
samhällets grundstruktur i både ideologisk, politisk
ekonomisk och social mening, och resultatet tar sig 
bl.a. uttryck i en förändrad landskapsanvändning 
(Tesch 1993:339, Carlie 1999). Förändringar i samhäl
lets sociala organisation och i bebyggelsens struktur, 
med stora omflyttningar i landskapet som konkret re
sultat, har också lett till att begravningstraditionerna 
kommit att förändras på sikt. Men man bör ändå 
räkna med att begravningstraditionerna fungerat kon
servativt konfirmerande i samhällsstrukturen såtillvida 
att platserna hade en vital funktion för upprätthållan
det av samhällets ideologi. I denna ideologi menar jag 
att föreställningar om det förflutna intog en särställ
ning, bl.a. genom kulten av förfäderna. Innebörden är 
att begravningstraditioner och ritualer var begränsat 
benägna att förändras. Man bör därför räkna med att 
åldriga gravplatser fortfarande varit i bruk under en 
period trots att bebyggelseområden redan övergivits.

Äldre romersk järnålder
Brandgrop A46:3

Yngre romersk järnålder - under igensandningslager
Bengropar A41:2, A212, A223

Brandgropar A63, A205, A204

Urnegropar A53:l-2, A206, A208, 
A154

Skelettgrav under stor gravhög A46:2

Yngre romersk järnålder -1 igensandningslager 
och med monument
Urnegrop under monument A200

Brandgrop under mindre hög Al 03

Tabell 1. Schematisk återgivning av det kronologiska för
hållandet mellan de gravar som anläggs under romersk 
järnålder. Gravarna påträffades under ett täckande flyg- 
sandslager, förutom Al03 och A200 som anlagts senare 
än urnegrav arna. AS 2 och A213 bör av gravform att 
döma knytas till det relativt sett äldre skedet, detta även 
om de påträffades utom begränsningslinjen för översänd
ningen.

Anläggning 46

Den äldsta graven i gravfältet utgjordes alltså av en 
brandgrop (A46:3) som varit överbyggd med en flack 
stenpackning med en diameter på ca 2 meter. Graven 
var den äldsta av tre som dokumenterades i A46, och 
kan genom en 14C-analys dateras till äldre romersk 
järnålder. I samma grop jordfästs under yngre romersk 
järnålder en vid bortgången svårt leprasjuk kvinna 
(A46:2) (Arcini & Artelius 1993:59). I samband med 
begravningen påbyggs graven med en hög som haft ca 
9 meters diameter att döma av kantkedjans utsträck
ning (Artelius 1995:13). Den tredje begravningen i 
samma monument genomförs någon gång under pe
rioden 650-780 e.Kr. enligt en l4C-analys (A46:l), och 
graven bestod av ett, återigen i samma grop, brand
lager av den typ som blir helt dominerande i miljön 
under vendel- och vikingatid. Dateringen av den yngsta 
graven i monumentet är intressant såtillvida att den 
utgör både en typologisk och kronologisk länk mel-
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Fig. 40. A46 under undersökning. I gropen syns kraniet till höger. 1 bakgrunden undersökta gravar. Foto B. Einarsson 
1989. RAÄ.

lan de äldre gravarna och de många som anläggs i slutt
ningen under yngre järnålder.

Bilden av A46 under utgrävning är tagen innan 
ytterligare drygt en decimeter sand bortschaktades i 
detta område. I den centrala gropen syns bl.a. kvin
nans skalle. Hon hade placerats vilande på vänster 
sida, med benen uppdragna och armarna böjda och 
instuckna under hakan. Lägg också märke till hur 
hastigt flera av de redan utgrävda brandlagren i bak
grunden återfyllts av den ständigt virvlande sanden. 
På fotot framträder också kantkedjan som omgivit den 
centrala gropen i monumentets mitt. Utifrån jämförel
ser är det ingen djärv tolkning att påstå att kantkedjan 
utgör den ungefärliga begränsningen för en hög som 
täckt graven. Liknande konstruktioner finns i många

exempel från Sydskandinavien under romersk järn
ålder (bl.a. Särlvik &C Andersson 1979:13). Tolkningen 
verkar också sannolik om vi förlitar oss på Bexells be
skrivning av miljön från 1800-talets början, där han 
omtalar att det fanns många ”ättehögar” i miljön. Inga 
andra gravar än de som gjorts i gropen fanns inom 
kantkedjans begränsningslinje, ett förhållande som 
indirekt också talar för att kantkedjan markerar ett 
monuments yttre begränsningslinje.

Fragment av en eldpåverkad sammansatt enkelkam 
påträffades motsägelsefullt nog direkt ovanpå den 
understa och till äldre romersk järnålder 14C-daterade 
graven i A46. Sannolikt kan förhållandet förklaras 
med att man i samband med den yngsta begravningen 
i monumentet genomgrävt den äldre skelettgraven, och
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Fig. 41. Flål efter tak
bärande stolpar i Al25, 
det mindre långhus i 
vilket de kremerades 
ben efterbearbetats 
som ett led i begrav
ningen, bar markerats 
med vita käppar. Foto 
E. Ryberg 1989. RAÄ.

på så vis nått ned till den äldsta begravningen. Att en 
genomgrävning skett framgår av profilen, och indirekt 
också av att kvinnoskelettets fötter helt saknades, nå
got som inte kan bero på spetälskans framskridna sta
dium (Arcini & Artelius 1993:61 ff.). Kammens de
kor och form gör en datering till vendeltid sannolik 
(Nerman 1969:taf. 122, fig. 1077, Ambrosiani 1981: 
20, fig. 5:8). I anslutning till kammen fanns också flera 
små pärlor i glasfluss, gröna och djupt röda till fär
gen, samt transparenta glaspärlor i grönt och mjölk- 
vitt glas med röda inläggningar. Pärlorna är som ty
per vanliga i vendel- och äldre vikingatid. I anslutning 
till pärlorna gjordes också fynd av björnfalanger. An
vändandet av björnfällar i begravningsritualen kan 
påvisas under hela järnåldern i Skandinavien. Från 
Gotland finns bl.a. dateringar till både romersk järn
ålder och vendeltid (Petré & Wigardt 1973) och i Mä
lardalen anses fynd av björnfällar som typiska främst 
för folkvandringstiden (Bennett 1987:118). Förekom-

Fig. 42. Al 73 var en liten sotig grop i vilken en urna 
med locksten placerats. I urnan fanns en sländtrissa 
samt ett fåtal brända ben. Graven dateras till vendeltid. 
Foto B. Einarsson 1989. RAÄ.
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Fig. 43. Skivformig bärnstenspärla med plankonvext tvärsnitt som låg placerad invid kvinnans nacke i grav A46:2. Pärl- 
typen är tämligen vanligen förekommande under yngre romersk järnålder i Sydskandinavien (se bl.a. Ethelberg 1986:40, 
Hagberg 1967:102, Sablström 1932:112, Carlie 1994:106). Fragment av en sammansatt enkelkam av en typ som främst 
förekommer i yngre folkvandringstid och vendeltid.

Fig. 44. Plan och 
profil av A46. Pro
filen visar förhållan
det mellan begrav
ningarna i gropen.
Av profilen framgår 
också hur A46:2 
genomgrävts i sam
band med att den 
yngsta begravningen 
görs under vendeltid. 
Halva kantkedjan var 
avlägsnad sedan länge.

Lagerbeskrivning
1. Fin brun sand
2. Fin gul sand
3. Brandlager. Fyllning av brända ben, 

kol, sot och sand
4. Skelettet
5. Brandgrop. Fyllningen bestod av fin grå sand med 

brända ben och enstaka kolbitar. Fynd av brända 
pärlor, kamfragment och hartstätningsring
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sten av björnfällar har tolkats som ett tecken på hög 
status och god materiell standard (Petré 1980), något 
som dock verkar tveksamt som generellt påstående när 
man betraktar gravarna där dessa påträffats i ett hel
hetsperspektiv (Bennett 1987:118). Ytligt i den yngsta 
graven i A46 påträffades också ett kvartsavslag, nå
got som är mycket typiskt för den lokala vendel- och 
vikingatida traditionen på platsen (se kap. 6).

Urne-, ben- och brandgropar 
under flat mark

Drygt tio stycken urne-, ben- och brandgropar har an
lagts under 200- och 300-talet e.Kr. invid gravhögen, 
A46, och gravplatsen kommer på så vis att koncentre
ras kring högens västsida. Fyndmaterialet från denna 
grupp gravar var mycket begränsat. Gravarna bestod 
av att benbehållare satts ned i marken utan att några 
föremål deponerats i graven i samband med begrav
ningarna. Sannolikt har som nämnts gravarna marke
rats med stolpar. Förhållandet mellan grav resp. stolpe 
är tydligt av schaktplanen (se A213-A238, A208- 
A209, A223-A224, A212-230 och A41:2-229). De 
gravar från romersk järnålder som innehöll föremål 
var A46:2 och A103, och åtminstone den senare är 
yngre än urnegravarna.

Benbehållaren i A208 är vid en regional jämförelse 
atypisk. Kärlet är lågt, av grovt magrad keramik med 
mycket tjocka väggar. Graven kan dateras till yngre 
romersk järnålder utifrån en 14C-analys av matskorpa 
från kärlets insida. Kärltypen, med sin karaktäristiskt 
insvängda mynning, finns dock representerad i danska 
gravplatser från perioden (Ethelberg 1990:80 längst 
ned, Brøndsted 1966:155). Benbehållaren i A154 är 
ett mer rakväggigt mindre kärl med svagt utsvängda 
sidor i ljust brunt och grovmagrat gods, med svagt in
svängd mynningsrand och tjock, helt plan botten. 
Urnetypen är vanlig under främst 300-talet. A154 är 
intressant såtillvida att en 14C-angivelse från en mats
korpa på kärlets insida daterar graven till yngre ro
mersk järnålder (prov Ua-1511). Analysen ger oss in-

A204 A205

A208

A206

Fig. 45. Profiler genom A204-206 och A208.

formation om att gravplatsen tidigast översandats 
under 300-talet. Urnan var nedsatt i en liten anspråks
lös grop. Av schaktplanen framgår att det invid A154 
saknas indikationer på att denna anläggning varit mar
kerad ovan jord på något vis. Mängden ben i urnan 
var mycket ringa, och dessa var också ytterligt frag- 
menterade. A63 var märklig såtillvida att hela den lilla 
brandgropen var noggrant packad med större träkois
stycken från stamved av ek (Karin Ullberg muntl. 
uppg.).

Kärlen i A53:l—2 var av en rundbukig typ med 
svagt utsvängd mynningsrand i ett grovmagrat gods 
med en närmast glättad utsida (A53:l) och av ett av 
kärlen att döma bör gravarna dateras till yngre ro
mersk järnålder. Den osteologiska analysen visar att 
en av de gravlagda varit en ung kvinna i åldern 12-20 
år.
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Fig. 46. Benbehållare i A208. Foto A. Nilsson. RAÄ.

Fig. 47. Benbehållare i A154. Foto A. Nilsson. RAÄ.

Fig. 48. I en grund nedgravning fanns två lockförsedda 
urnor (A53:l-2). Foto M-L. Flagmeier 1989. RAÄ.

Anläggning 103 och 200

Två av de gravar som anläggs kring högen under yngre 
romersk järnålder omfattar i sina konstruktioner res
ter av stenkedjor och avtryck av större bortröjda ste
nar, och detta talar för att dessa två gravar varit mar
kerade ovan jord. A103 och A200 var belägna i flyg- 
sandslagret, och detta torde innebära att dessa gravar 
är de yngsta under romersk järnålder på platsen. A103 
var en brandgrop som inringats med en konstruktion 
av mindre stenar. I gropen fanns förutom brända ben 
delar av ett bikärl, ett tillhugget stycke kvarts, en klink- 
nagel, ett flintspån samt en stor mängd skörbränd sten. 
Relativt sett måste begravningen vara gjord senare än 
begravningarna i A208 och A154, detta även om 14C- 
angivelsens tidsspann omfattar en äldre period. Väger 
man in att Al03 sannolikt varit överbyggd med en hög 
bör denna grav i sin datering ligga nära A46:2. Att 
graven markerats med ett monument indikerar också 
att den bör vara yngre än urnegroparna utan marke
ring ovan jord.

A200 var belägen i direkt anslutning till kantkedjan 
i A46. Graven framträdde i ytan som en grå färgning 
som mest påminde om ett stolphål. Mot gropens bot
ten stod ett rundbukigt mindre kärl i tunnväggigt gods 
med utsvängd mynningsrand. Graven har ursprungli
gen markerats av att stenar pallats upp direkt ovanpå 
gravgömman. Strax invid gravgömman fanns rester av 
en stenkrets som omgivit graven, vilket bör tolkas som 
att även A200 överbyggts med ett monument. Att sten- 
packningen också återfanns i igensandningslagret, inte 
under, talar för att även denna grav tillhör samma fas 
som A103.
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Fig. 49. Al03 under utgrävning. Gravgömman var 
inringad av en kantkedjekonstruktion. Foto M-L. Flag- 
meier 1989. RAÄ.

Fig. 50. Plan över A200 
omedelbart väster om A46. 
Sannolikt bar graven varit 
täckt med stenpackning.

Gravskickets paralleller

Betraktade som tradition framstår urnegravarna vid 
Sannagård som typiska representanter för de äldre be
gravningssedvänj or som finns i hela västra Götalands- 
regionen från Värmland ned till norra Halland; tradi
tioner som har sina främsta uttryck i den yngre förro
merska- och äldsta romerska järnålderns gravskick 
(bl.a. Sahlström 1948, Gullberg 1973). Även om tra
ditionen att vid Sannagård under yngre romersk järn
ålder gravlägga i flatmarksgravar kan härledas ur de

främst i Västergötland vanligen förekommande be- 
gravningstraditionerna, innebär ändå dateringen av 
gravplatsen vid Sannagård till yngre romersk järnålder 
att vi för att finna en kronologiskt likartad tradition 
måste söka andra paralleller till traditionen. Vid San
nagård kan tämligen säkert beläggas att gravarna va
rit markerade, och detta med kraftiga trästolpar. Pa
ralleller till detta finns också i de äldre västgötska grav
fälten. I Vittene i N:a Björke socken hade stolpar rests 
invid urnegravar från övergångsperioden mellan yngre 
förromersk och äldre romersk järnålder (Nilars & 
Lindqvist 1999, Artelius 2000:269).

Flatmarksgravskicket är sällan identifierat i yngsta 
romersk järnålder i både Halland och Skåne. Som ex
empel kan nämnas att Anne Carlie i en studie som 
omfattar gravar i hela Östra och Västra Göinge hära
der i norra Skånes inland endast påvisar ett exempel 
på en urnegrav under flat mark som daterats till yngre 
romersk järnålder (Carlie 1994:106). I de få fall urne- 
gravar dokumenterats i Halland har de snarare ansetts 
representera den yngsta bronsålderns flatmarksgrav- 
skick (Lundborg 1968, Westergaard 1987b, Artelius 
1990). Men dateringar har visat att även de halländ
ska förekomsterna kan kronologiskt knytas samman 
med de rikliga förekomsterna av flatmarksgravar som 
finns i det närbelägna Västergötland under yngre för
romersk järnålder och fram till ca år 100 e.Kr. Samti
digt står det klart att dessa för Götalandskapen så ty
piska flatmarksgravfält endast kan säkert beläggas i 
Hallands nordligaste del (Gullberg 1973, Lindälv 
1980:117, Ängeby 2000).

Det är först under 1980-talet och 1990-talet som 
små flatmarksgravfält som möjligen kan dateras till 
yngre förromersk och äldsta romersk järnålder påträf
fats i mellersta och södra Halland (Munkenberg 1994). 
Men det finns i undersökningsrapporterna också re
servationer i fråga om dateringarna. I några fall kan 
gravarna, främst p.g.a. den direkta kopplingen till 
bronsåldershögar (Jerkemark 1996:169) i högre grad 
anses ansluta till bronsålderns gravskick i Skåne än till 
Götalandskapens traditioner under äldre järnålder.
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Fig. 51. Begravningsplatsen har under 
yngre romersk järnålder varit belägen i 
sluttningen knappt 200 meter norr om 
gården (se fig. 37). På platsen har bara 
funnits ett mindre antal gravar. Omedel
bart söder om den stora högen (A46) har 
ett tiotal urnegravar som sannolikt mar
kerats med stolpar samt ett fåtal små sten- 
sättningar anlagts under perioden. I fon
den fanns de stora bronsåldershögarna.

Dateringarna från undersökningar av flatmarksgravar 
i södra Halland (Laholms, Harplinge och Skogby sock
nar) indikerar dock att dessa miljöer är äldre än de små 
gravar som påträffades vid Sannagård. Undantaget är 
en urnegrav som undersöktes vid Hov i Ysby socken. 
Föremålen i urnan daterar graven till äldre romersk 
järnålder. I närheten av Sannagård är, med något un
dantag, inga andra flatmarksgravar från äldre järn
ålder påträffade. I Stafsinge påträffades urnor strax SV 
om Stomma Kulle och sockenkyrkan redan under 
1600-talet, och vid en rovgrävning 1939 lär en urna 
också ha hittats. Tidsställningen för dessa fynd är dock 
oklar (Ljung 1954:14, ATA). Vid det s.k. Båtsmanstor- 
pet, också det i Stafsinge undersöktes för några år se
dan en brandgrav som bedömts vara en flatmarksgrav. 
Denna daterades till romersk järnålder (E. Ryberg, 
muntl. uppg.). Fyndet är på flera vis intressant och 
graven återfanns bara några kilometer väster om San
nagård. I Stafsinge socken har också strax norr om 
kyrkan, samt i Arvidstorp ”påträffats urnor direkt 
under den plana markytan” (Ljung 1954:14). Dessa 
är däremot av åtskilligt äldre karaktär (Falkenbergs 
Kommunarkiv, ATA). Av arkivuppgifter framgår att 
urnorna påträffats i anslutning till platser där också 
hällkistor och bronsåldershögar funnits.

Flatmarksgravarna vid Sannagård är med säkerhet 
några hundra år yngre än de längre norrut förekom
mande större gravfälten från förromersk järnålder.

Samtidigt är det tydligt att den lokala begravningstra- 
ditionen vid Sannagård under 200- och 300-talet var 
i det närmaste identisk med de traditioner som finns 
belagda i de äldre flatmarksgravfälten i Götaland
skapen, och det är därför högst rimligt att betrakta 
Sannagårdsgravarna som ett uttryck för att dessa äldre 
traditioner vuxit sig fast även i yngre romersk järnålder 
i mellersta Halland.

Gravarna vid Sannagård, med sin datering till yngre 
romersk järnålder kan kronologiskt också samman
kopplas med regionala traditioner i Danmark. Exem
pel på gravar med likartad utformning och datering 
återfinns bl.a. i flera klassiska gravfält som vid Mølle
gårdsmarken på Fyn (Albrectsen 1971:19 och 199— 
201) men gravskicket är i yngre romersk järnålder som 
tradition på tillbakagång i det danska området och kan 
endast i begränsade regioner påstås utgöra en huvud
saklig tradition (Hedeager 1990:125). I det danska 
området expanderar under yngre romersk järnålder 
istället traditionen att jorda de döda. I både Nordjyl
land och på Själland är traditionen att jorda närmast 
allenarådande under yngsta romersk järnålder. I Hal
land vinner jordandet överhuvudtaget inget insteg i tra
ditionerna. Den enda skelettgraven vid Sannagård har 
också tolkats som ”främmande” i relation till tradi
tionerna. Rimligt är att halländska begravningstradi- 
tioner påverkats både från Götalandskapen och de 
danska öarna under äldsta romersk järnålder (jfr Mo
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berg 1950), men påverkan från det danska området 
är bruten under yngsta romersk järnålder. Istället för
härskar i Halland brandgravskicket under hela den 
återstående järnåldern. Även om få halländska grav
platser från järnåldern är utgrävda är det ändå rim
ligt att tolka gravskicket, så som det framträder lokalt 
vid Sannagård under yngre romersk järnålder, som i 
första hand utformat efter starka lokala traditioner och 
sedvänjor. I traditionen ryms också äldre drag från 
andra områden.

5.7. Gravar från vendel/vikingatid

Introduktion

Under yngre järnålder har sluttningen fungerat som 
begravningsplats från 600-talets slut in i andra hälf
ten av 900-talet, med en tydlig kvantitativ tyngdpunkt 
för gravläggandet i äldre vikingatid.

Kapitlet innehåller en tolkande beskrivning av gra
varna från vendel- och vikingatid och därtill är fogat 
kommentarer kring monumentens typologi och grav
platsens kronologi utifrån sydskandinaviska parallel
ler. Även om endast fragment återstod av monumen
ten är föresatsen likväl att föreslå tolkningar av dessas 
ursprungliga utformning. Sådana tolkningar är sällan 
förekommande i arbetstraditionen, men jag är över
tygad om att de som presenteras ligger nära den situa
tion som en gång förelåg på platsen. Det är givetvis 
alldeles motiverat att fråga sig hur det är möjligt att 
påstå att överplöjda brandlager utan synlig överbygg
nad ursprungligen varit överhöljda med just en hög 
(Svanberg 1999:88, Arcini & Artelius 1996:24). I det 
följande visas därför hur tolkningarna underbyggts och 
frågor kring gravhögars konstruktion diskuteras mer 
utförligt än övriga gravtyper, då dessa andra typer var 
enklare att identifiera. Domarringar, skeppsformiga 
stensättningar och resta stenar hade lämnat avtryck i 
marklagren genom att nedgrävningar efter stenar som 
ingått i konstruktionerna avtecknade sig tydligt. Av de 
gravar som överbyggts med stensättningar återstod

även delar av monumenten p.g.a. att dessa bättre 
emotstått röjningar och plöjningar. I tolkningarna rym
des också målsättningen att fastställa om bruket av de 
olika typerna var kronologiskt parallellt eller skiktat. 
Frågan är av vikt för hur gravplatserna bör förstås, och 
också för att kunna kommentera hur dessa har betrak
tats i forskningen.

Redan inledningsvis vill jag påpeka att den variant 
av ett vendel/vikingatida brandgravskick som redovi
sas i det följande inte helt har sin motsvarighet i 
forskningstraditionen. Jag har valt att i de flesta fall 
karaktärisera gravgömmorna i gravarna såsom bear
betade brandlager - men i gravfältet vid Sannagård är 
brandlagren alltså inte utformade helt på det vis som 
är vanligast i Sydskandinavien. Under vendel/vikinga
tid är det framför allt fyra typer av brandgravgömmor 
som påträffas under högar. Dessa är urnegravar, brand
gropar, benlager, samt brandlager där gravhögen upp
förts direkt ovanpå resterna av kremeringen som då 
återfinns på den naturliga markytan (Gräslund & 
Müller-Wille 1993:186).

Jag tvekade länge innan jag valde att benämna 
gravgömmorna vid Sannagård som bearbetade brand
lager. Frågan var om gravslcicksvarianten istället skulle 
karaktäriseras som benlager eller bengropar. Anled
ningen till att ändå benämna gravgömmorna som 
brandlager är att jag är helt övertygad om att dessa 
av det stora flertalet arkeologer skulle ha identifierats 
just som sådana, samt att gravgömmornas morfologi 
är helt lika de traditionella brandlagrens. Att de inte 
skulle karaktäriseras som benlager beror på att det i 
gravgömmorna också skottats ned både föremål, sot 
och kol från bålet. Gravgömmorna var också stora i 
ytan - och de påminner därför inte alls om brandgro
par. Hade jag valt att benämna gravgömmorna som 
brandgropar eller benlager skulle detta i slutändan 
varit vilseledande. Istället menar jag att den använda 
termen fördjupar kunskapen om hur brandlager utfor
mats under yngre järnålder, och att termen också i 
högre grad antyder den komplexitet som präglat be
gravningarnas alla handlingar (se nedan).
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Att dessa gravgömmor avviker från de som vanligt
vis presenteras i arkeologisk forskning ser jag som ett 
positivt resultat av undersökningen. Men frågan som 
hänger sig kvar är den följande: Kan det avvikande i 
gravskicket i mellersta Hallands vendel- och vikinga
tid karaktäriseras som ett avvikande traditionsdrag i 
förhållande till omgivande regioner? Eller är det avvi
kande ett resultat av att studien koncentrerats kring 
att belägga just de handlingar som ingått i begrav
ningen. Är det därmed helt enkelt så att det avvikande 
i gravskicket vid Sannagård identifierats p.g.a. att me
toden medvetet avpassades för att belysa dessa frågor. 
Om så är fallet, vill jag mena att den variant av det 
vendel/vikingatida brandgravskicket som presenteras 
nedan är betydligt vanligare än man traditionellt fö
reställer sig i arkeologkåren.

Jag har alltså valt att definiera gravskicket som en 
medveten framställning av ett brandlager. Differensen 
i förhållande till traditionella brandlager (Gräslund 
1981:31, 89) ligger i att det vid Sannagård gjorts stora 
samt mycket ytliga flatbottnade nedgrävningar i san
den i vilka de brända och efter kremeringen insamlade 
och bearbetade benen deponerats tillsammans med 
föremål, sot, och kol från bålet. Nedgrävningarna har 
gjorts både på bålplatserna samt på annan plats. I 
nedgravningen har också föremål deponerats i sam
band med gravläggningen av benen. Det som skiljer 
ut denna gravskicksvariant är därmed i första hand att 
flera handlingar som ingått i begravningarna kan iden
tifieras (se fig. 91).

Om datering av gravarna

Eftersom arkeologin i sin arbetstradition utgår från en 
linjär och vetenskaplig tidsuppfattning, och indelar 
förhistorien i segment av sådan tid, skapas en para
dox mellan å ena sidan forskningsmetoden och å an
dra sidan de mål som jag menar utgjorde kärnan i 
dessa gravplatsers ”mening”. I äldre samhällen har 
människan, i Halland såväl som annorstädes, i sina tra
ditioner levat i en annan relation till tiden än den som

präglar vår uppfattning. Föreställningarna om och 
förhållandet till tiden och döden hade i äldre samhäl
len en helt annorlunda kulturell periodicitet. I Halland 
möter vi detta bl.a. i den yngsta bronsålderns och äldre 
järnålderns begravningstraditioner. Medan bebyggel
sens struktur förändras avsevärt under perioden, un
derstryks i begravningar och gravplatser istället en 
stark förankring i det förflutnas traditioner och plat
ser. Enkelt uttryckt kan man påstå att förhållandet till 
döden på den kulturella uttryckssidan omfattats av 
sina alldeles egna kronologier. Den arkeologiska me
todens kronologiska mål motverkar därför möjlighe
ten att kartlägga de huvudsakliga strävanden som låg 
bakom framställandet av gravplatser som den vid 
Sannagård, där framställningen av tidlöshet var ett mål 
och ett traditionsbärande element.

Dateringen av begravningarna vid Sannagård byg
ger på: 1) tolkningen av relativa och stratigrafiska för
hållanden 2) föremålens representativitet, 3) naturve
tenskapliga analyser, och 4) en värdering av grav
skickets och monumentens typologiska utveckling i ett 
komparativt sydskandinaviskt perspektiv. Jag har inte 
lagt någon tyngdpunkt på att redovisa underlaget för 
dateringarna av de enskilda gravarna genom att dis
kutera åldern på de föremål som följt de döda resp. 
deponerats i gravarna. När det gäller exempelvis de 
spänne- och pärlvarianter som förekom i gravarna har 
jag brukat forskningstraditionens rön (se bl.a. Arbman 
1940, Callmer 1977, Petré 1984, Jansson 1.1985). Dä
remot är ett syfte att belysa komplexiteten i bruket av 
olika föremål i ritualen. När pärlmaterialet närmare 
studeras framgår att detta inte enbart kan betraktas 
som smycken - i bruket av pärlor i samband med be
gravningarna rymdes också en abstrakt symbolik som 
gick långt utanför den enkla smyckefunktionen, om 
en sådan någonsin funnits.

Den kronologiska indelningen av allt från pärlor till 
gravmonument i typer och perioder utgår oftast ifrån 
bedömningar av större och samlade arkeologiska 
material som härrör från platser och sociala kontexter 
som är rika på fyndmaterial med lika rik kronologisk
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och typologisk information. I ett sammanhang som 
detta är det, menar jag, relevant att reflektera över de 
arkeologiska material som bildat underlag för vår kro
nologiska kunskap och vilka funktioner dessa föremål 
innehaft inom de sociala kontexter som de ansetts 
härröra ifrån. Från vilken typ av platser och social 
struktur härrör de material som lämnat information 
av en sådan omfattning att vi kunnat utföra generella 
kronologiska tolkningar? Utan tvekan är det så att de 
kronologier som skapats har byggts upp utifrån ma
terial som härrör från gravplatser som utgjorde undan- 
tagsmiljöer i det dåtida sociala landskapet. Även grav
arkeologin har sina centralplatser. I gravplatser på plat
ser som Björkö och Hedeby ryms ett befolkningsskikt 
som präglats av överregionala kontakter och en sam- 
hällselits förhållanden under vendel- och vikingatid. 
Men man bör då komma ihåg att dessa miljöer inte 
var betecknande för en lokalbefolknings värld under 
yngsta järnålder. I mer anspråkslösa miljöer, till vilka 
halländska, västgötska och jylländska lokalsamhällen 
definitivt kan räknas, har föremål med största sanno
likhet haft längre brukningsperioder än vid undantags- 
platserna. Möjligheten att förstå bruket av föremåls- 
kategorier i lokalsamhällen utifrån vad dessa ting re
presenterat i gravar på platser som innehaft en funk
tion inom en överregional social och politisk kontext 
måste anses vara begränsad inom en period som yngre 
järnåldern. Detta helt enkelt för att föremålen i en lo
kal miljö präglades av en helt annan brukningskon- 
text och därmed också ålder när de väl kom att depo
neras vid begravningar. Som framgått av föregående 
kapitel menar jag att det sydskandinaviska samhället 
var uppdelat i två parallellt fungerande sociala grund
strukturer - den lokalt formerade och den överregion- 
alt grundade. I traditioner tog sig detta också olikar
tade uttryck. I ett överregionalt socio-politiskt sam
manhang kan man förutsätta att det fanns mycket stor 
social lyhördhet inför förändringar. Samhällets elit 
förhöll sig opportunt anammande till nya moden och 
traditioner i allt från smyckebruk till bruket av ab
strakta idéer och symbolik och t.o.m. nya religioner.

En social opportunism var nödvändig för att nå en vä
sentlig del av huvudsyftet; att åstadkomma en socialt 
lyckosam projektion av den politiska och ekonomiska 
makten för den egna samhällsklassen, och på så vis 
garantera strukturell stabilitet eller en önskad föränd
ring. En central scen för denna projektion var samhäl
lets viktigaste religiösa ritualer. Utifrån sådana syften 
och behov av sociala projektioner kan man förutsätta 
att föremåls användning och omloppsperiod var åtskil
ligt kortare än i en lokalt förankrad kontext. I lokal
samhället är det rimligt att antaga att föremål hade 
en längre omloppsperiod. I lokalsamhällets begrav
ningsritualer brukades föremålen utifrån helt andra 
sociala och ideologiska syften; som symboler för släkt
skap och kommunikation med gudar och förfäder och 
som komplexa abstraktioner av den överordnade kos
mologin. Eftersom det klart kan påvisas att man i 
Hallands yngre järnålder helt konkret gräver i grav
monument från äldre perioder (se fig. 99) kan man inte 
alls utesluta att de i kronologisk synvinkel märkliga 
föremålskombinationer som ibland finns i de vendel- 
och vikingatida gravarna är ett tecken på att också 
föremål från äldre gravar brukats i ritualerna under 
yngsta järnålder. På botten av gravurnan i Alli, som 
säkert kan dateras till yngre järnålder, hade exempel
vis en flathuggen pilspets i flinta placerats innan ur
nan fyllts med brända ben (fig. 67).

I Sannagårdsgravarna blir den kronologiska para
dox som uppstår tydlig när föremål brukas för att 
datera begravningar utan att dessas lokala sociala 
funktionskontext värderas närmare. Ett exempel är 
fyndet av en Carolus efterprägling, präglad kring år 
820 i Hedeby (Lindberger 1992). Myntet fanns i A195. 
Det hade genomborrats och försetts med en hängögla, 
och av förslitningsgraden att döma brukats under 
mycket lång tid innan det åtföljde en kvinna i graven. 
I denna kontext hade ”myntet” en helt annan funk
tion än i miljöer som Hedeby, Birka, på Gotland eller 
i rika gravmiljöer. Att bruka sådana föremålskategorier 
för kronologiska slutsatser utan en närmare värdering 
av fyndets sociala kontext leder till direkta tvivelaktig-



Fig. 52. A45 var resterna av en hög där stenarna i kantkedjan placerats i anslutning till en grävd 
ränna. Stenarna var delvis eldpåverkade och dessa har därför rimligen utgjort gräns för gravbålets 
utsträckning. I centrum av bålplatsen hade de brända benen gravlagts i en flatbottnad och cirka 
metern vid nedgravning. Foto K. Jones 1989. RAÄ.
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Fig. 53. A47 var en på typiskt vis utformad anläggning. I centrum framträder gravgömman genom en 
mörkare färgning. Denna har uppstått genom att bållagret omgrävs i samband med gravläggningen av 
benen. Foto K. Jones 1989. RAÄ.



116 Bortglömda föreställningar. Begravningsritual och begravningsplats i halländsk yngre järnålder

heter. Ett likartat problem framträder i sammansätt
ningen av de pärltyper som förekommer i gravarna vid 
Sannagård och sammantaget representerar perioden 
600-f000 e.Kr. I materialet finns även pärlor, som likt 
de stora rundslipade i bergkristall/kvarts traditionellt 
fästs till en snävare tidsperiod. När typernas kombi
nation i gravarna anpassas till forskningstraditionens 
dateringar, visar sig att flera gravar innehöll typer som 
omspänner både 700-, 800- och 900-talet. Typer som 
på andra platser kan hänföras till 700-talet återfinns 
kombinerade med typer som traditionellt dateras till 
800-tal och 900-tal. Av detta kan många saker utlä
sas men i det här sammanhanget har jag valt att ta 
fasta på att antaganden om föremåls ”ålder” när de 
deponeras måste grundas på en analys av de syften som 
den specifika kontexten uttrycker. I Sannagårdsgrav- 
fältet kan pärlor därför inte användas som en snävt 
daterande artefaktkategori. Detta p.g.a. att det kan 
förmodas att pärlorna var av högst varierande ålder 
när de deponerades i en grav. Ett andra påstående går 
tillbaka på paradoxen mellan arbetstraditionens vilja 
att sönderdela i absoluta tidsavsnitt och det övergri
pande sociala syftet vid begravningsplatsen - att i 
ritualer upplösa tiden och få den att smälta samman. 
Möjligen iakttar vi i pärlmaterialet ett mycket bokstav
ligt sätt att ”smälta ned tiden” genom att i gravarna 
deponera föremål från flera olika generationer av 
bybor och tider. Alldeles tydligt har pärlorna brukats 
i en symbolik som kräver en annan tolkning än att 
dessa enbart burits av de bortgångna. I flera gravar 
hade enstaka pärlor deponerats tillsammans med växt
delar och tillhuggna koner i kvarts på ett vis som upp
visar mönster i både handlingar och valet av föremål. 
Enstaka pärlor har deponerats vid olika tillfällen un
der begravningarna. Av eld helt opåverkade pärlor 
återfanns i samma kontext som brända på ett mönster- 
givande vis. Enstaka pärlor har deponerats i gravarna 
långt efter det att bålen avsvalnat, de brända benen 
samlats ihop, efterbehandlats och återdeponerats i de 
grunt grävda brandlagren.

Den stora variationen i föremåls egenålder när de de
ponerades var betingad av sociala, ekonomiska och kul
turella faktorer. Gravplatsen vid Sannagård bör på alla 
vis bedömas som en ”normalbefolknings” miljö, och 
en konsekvens är att föremålen när de deponerades i 
gravarna kan antas ha haft en hög egenålder, något som 
den direkta förslitningsgraden på både pärlor och red
skap antyder. Man kan därmed av flera skäl peka på 
att materialet i gravarna bör betraktas som kronolo
giskt ”anonymt” inom tidsperioden 700-950 e.Kr.

Om gravskickets och monumentbyggandets 
paralleller i Sydskandinavien

Tolkningarna av monumentens ursprungliga form 
bygger på dokumentationen, på Bexells beskrivning 
och på jämförelser med andra vendel- och vikingatida 
gravplatser i främst Halland, norra Skåne, i Västergöt
land och Småland samt inom dagens Danmark (bl.a. 
Engelhardt 1881, Bexell 1931, Arbman 1940, 1952, 
1954, Ramskou 1951,1976, Wideen 1955:23 ff., Hal
bert (ATA), Strömberg 1961, 1968, Brøndsted 1966, 
Särlvik 1969, 1974, 1975, 1980, Jonsäter 1977, Särl- 
vik & Andersson 1979, Furingsten 1980, Gräslund 
1980, Wigren 1980, Burenhult 1981, Andersen 1987, 
1989, 1995, Jørgensen 1988, 1990, Hedeager 1990, 
Madsen 1992, Jønsson 1992, Areslätt 1993, Artelius 
1993a, Kleiminger 1993, Bodin 1994, 1997, Grøn et 
al. 1994, Carlie 1994, Lyngstrøm 1995, Hansson 
1998, Lundqvist & Schaller Åhrberg 1997, Carlie 
1999). Ett starkt argument för att påstå att de brand
lager som vid Sannagård helt saknade rester av över
byggnader ursprungligen varit överhöljda med en av 
jord byggd gravhög är att brandlager från yngre järn
ålder i regionen i första hand återfunnits under just 
sådana högar. Detta såväl om det rört sig om mycket 
stora monument (se bl.a. Augustsson 1976) eller min
dre som i högre grad kan anses spegla en ordinär 
befolknings traditioner (Sandström 1907, Wideen 
1955:36, Särlvik 1974:11, Weiler 1980:82, Areslätt 
1993, Artelius 1993a:33, Arne 1901 och 1923 (ATA),
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Bodin 1997:134). Ett andra argument är att man i Syd- 
skandinaviens gravplatser från yngre järnålder över tid 
generellt ser en utveckling mot ett, ytligt betraktat, 
”enklare” gravskick, och konstruktionen av en hög 
kan ses som ett led i denna utveckling (Gräslund & 
Müller-Wille 1993:186). Det är också möjligt att an
vända indirekta argument för att underbygga tolk
ningen. I Västsverige saknas kombinationen rest sten 
och brandlager nästan helt. I de få fall kombinationen 
återfinns är de resta stenarna, som till exempel vid 
Borred i Kölaby, satta i en hög som täckt brandlagret 
(Särlvik 1975). I Skåne kan resta stenar, i den mån en 
grav påträffats invid dem, i första hand sammankopp
las med brandgropar, gravgömmor som varit mindre 
till utbredning och också djupare än gravarna vid San
nagård (Carlie 1994:81-85). Kombinationen domar- 
ring och brandlager är utomordentligt sällsynt i Väst
sverige, och från vikingatid, mig veterligen, endast be
lagd vid Sannagård. I regionen finns även ytterst få 
vendel- eller vikingatida begravningar under flat mark. 
De närmaste exemplen på brandlager från yngsta järn
ålder under helt flat mark härrör från västra Jylland 
och sydöstligaste Skåne. Även i dessa fall har påpekats 
att det kanske funnits monument ursprungligen. När 
det gäller urnegropar och urnebrandgropar under flat 
mark från perioden har dessa markerats med ”større 
sten” (Kleiminger 1993:fig. 1). Andra argument som 
talar för att det stora flertalet gravar vid Sannagård 
varit överbyggda med en hög har med platsens fysiska 
beskaffenhet, och med frågan om hur arkeologiska 
material formeras, att göra. I de brandlager som inte 
omfattade några konstruktionsdetaljer fanns ej heller 
några ”avtryck” av bortröjd sten. I sluttningen fanns, 
förutom större markblock, nästan ingen naturlig sten. 
Att det inte skulle framträda vid undersökningen om 
dessa brandlager varit överbyggda med stensättningar, 
eller markerats på annat vis än med enkla jord byggda 
högar likt de ”smärre” (Almgren 1900:27) resp. ”uan
seelige” gravhögar (Andersen 1989:249) som doku
menterats på så många platser i de regioner som om
ger den halländska, vore närmast en omöjlighet.

För att finna paralleller till gravskicket och monu
menten vid Sannagård kan jämförelser göras med 
Skåne, Jylland, de danska öarna och Västergötland. I 
dagens Danmark och i de ”gammaldanska landska
pen” var periodens hedniska gravskick utformat på 
mycket varierat vis. Variationen är tydlig inom grav
fälten, inom regioner, såväl som vid jämförelser mel
lan regioner. Gravskicket har beskrivits som ”kalejdo
skopisk” (Brøndsted 1966:332) och ansetts oöverskåd
ligt i sin uttrycksrikedom (Kleiminger 1993:77). ”Både 
brandgrave med og uden gravgods samt jordfaeste- 
grave med og uden gravgods forekommer gennem hele 
perioden og over stort set hele landet” skriver Else 
Roesdahl sammanfattande så sent som 1980 (Roesdahl 
1980:186).

I sammanhanget är det intressant att eftersöka var 
inom dagens Danmark det finns direkta paralleller till 
gravskicket vid Sannagård under 700- och 800-talet 
- ett mycket enhetligt brandgravskick där de avlidna 
gravsatts i grävda brandlager och monumenten bestått 
av högar, stensättningar, resta stenar, domarringar och 
små skeppsformade monument. De många gravty
perna vid Sannagård innebär att platsen liknar många 
danska gravfält som är i bruk under 600-900-talet. 
Komplexiteten i monumentens form och kombination 
återfinns i lokaler som Højstrup, Øsløs, Lindholm 
Høje och Ris Fattiggård på Nordjylland (Ramskou 
1951:138) samt vid Traehede och Havrekobbel i Nord
slesvig (Andersen 1987:167 och 1989:258) eller vid 
Bjerre i Horsens (Madsen 1992:107 ff.) och i Vätteryd 
i nordvästra Skåne (Strömberg 1961, Carlie 1994:). 
Kronologin i de jylländska gravplatserna kan brukas 
som ett stöd för kronologin vid Sannagård. I Lindholm 
Høje är brandgravskicket allenarådande från 700-ta- 
lets början och fram till 800-talets slut. Minst 579 
brandgravar fanns bevarade från perioden enligt Thor
kild Ramskou, och vanligast är att gravarna från 700- 
talets andra hälft omges av tre- eller fyrkantiga sten
sättningar som överbyggts med högar. Under 800-ta- 
let sker en utveckling mot rundovala och spetsovalt 
formade monument (Ramskou 1976).
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Det är tydligt att Sannagård, tillika med övriga 
större gravfält i Halland sannolikt varit av en mycket 
sammansatt karaktär också när det gäller påverkan 
från andra regioner. Följaktligen är det nödvändigt att 
dela upp gravmonumenten i Sannagård i olika kate
gorier där traditionen att bruka olika monumenttyper 
anknyter till traditioner från helt olika geografiska 
områden. Betraktar vi valet av monument som ett cen
tralt uttryck för den lokala traditionen finner vi att de 
halländska gravplatserna uppvisar en stor variation 
och skulle kunna beskrivas som en region som påver
kats av flera omgivande starka traditionsområden 
under vendel/vikingatid.

Utan tvekan är det utmärkande för gravplatsen vid 
Sannagård, och de övriga halländska miljöerna, det 
enhetliga brandgravskicket och att detta kopplats till 
ett flertal olika typer av gravmonument. För varje 
monumenttyp kan påvisas likartade exempel utanför 
regionen, men sammantaget ger de halländska grav
fälten i sin utformning i slutändan ett ”eget” intryck. 
Svanberg menar i sin studie av ”gravtraditioner” att 
det förefaller som om Halland i sina traditioner ”skil
jer sig från dels traditioner i sydvästra Skåne och... 
Finnveden” (Svanberg 1999:128). Som grund för på
ståendet använder Svanberg främst det enhetliga hal
ländska brandgravskicket. Men likaväl som denna 
halländska enhetlighet i gravskicket inte liknar tradi
tionerna i Finnveden och den större delen av Skåne, 
så finner vi i Sydskandinavien andra regioner som likt 
den halländska präglas av ett nästan ensartat brand
gravskick. En sådan är nordligaste Jylland. Vad Svan
berg inte tar hänsyn till i sin analys av ”gravtraditio
ner” är att gravskicket i delar av Sydskandinavien är i 
förändring under övergången till yngre vikingatid. När 
Svanberg låter göra sin geografiska indelning av ”grav
traditioner” bortser han därför bl.a. ifrån att förekom
sten av både brandgravar och skelettgravar inom en 
region speglar en utveckling över tid inom regionen, 
och då oftast bort från ett brandgravskick under ti
digt 900-tal. Det blir på så vis ojämförbara kronolo
giska skikt som brukas av Svanberg för att definiera

traditioners utbredning på uttryckssidan och inte ett 
parallellt förekommande och jämförbart gravskick i 
olika regioner. Den successiva förändringen emot jor
dande speglar också kristendomens genombrott på ut
tryckssidan, och denna utveckling skall knappast be
traktas som en differens i traditioner. Snarare speglar 
övergången till ett kristet influerat gravskick en föränd
ring i samhällets grundläggande strukturer och institu
tioner. Det som möter i Halland är i första hand en 
avsaknad av denna förändring. Svanbergs tolkning och 
indelning av geografiska ”gravtraditioner” bygger, 
enligt min mening, därför i alltför hög grad på in
direkta argument. I slutändan är det avsaknaden av 
halländska skelettgravar som i Svanbergs historieskriv
ning kommer att definiera områdets särart i traditions- 
hänseende. Omedvetet ansluter sig Svanberg i sin in
direkta argumentation till den syn han själv vill ta av
stånd ifrån och som präglat uppfattningen om Halland 
som ett undantagsområde, beläget bortom de stora 
kulturella förändringarna. Jag vill istället mena att det 
var i gravmonumentens och gravplatsens yttre utform
ning en regional identitet definierades. När det gäller 
lokala identiteters vidmakthållande stod istället kol
lektivt genomförda handlingar i centrum för åskådlig
görandet av ett meningsinnehåll; och denna lokala 
identitet avtecknar sig därför främst i begravningens 
organisation och gravens inre.

En mycket detaljerad kronologisk indelning av gra
varna på begravningsplatsen vid Sannagård är utifrån 
bl.a. det ovan sagda inte möjlig att åstadkomma. Detta 
beroende på fyndmaterialets både begränsade kvanti
tet och kvalitet. Föremålen är också av en karaktär 
som inte medger någon mer noggrann datering till 
exempelvis olika perioder av vikingatiden. Keramiken, 
som i gravarna förekommer i tre olika sammanhang, 
som benbehållare, bikärl och som rituella nedläggelser, 
är säkerligen lokalt producerad. Förutom att vissa typ
drag som är karaktäristiska för vendeltid och vikinga
tid förekommer, saknar godset andra kronologiskt 
definierande drag.
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Om gravläggandets kontinuitet

Sannolikt har platsen, som nämnts, inte brukats för 
gravläggning under perioden 400-650 e.Kr. Anled
ningarna bör sökas i att samhället under perioden är i 
en förändringsprocess. Visserligen hade den äldre grav
miljön från romersk järnålder översandats, men det 
kunde också konstateras att några av de romartida 
gravarna varit överbyggda med monument. Intill flera 
av flatmarksgravarna fanns också avtryck efter stol
par. Att gravplatsen under 400-talet ur lokalt perspek
tiv fallit i glömska är osannolikt. Kontinuiteten vid 
gravplatsen faller också in i ett regionalt mönster - 
platser brukas för begravningar under äldre järnålder 
och vendel-vikingatid. Än vanligare är att miljöer från 
förromersk och äldre romersk järnålder åter tas i bruk 
under vendel- och speciellt vikingatid (Wideen 1955, 
Artelius 1993a, 2000). Gravskickets utformning, mo
numenten, artefakterna, analyserna och de stratigrafi- 
ska förhållandena visar att gravplatsen åter kommer 
att användas fr.o.m. 600-talets sista år, att bruket se
dan intensifierats under 700- och 800- talet, och att 
platsen överges under 900-talets senare del. Lika tyd
ligt som avsaknaden av folkvandringstida gravar fram
träder, är också att det inte i materialet kan säkerstäl
las att begravningar gjorts i miljön under sen vikinga
tid, d.v.s. efter år 1000. En naturlig fråga är om denna 
frånvaro av sena vikingatida gravar skall tolkas som 
att platsen överges före det att kristna gravplatser an
läggs, och att vi bör räkna med att det kan finnas sen- 
vikingatida hedniska gravplatser men med av kristen
domen influerat gravskick i närheten. Att gravplatsen 
överges under 900-talet skulle å andra sidan kunna 
betraktas som en indikation på att ett religionsskifte 
ägt rum. Ett skifte som också manifesterats i traditio
nerna på uttryckssidan så till vida att äldre hedniska 
gravplatser överges helt under 900-talets andra hälft, 
och också som av befolkningen omvårdade ”heliga” 
landskapsrum. Men som nämnts saknas belägg för 
mycket tidiga kristna gravar inom Hallands nutida 
gränser (Bjuggner muntl. uppg.). Inte heller i övriga

större gravplatser i Halland kan kristna influenser 
beläggas i gravskickets utformning, och i övergivan
det av dessa platser under 900-talet finns ett regionalt 
särdrag.

Frågan är också i vilka sammanhang kristna influ
enser kom att uttryckas i samband med begravningar 
i sydskandinavisk vikingatid. När begravningstraditio- 
ners geografiska, och därmed också förment gemen- 
samhetsideologiska utbredning diskuteras som under
lag för förståelsen av främst den politiska utvecklingen 
i Sydskandinavien under vikingatid brukas inom arke
ologin främst gravars utformning och innehåll för att 
belysa situationen. Frågan om hur ett kristnande ut
trycktes i både landskapet såväl som i den specifika 
gravens kontext borde rimligen vara avgörande för bä
righeten i tolkningar av traditioners utbredning, och i 
tolkningen av dessas lokala, regionala såväl som feno- 
menologiska meningsinnehåll (Bredholt Christensen 
1998:10, Ravn 1998). Att geografiskt söka avgränsa 
begravningstraditioners utbredning utifrån en jämfö
rande analys enbart av vilka föremål som deponerats 
i gravar måste av flera skäl klassas som ett vanskligt 
företag. Dels är den kronologiska situationen ofta o- 
klar, en tidsdifferens på en generation mellan jämförda 
lokaler, får när analysen gäller en period som 900-ta- 
let stora konsekvenser. Dels är det enligt min mening 
föremålens inkorporering i ritualens kontext som av
gör dessas "mening”, och en innebörd av detta är att 
helt olika föremål från olika gravplatser kan bära iden
tisk symbolik, samtidigt som helt lika föremål kan bära 
helt olikartad symbolik.

Gravplatsen vid Sannagård erhåller under vendel- 
och vikingatid en yttre form som skiljer ut den från 
de mer enhetliga gårdsgravfälten från samma period. 
Dessa är ensartade och består i huvudsak av högar och 
resta stenar eller stensättningar (se kap.4). Istället får 
begravningsplatsen under 800-talet en karaktär och 
form som präglar mer omtalade miljöer som Li, Lind
holm Høje och Højstrup. Någon gång under perioden 
anläggs också den mycket stora, och av klumpstenar 
byggda skeppsformiga stensättningen. Gravarna från
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romersk järnålder är däremot få och enhetligt samt 
”anspråkslöst” utformade, med undantag av A46. Vad 
som är den ”utlösande faktorn” till att gravplatsen 
under 700- och 800-talet får en helt annan karaktär 
än den äldre gårdsgravplatsen, och istället utvecklas 
till en sammansatt miljö med olika kategorier av mo
nument är givetvis omöjligt att helt klarlägga. Platsens 
läge i landskapet, den politiska situationen, utveck
lingen av en centralbygd i södra Ätradalen och dess 
omland samt bebyggelsens omfattning torde vara fak
torerna i vilka förklaringen skall sökas. Att gravplatsen 
legat i nära anslutning till Ätrastigen är ett faktum, 
men svårigheten att arkeologiskt värdera sådana fak
torer för platsers utveckling är stor.

Gravmonumenten 
och gravarna

I föregående kapitel redovisades att minst 16 gravar 
kan dateras till romersk järnålder. Möjligen har fler 
gravar anlagts under denna tid men innebörden är att 
flertalet övriga gravar inom undersökningsschaktet an
lagts under perioden 700-950 e.Kr. Samtliga dessa har 
varit brandgravar. De har markerats med högar, sten- 
sättningar, resta stenar, skeppsformer och domarringar.

Kulturlager med bronsålderskeramik fanns under 
en grav, A49, resterna av en stensättning. Avsaknaden 
av ”typiska boplatsanläggningar” är annars iögonen
fallande. Den är så markant att det förefaller som om 
området preparerats innan det tas i bruk som begrav
ningsplats under 700-talet. En sådan ”städning” borde 
dock inte bara indirekt ha framträtt vid undersök
ningen. Istället bör avsaknaden av boplatsanlägg
ningar, detta trots att markgrunden var sand sökas i 
kombinationen av två förklaringar. Den ena framstår 
som enkelt funktionell och bygger på antagandet att 
dessa lätta och utomordentliga odlingsmarker utgjort 
åkrar även under perioden yngre bronsålder till äldre 
järnålder. Men sammantaget bör en sådan brukning 
också ha avsatt materiella spår. Den andra förkla
ringen bygger på antagandet att platsen ”alltid” ut

gjort en gravplats - och att det i de järnålderstida fö
reställningarna kring det förflutna fanns en klar upp
fattning om platsens sakrala karaktär och mening. I 
sluttningen fanns också avsevärt äldre gravar och plat
sen omges av stora monument från bronsåldern. Un
der yngre järnålder fanns dessutom resterna av den 
mindre gårdsgravplatsen från romersk järnålder i slutt
ningen - och även ur föreställningarna om denna växer 
den vendel/vikingatida ”platsen” fram.

Domarringar i regionen
I västsvensk forskning har domarringen sedan länge 
ansetts vara en monumenttyp som brukats under 
främst yngre romersk järnålder och folkvandringstid 
(se bl.a. Sahlström 1924). Redan för 60 år sedan på
pekades dock att gravtypen representerade ett avse
värt större tidsdjup bakåt i tiden (Sahlström 1942, 
1943). Flera undersökningar i regionen har också gi
vit direkta dateringar till bronsålder (se bl.a. Rex 
1972b:520, Jaanuson 1966a: 131) såväl som till för
romersk järnålder (Jaanuson 1966b). Det stora fler
talet undersökningar under perioden 1930-1990 har 
ändå resulterat i att ringarna daterats till yngre ro
mersk järnålder och folkvandringstid, men en viss 
cirkelargumentation föreligger, där man lutat sig mot 
de äldre föreställningarna om gravtypens ålder. En 
genomgång av 14C-analyser har visat att bruket av 
domarringen som gravmonument grovt låter sig inde
las i två kronologiska huvudgrupper, och bakom den 
kronologiska grupperingen döljer sig också en varia
tion i både utformning, lokalisering i landskapet och i 
relationen till andra monumentkategorier (Artelius 
1993b:51).

Domarringens funktion har varit under omfattande 
diskussion genom åren. Så sent som 1938 kände sig 
Ture Jonsson Arne manad att i Fornvännen argumen
tera för att domarringarna på Öland i första hand var 
gravar (Arne 1938). Mycket livfulla äldre tolkningar- 
kring domarringarnas funktion finns för Västsveriges 
del bl.a. hos Pehr Kalm (1746:66), hos Linné (1928: 
242 [1747]) och Sjöborg (1978:62 [1822]). Tolkningen
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av monumentets primära funktion som tings- och en- 
vigsplats understöddes så sent som 1921 av Sune Lind
qvist (1921:95). Men i äldre skildringar, bl.a. den som 
Gabriel Djurclou efterlämnade från sin Västgötska resa 
1869, konstateras att ringen primärt var en grav och 
inte ett säte för ett folkligt förhistoriskt ting (Djurclou 
1869 ATA). När det gäller de halländska domarring
arna så beskrivs dessa av både Bexell och andra uti
från en övertygelse om att de var ”valplatser”, platser 
där dramatiska händelser ”timat”, platser för slag som 
också fungerat som samlingsplatser i samband med 
marknader och för rättsskipning (Kjärsgaard 1994: 
28).

I mellersta Halland har bara ett fåtal domarringar 
undersökts. I Skalla i Vessige socken utgrävde Lennart 
Lundborg en domarring, och en sannolik datering till 
folkvandringstid anges (Lundborg 1961). I en studie 
som kretsade kring domarringars kronologi har just 
Vessige socken använts för att belysa halländska do
marringars kronologi (Artelius 1993b:48). I Vessige 
som ligger bara några kilometer öster om Sannagård 
fanns enligt 1987 års revideringsinventering 16 domar
ringar på nio olika lokaler. I genomsnitt är dessa sju 
meter stora i diameter när de förekommer med högar 
och rösen i gravfältsmiljöer. Ensamliggande domar
ringar är i Vessige, precis som annorstädes i Västsverige 
betydligt större - exempel på monument med en dia
meter av 17 meter förekommer i socknen. Några di
rekta dateringar av undersökta domarringar till ven
del- och vikingatid finns ej från mellersta Halland, och 
i övriga delar av landskapet har liknande anläggningar 
ansetts vara äldre. Att finna vendel- och vikingatida 
paralleller till de monument som tolkats som rester av 
domarringar vid Sannagård låter sig inte lätt göras. 
Anne Carlie har i norra Skånes inland endast noterat 
två exempel på att domarringar förekommer ”...på de 
stora yngre järnåldersgravfälten med skeppssättningar 
och resta stenar” (Carlie 1994:77). På andra platser i 
Skåne, som i Gråmantorps socken i N:a Åsbo härad 
har domarringar daterats till vendeltid (Strömberg 
1961:66) och även vid Gårdslösa i Ingelstads härad har

domarringar undersökts i miljöer som härrör från ven
del/vikingatid (Stjernqvist 1981:16). I det till Halland 
angränsande Finnveden har domarringar daterats till 
yngre romersk järnålder/folkvandringstid (Varenius 
1985). Typen finns under vikingatid i gravfältsmiljöer 
i Nordjylland. Bl.a. finns i de redan nämnda jämfö
relselokalerna i Nordjylland mycket likartat utformade 
gravar, detta även om terminologin är en annan (Eng
elhardt 1881:147, Ramskou 1976:fig. 191). Förutom 
att gravtypen förekommer i dessa miljöer från vendel- 
och vikingatid finns på dessa stora gravfält också ett 
annat drag som även är tydligt i traditionerna i Hal
land; traditionen att medvetet hölja konstruktionsele
ment som annorstädes vanligtvis har exponerats öp
pet i landskapet. Vid Højstrup noterar Engelhardt re
dan 1880 att en krets av sex stenar placerats i en gles 
ring kring graven, och att dessa sedan överhöljts med 
en gravhög (Engelhardt 1881:147). Paralleller till ut
formningen av domarringarna vid Sannagård finns 
som nämnts också vid Lindholm Høje (se bl.a. Ram
skou 1976:fig. 12 - Grav 398) och även från det be
tydligt sydligare Traehede (Andersen 1987:167). Även 
kronologiskt sammanfaller bruket väl vid en jämfö
relse med nordjylländska gravplatser. Vid Lindholm 
Høje dokumenterades också konstruktionsdetaljer 
som ej kan uteslutas ha funnits även i de mycket ska
dade anläggningarna vid Sannagård. En speciell kate
gori vid Lindholm Høje är exempelvis de typer som 
Ramskou kallar ”Trestensgrav” (Ramskou 1976:68 
och 69) resp. ”Firkant” (ibid. 1976:67) och ”Rombe- 
formet stensaetning (ibid. 1976:33-34), vilka uppvi
sar stora likheter med flera av gravarna vid Sannagård. 
Det kan inte uteslutas att dessa gravtyper funnits vid 
Sannagård (jfr bl.a. A169, A47 m.fl.).

Domarringarna vid Sannagård
Som i många skadade gravfältsmiljöer grundar sig 
tolkningen av domarringarnas utformning på sam- 
manvägningen av bevarade konstruktionsdetaljer och 
avtryck av bortröjda stenar. Domarringarna har varit 
synliga i landskapet, de omtalas av Bexell, och minst
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Fig. 54. Planer över fyra 
av de anläggningar som 
tolkats som domarringar. 
A27, A40, A50, och A194.

sex stycken kan identifieras (se även fig. 81). Den mins
ta har haft en diameter av endast 2,5 meter (A27) och 
den största i gruppen har varit ca 4 meter stor i dia
meter (A113). När det kommer till antalet stenar är 
detta lägre än vad som är vanligt för äldre domar
ringar. Sannolikt har det varit ett udda antal stenar i 
konstruktionerna och förutsatt att ringarna inte varit 
liknande ”Firkants”-gravarna i Lindholm Høje, som 
daterats till 700-talet, kan vi antaga att samtliga sex 
gravar omgivits av fem (A27, A40, Al 13 och Al94) 
eller sju stenar (A50 och A274). Som framgår av pla
nerna var stenarna endast ställvis bevarade. Istället 
framträdde konstruktionerna genom de gropar som 
fanns kring gravgömmorna. Groparnas diameter va
rierade mellan 0,5-1,0 meter och djupet mellan 0,2-

0,6 meter. Fyllningen utgjordes växelvis av nedfallen 
kultur/matjord och sand ur de översandningslager som 
fanns på den centrala delen av gravområdet. Gravarna 
i kretsarna skiljer inte ut sig från övriga på platsen. 
Samtliga, förutom en urnegrop i A194, bestod av 
runda brandlager med nedgravningskanter och en dia
meter av 0,5-1 meter och ett djup av drygt 0,1 meter.

Fynden skiljer inte heller ut domarringarna ur den 
större gruppen gravar kronologiskt. I en av domar
ringarna fanns de för gravfältet så karaktäristiska och 
koniskt formade kvartsblocken (A274) och i ytterli
gare ett brandlager fanns avslag i samma material, 
något som talar för att stenkretsarna inte heller ur 
traditionssynvinkel särskiljer sig. Djurben fanns endast 
i en av gravarna (A27). Hund och hare var represen
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terade. Dj urbensinslaget är annars mindre än i de övri
ga gravarna, där hund närmast som regel återfinns. Fö
remålen är sparsamma och inskränker sig till ett fåtal 
artefakter. I A27 påträffades nio förbrända delar av 
ett likarmat spänne, en bränd, rund och opak pärla i 
mjölkvitt glas och flera fragment av nitar samt beslags
detaljer i järn. Från A27 finns också en naturveten
skaplig datering av några alkvistar med låg egenålder. 
14C-analysen daterar begravningen till perioden 685- 
780 e.Kr. (1 sigma) resp. 660-870 e.Kr. (2 sigma), vil
ket understryker att även domarringarna skall date
ras till gravplatsens huvudsakliga brukningsperiod.

Skeppsformade monument i Halland
Skeppsformiga gravmonument finns under högar och 
rösen i Halland fr.o.m. bronsålderns III:e period t.o.m. 
den V:e (Hernek 1994). Symboliken når sina mest sam
mansatta uttryck i period IV-V i södra Halland (Ar- 
telius 1996a). Skeppssättningens andra halländska 
kontext är järnåldersgravfältet, och i dessa fall har 
monumenten en skeppsformig exteriör. Skeppssätt- 
ningarna förekommer i samtliga sammansatta större 
gravfältsmiljöer i landskapet. Arkeologiska undersök
ningar, som Björn Wihlsons av en skeppsformig sten- 
sättning i Korsgatagravfältet 1951, har visat att grav
typen kan dateras till yngre järnålder. Likadant är för
hållandet i omgivande regioner, där skeppssymboliken 
finns exponerad inom både det skånska såväl som 
jylländska och småländska området under vendel- och 
vikingatid (Engelhardt 1881, Arbman 1952, Ström
berg 1961, Müller-Wille 1970, Capelle 1986:6 ff., 
Carlie 1994:87). I flera gravfält har skeppsformiga mo
nument brukats i främst 800-talet och 900-talets för
sta hälft (Ramskou 1976, Strömberg 1961). Särskilda 
funktioner har mycket stora solitära skeppsformiga 
anläggningar tillskrivits. Symboliken har kopplats till 
tidiga ”kungliga” miljöer, och anses projicera en över- 
regional makts närvaro då den öppet exponerats i 
monumentalform i landskapet (se även kap. 6:5)(bl.a. 
Glob 1970, Andersen 1985, Artelius 1996b, Elfstrand 
1998:46 ff.).

Skeppsformade monument 
vid Sannagård
I gravfältet har minst tre brandlager ursprungligen 
omgivits av spetsovala och glest satta stensättningar 
(A107, A170 och A172). Av de tre anläggningarna på
träffades Al70 och Al72 invid varandra, och dessa har 
en annan utformning än det tredje gravmonumentet. 
Sannolikt har A170 och A172 ej varit överbyggda, 
medan ett sådant förhållande verkar vara rimligt när 
det gäller den tredje graven (Al 07).

A107 har utgjorts av ett sannolikt runt monument 
som inuti haft en ca 4,5 meter lång och skeppsformig 
stenkrets som bestått av invid varandra satta, ca 0,3 
meter stora stenar som omgivit ett runt, 1,0 meter i 
diameter stort brandlager med tydliga nedgrävnings- 
kanter som var endast 0,03 meter djupt. Tolkningen 
är rimlig genom att bevarade stenar, samt avtryck av 
bortröjda sådana formerade en tydligt konvex linje. 
Sannolikt har den spetsovala formen varit ett inre 
konstruktionsdrag i en jordbyggd hög. Brandlagret 
omgavs av ett till formen oregelbundet runt, och 
mycket ytligt gråfärgat lager, i vilket enstaka brända 
ben och kolsplitter påträffades. Detta tolkas som res
ter av bålplatsen, såväl som en avgränsning av monu
mentets ytutbredning. Paralleller till Al07 är sällsynta 
i yngsta järnålder, men monumenttypen finns belagd 
i Skåne. Ett bra exempel på hur även Al07 kan ha varit 
utformad finns i den sydjylländska gravplatsen vid 
Havrekobbel (Andersen 1989:256). Fynden i A107 var 
relativt sett rikliga. Bland dessa var ett antal pärlor, 
bl.a. en rundslipad i bergkristall, ett tjugotal nitar, 
beslagsdetaljer, samt tenar i järn. I graven låg också 
ett koniskt format stycke kvarts. Graven skall sanno
likt dateras till 700-talet.

Al70 och Al72 var belägna omedelbart invid var
andra i norra delen av gravplatsen. De har sannolikt 
ej varit överbyggda med högar eller stensättningar. 
Monumenten har konstruerats av ca 0,4 meter i diame
ter stora stenar. Flera av dessa hade röjts bort och av
tecknade sig som rektangulära och skarpkantade färg- 
ningar i sanden. I båda monumenten återfanns runda
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brandlager, ca 1 meter stora i diameter och mycket 
ytliga. Brandlagren omgavs inte av några färgningar. 
Skeppssättningarna har varit drygt 5 meter långa och 
endast 2 meter breda på mitten.

Fyndmaterialet bestod främst av pärlor. I Al72 
fanns rester av en pärlspridare, länkar och spiral- 
formade pärlor i brons, opaka pärlor i vitt glas och 
blått genomskinligt glas (se fig. 69). Övriga fynd var 
fragment av kniv samt en kon i kvarts. Kombinatio
nen av pärltyperna visar att dessa avspeglar i stort hela 
vikingatiden. De övriga två skeppsformade monument 
som dokumenterats vid Sannagård - ”Stenkyrkan” 
samt A275 redovisas separat.

Resta stenar i regionen
I sin studie av Skånes gravplatser visar Anne Carlie 
bl.a. att bruket av resta stenar som gravmonument 
förekommit under olika perioder och mycket lång tid 
i Sydvästsverige (Carlie 1994:85). Resta stenar före
kommer i samtliga de regioner som omger Halland 
under järnålder. Av genomgången av arkeologiska 
undersökningar framgår att resta stenar främst före
kommer i yngre järnålderns miljöer. Av äldre upp
teckningar framgår även att just många gravfält med 
resta stenar och högar bortodlats.

Resta stenar vid Sannagård
I gravfältet har minst nio gravar markerats med en rest 
sten. Av dessa är det endast vid två (A162 och A177)

som stenarna återfanns 1989. Vid de övriga fanns av
tryck i form av gropar. En av de två ännu 1989 resta 
stenarna i gravfältet, Al63, hade flyttats från ur
sprunglig plats och använts som grindstolpe invid den 
väg som i äldre tider förbundit Sannagårdarna. Genom 
att en sten (Al62) bevarats på ursprunglig plats till 
våra dagar får vi ändå en uppfattning om dessas stor
lek, hur de förankrats i marken och vilka typer av gra
var som dessa markerat. I odlingsrösen återfinns också 
bortröjda stenar.

Endast en sten återfanns alltså på ursprunglig plats. 
Denna (Al62) har varit väl förankrad i en stensatt 
grop, hade en höjd av 2,2 meter samt en mot toppen 
avsmalnande form. Gravgömman bestod av att brända 
ben deponerats direkt i gropen som stenen sedan pla
cerats i. Inte heller har stenen omgivits av någon sten- 
sättning eller annan konstruktion, och ingen bålplats 
kunde dokumenteras i anslutning till graven. Vi kan 
vara rimligt säkra på att gravgömman i A162 inte 
störts. Detta innebär bl.a. att vi kan utgå ifrån att de 
ben som en gång deponerats i graven endast utgjorde 
en mindre del av den kropp som kremerats.

Graven i Al77 har sannolikt varit utformad på 
samma vis som i A162. A177 var en grop i vilken en 
omkullvält och nedgrävd samt endast drygt halv
metern hög sten påträffades. I gropen fanns också 
mindre sten som säkerligen använts för att kila fast den 
större. Vid stenens fot fanns brända ben men inga 
övriga fynd.
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Anläggningarna 91:1 och 91:2 bestod av två mindre 
brandlager, endast 0,6 resp. 0,5 meter stora i diame
ter som efter rensning framträdde inom ett ca 3 meter 
i diameter stort och oregelbundet runt, ytligt, gråfärgat 
lager. I lagret påträffades enstaka brända ben och kol
fragment, och det kan därför tolkas som de utplockade 
resterna av en bålplats där åtminstone en kremation 
genomförts. I bållagret var avtryck av två större ste
nar som avlägsnats. Dessa har varit placerade omedel
bart invid brandlagren och sannolikheten för att ste
narna rests för att markera de två gravarna är mycket 
stor. Inga brända ben påträffades i nedgrävningarna 
för stenarna vilket, om vi jämför med förhållandena i 
A162 och Al77, säkerligen innebär att stenarna mar
kerat de två brandlagren. Inte heller i dessa anlägg
ningar gjordes några daterande fynd.

Anläggning 51 utgjordes av en liknande grav, dock 
med den skillnaden att i detta fall hade stenen rests i 
centrum av brandlagret. Detta var 1,3 meter stort i 
diameter och omgavs av en svagt gråfärgad och ore
gelbundet rundad och mycket ytlig färgning. Stenen 
som satts ned i brandlagret har varit ca 0,4 meter bred 
vid basen, och eftersom nedgravningen var hela 0,5 
meter djup, och stenar som brukats för att kila fast en 
rest sten påträffades, kan vi förmoda att det här stått 
en sten som varit av liknande höjd som i Al62. Intres
sant att notera är också att gropen grävts, och stenen 
rests, innan de brända benen placeras i det grunt 
grävda brandlagret. Övriga fynd i graven var ett 
koniskt format stycke kvarts. Fyndet är viktigt av den 
anledningen att det visar att även i de gravar som 
markerats med resta stenar finns traditionen att de
ponera kvartskoner. Ur daterande synpunkt visar fyn
det också att de resta stenarna inte har en avvikande 
brukningsperiod i relation till övriga monumentkate
gorier.

Anläggning 164 utgjordes av en endast 0,3 meter 
vid men hela 0,4 meter djup brandgrop på vilken också 
en flat locksten påträffades. I brandgropen fanns frag
ment av ett hårt förbränt beslag samt fragment av kni
var i järn. Mindre än en meter norr om gropen fanns

ett mycket distinkt avtryck av en bortröjd sten. Gro
pen var 0,6 meter i diameter och 0,6 meter djup med 
en fyllning av sotig sand. I gropens kanter fanns res
ter av en stenskoning som sannolikt stadgat en rest 
sten. Återigen indikerat gropens dimensioner att de 
resta stenarna på platsen tillika med stenen i A162 har 
varit smala och höga ”flisor”.

Anläggning 166 utgjordes av två gravar där ett 
brandlager anlagts omedelbart invid en äldre grav, en 
brandgrop (A166:l) som omgivits av en stenkrets och 
markerats med en rest sten . I brandgropen fanns för
utom brända ben också ytterligt fragmenterade järn
föremål. Alldeles invid brandgropen var en grop, 0,6 
meter stor i diameter och 0,3 meter djup, i vilken en 
större sten ursprungligen stått.

Den sista anläggningen (A165) där en större sten 
ingått kan snarare definieras som ett brandlager som 
markerats med en större klumpformig sten. Brandlag
ret var knappt halvannan meter stort i diameter och 
hela 0,2 meter tjockt. Lagret har ursprungligen varit 
omgivet av en utlagd krets av runda stenar. I mitten 
av lagret var en större rund sten med en diameter kring 
en meter. I A165 gjordes även ett fynd av ett koniskt 
format kvartsstycke.

De gravar som markerats med resta stenar är av 
flera varianter. De brända benen hade deponerats i 
nedgravningen för stenen, i brandlager, i en brandgrop 
och invid en större klumpsten. Förhållandet understry
ker att varje grav omfattas av särdrag i den inre kon
struktionen. Fynden skiljer sig inte från det stora fler
talet anläggningar. Förekomsten av nitar och knivar 
samt de för lokalen så typiska kvartsstyckena indikerat 
att gravtypen varit i bruk under 700- och 800-talet.

Runda stensättningar 
i Västsverige
I västra Sverige är den runda stensättningen den grav
typ som uppvisar den största kronologiska, och yttre 
såväl som inre formmässiga variationen under förhis
torien (Selinge 1986). I Halland är den flacka stensätt
ningen med en diameter över 10 meter den vanligaste



126 Bortglömda föreställningar. Begravningsritual och begravningsplats i halländsk yngre järnålder

Fig. 56. Anläggning 162, en 2,2 meter hög och 0,4-0,7 
meter bred rest sten, utgjorde det enda gravmonumentet 
som bevarats till våra dagar på sin sannolikt ursprungliga 
plats i sluttningen. Gravgömman återfanns vid stenens bas 
och bestod av att brända ben deponerats i den grop ste
nen satts ned uti. Inga fynd gjordes i gropen. Innebörden 
av att gravgömman återfanns i den grop som stenen place
rats i är att det blir mycket svårt att fastställa hur många 
gravar av likartad utformning som funnits i gravfältet.
Vi kan säkerligen utgå ifrån att långt fler gravar än de som 
här omnämns markerats med resta stenar. Vi kan också 
antaga att resta stenar placerats i andra monumentkate
gorier som högar och stensättningar. Bilden är tagen före 
undersökning. Foto K. Jones 1989. RAÄ.

XI60 
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Fig. 57. Plan över 
A166-.1 och A166-.2. 
Av planen framgår 
hur stenkretsen som 
omgivit brandgropen 
skadats, och delvis 
avlägsnats i samband 
med att den relativt 
sett yngre brand- 
lager-gr av gömman, 
Al 66:1, anlagts. 
Omedelbart invid 
brandgropen var 
också en grop i vil
ken en större sten 
stått rest.

gravtypen under yngre bronsålder och äldsta järnålder. 
Gravtypen, som oftast är ensamliggande eller kombi
nerad med några likartade anläggningar och/eller ett 
röse eller hög, uppvisar i södra Ätradalen under yngre 
bronsålder och äldsta järnålder en utbredning och lo
kalisering i förhållande till bebyggelsen som medfört 
att den också tolkats som ett uttryck för ett ensam- 
gårdssystem (Ängeby 1999a:85). Av genomgången i 
kap. 4 kan möjligen slutsatsen dras att de vanligaste 
monumentkategorierna i mellersta och norra Halland 
under yngre järnålder utgjorts av olika former av min
dre runda stensättningar. Samtidigt är det på sin plats 
att åter notera att bortodlingsfrekvensen när det gäl
ler mindre jordbyggda högar måste anses ha varit 
mycket hög i Halland. När man närmare granskar 
uppgifter om gravfält i den norra landskapsdelen som 
idag endast består av ett fåtal resta stenar, har nästan 
undantagslöst flera stenar och även gravhögar funnits 
på dessa platser (Lindälv 1980, Göteborgsinvente- 
ringen (ATA) Sarauw & Alin 1923). Stensättningar 
”överlevde” däremot 1800-talets jättelika odlingsex- 
pansion bättre. De återfinns enskilda eller i små grup-
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per på impediment i anslutning till, men inte i direkt 
odlingsbar mark (Artelius 1993d:47, Lundqvist & 
Schalter Åhrberg 1997:175 ff., Carlie 1999:20 ff.). Lo
kaliseringen innebär att vi kan förutsätta att monu
menten, och även då de som anlagts under järnåldern, 
bevarats i mycket högre grad än andra kategorier. Det 
är i första hand monumentens storlek, där yngre järn
ålderns stensättningar är förhållandevis små, samt 
lokaliseringen invid den historiska tidens bebyggelse 
som utgör indirekta daterande indikationer.

Stensättningarna vid Sannagård
Sju monument kan beskrivas som stensättningar (A49, 
A83, A109, Al 10:2, A171, A263 och MIT). Samt
liga är skadade av odlingen. Förutom i konstruktio
nen särskiljer sig stensättningarna i gravfältet från 
övriga gravar och begravningar på några vis. De har 
sannolikt varit större än högarna, de innehåller flera 
gravar och gravgömmorna var väl bevarade. Fynden 
i dessa gravar var också av en annan karaktär. Strax 
söder om gravplatsen återfinns också två stensätt
ningar på ett mindre impediment (RAÄ 31). Dessa är 
av en karaktär som innebär att man kan antaga att 
de skall inkorporeras i järnåldersgravplatsens kontext. 
Stensättningarna är ett bra åskådningsexempel på hur 
dessa monument ligger i små grupper på impediment 
- visserligen i odlingslandskapet, men i icke direkt 
odlingsbar mark.

Den bäst bevarade anläggningen var A49. Denna var 
vid undersökningstillfället ännu rund och nio meter i dia
meter. Gravgömmoma i A49 och A263 utgjordes av ben
lager där brända ben var glest utspridda i stenpackningen 
i hela anläggningarna men även med en koncentration 
över en drygt kvadratmeterstor yta. I A263 fanns för
utom benlagret också ett brandlager med en urna. IA83 
utgjordes gravarna av två brandlager. Inget tyder på att 
likbål har stått på platsen för stensättningarna.

Fynden i stensättningarna skiljer inte ut sig i för
hållande till de övriga gravarna, utom när det gäller 
de deponerade växter som påträffades. Dessa hade pla
cerats i små gropar som klätts med lera. Även sten-

Fig. 58. Fynd från A83. Spiralformad pärla, delar av län
kar och fragment av oval spännbuckla i brons. Spännet 
är gjutet i ett stycke, enskaligt med djurornamentik i 
rombiska fält. Att döma av att spännet är enskaligt och 
saknar brätte är en datering till 800-talet mest sannolik. 
Typen är svår att fastställa, men torde återfinnas inom 
gruppen P27-spännen även om inte normalvarianten av 
P35 kan uteslutas (Jansson I. 1985:39-43). I benlagret 
fanns också 11 pärlor i glas och glasfluss samt ringspän
nen i järn.

r") O'

Fig. 59. Plan över A83.1 graven påträffades två depåer 
av förkolnade växter. Dessa hade placerats på mindre ytor 
som klätts med lera.
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Fig. 60. Foto av A 49 under undersökning samt graven 
i plan och profil. Foto E. Ryberg 1989. RAÄ.
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sättningarna dateras till perioden sen vendeltid-vi- 
kingatid, något som understöds bl.a. av en 14C-analys 
från brandlagret i A263. I A49 påträffades förutom 
ett ringspänne och ett mindre bryne i sandsten också 
ett format stycke kvarts, något som åter understryker 
traditionernas homogenitet på platsen under perioden. 
I A49 fanns bl.a. keramik av bronsålderskaraktär och 
bränd lera med tydliga pinna vtryck. Den brända le

ran bör härröra från byggnadskonstruktioner, men 
några ytterligare spår av sådana fanns ej kring graven, 
något som återigen underströk känslan av att hela ytan 
”städats” innan gravfältet anlagts. En naturlig fråga 
är om inte denna avsevärt äldre keramik och lera de
ponerats i graven för att på så vis understryka relatio
nen till det förflutna, som så tydligt uttryckts på an
dra vis i begravningstraditionen.
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Fynden i A83 bestod av ett fragmentariskt spänne 
i brons, del av en spännbuckla av 800-talskaraktär, 
ringspännen i järn samt ett dussintal pärlor. Bland 
dessa finns en spiralformad pärla i brons samt en blå- 
vit-röd mosaikpärla, en pärla i opakt blått glas, en 
plankonvext formad opak pärla i rött glas samt flera 
större runda opaka vita pärlor. Både spännefragmen
ten och några av pärlorna stöder en datering av de 
båda gravarna i A83 till 800-talet.

I A263 påträffades förutom de nämnda växtdela
rna också fynd av mer traditionell karaktär. Urnan i 
gropen är ett rakväggigt mindre kärl med svagt in
svängd mynningsrand, en kärltyp som är vanlig un
der både 800- och 900-tal. I stenpackningen fanns en 
välbevarad malsten. Även i A83 och A49 påträffades 
fragment av sönderslagna malstenar.

Högar i Halland
Av monumenten som förekommer i Hallands gravfält 
är mindre och av jord byggda gravhögar med en dia
meter som sällan överskrider 5-6 meter den kategori 
som främst påståtts typisk för den yngre järnåldern. 
Detta kan tyckas märkligt eftersom undersökningsre
sultat som styrker dessa antaganden nästan helt lyser 
med sin frånvaro från landskapet. I både äldre och 
yngre studier (Sarauw & Alin 1923, Arbman 1954, 
Lindälv 1980, Carlie 1999, Svanberg 1999) har ändå 
främst högar förbundits med den yngsta järnålderns 
gravskick och traditioner.

Undersökningsresultaten visar att högar varit i stor 
majoritet i gravfältet vid Sannagård. Detta framskym
tar också i Bexells beskrivning. Som redan påpekats 
är just mindre högar drabbade av en omfattande bort- 
odling i landskapet. Även om dagens situation alltså 
inte alls belyser att gravhögar var mycket vanliga un
der vikingatid är detta ändå oftast utgångspunkten för 
arkeologer som behandlat vikingatidens gravskick ur 
regional synvinkel (se bl.a. Andersen 1987:183). I den 
norra delen av Ätradalen, i områdena kring flodens 
lopp i det inre av Västergötland (Artelius 1993a: 81 
ff.), såväl som i övriga centrala bebyggelseområden i

det västgötska området (Wideen 1955) har högar un
der yngsta järnålder i stor majoritet varit den vanli
gast förekommande gravtypen. Likadan är bilden i 
Finnvedens huvudbygder (se bl.a. Areslätt 1993, Bo
din 1994, Hansson 1998). Av de regionöversikter som 
finns att tillgå ter sig bilden tydlig inte bara inom 
centralbygderna, utan också inom den västsvenska 
regionen som helhet (Hyenstrand 1984).

Högarna vid Sannagård
Högarna har varit ett drygt hundratal. De har anlagts 
över en typ av gravgömma som jag valt att benämna 
brandlager. Beteckningen överensstämmer som påpe
kats inte helt med den traditionella innebörden i ter
men. I SHM:s ”Vikingatidens ABC” omtalas att ter
men brandlager beskriver ett förhållande där ”bål
resterna, dvs brända ben, föremål, kol, sot och aska 
ligger utspridda på den forntida markytan...Likbålet 
har stått antingen på gravplatsen - vilket ibland med 
säkerhet kan konstateras - eller på en särskild bålplats, 
varifrån bålresterna förts till gravplatsen. Ovanpå 
bålresterna har sedan en låg hög eller en stensättning 
byggts” (Gräslund 1981:31). Vid Sannagård har brand
lagren även utformats på så vis att en grund och flat
bottnad grop grävts för att härbärgera bålresterna. 
Brandlagren har alltså i dessa fall inte placerats direkt 
på den forntida markytan”, vilket får konsekvenser på 
flera vis när försök görs att tolka organisationen av 
begravningen.

I gravfältet förekommer några variationer i hur 
brandgravskicket utformats under 700-800-talet. 
Högarna kan indelas i kategorier utifrån hur brand
lagret utformats. 1) Grav- och bålplats är densamma 
och högen har uppförts direkt ovanpå det intakta 
kremeringslagret. 2) De brända benen har tillsammans 
med brända föremål avlägsnats ur bålet efter kreme
ringen. Bålresterna har sedan i ett senare skede grav- 
satts i en flatbottnad grop som då grävts centralt i 
bålplatsen. 3) De brända benen har gravsatts i en på 
likartat vis utformad grop, men gravbålet har i dessa 
exempel stått på helt annan plats. 4) En fjärde varia-
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Fig. 61. Plan över A263-.1-2 och A272. Maisten, 
krossat keramikkärl och brända ben i stenpack- 
ningen i A263. Foto B. Einarsson 1989. RAÄ.
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Fig. 62. Schematisk 
framställning över 
gravgömmors olika 
utformning i högar.

tion är de monument som hade konstruktionsdetaljer 
i form av inre stenkretsar och stenkedjor. Stenkretsar 
som inringade gravgömman har lagts ut runt bålet i 
samband med kremeringen. Stenarna i kedjorna var 
ofta tydligt eldpåverkade och förhållandet är det när
maste vi kan komma ett bevis för att bålplats och grav
plats varit exakt densamma även i de exempel där de 
brända benen insamlats ur bålet, och sedan depone
rats i en grävd gravgömma i stenkretsens centrum.

De brända benen har alltså i de flesta fall insam
lats ur det avsvalnade gravbålet och en gravgömma 
har sedan grävts i kremeringsplatsens centrum. Att 
döma av den stora variationen mängd ben som påträf
fades i gravarna - mängden varierar från 5 gram upp 
till flera kilo - har endast delar av benmaterialet från 
gravbålet deponerats i det stora flertalet gravar. De 
stora differenserna i benmängd kan inte förklaras av 
skador som gravarna tillfogats av åkerbruket. Variatio
nen är inte relaterad till hur stor del av gravgömmans 
nedgravning som bevarats. Av den osteologiska rap
porten framgår också att några köns- eller åldersrela- 
terade orsaker till mängdvariationen inte föreligger. Av 
Caroline Arcinis rapport framgår också att det inte går 
att påvisa att vissa delar av skelettmaterialet saknas i 
gravgömmorna (Artelius & Arcini 1996). Någon kro
nologisk skiktning, som skulle kunna bero på över tid 
skiftande seder avtecknar sig ej heller bakom förhål
landet. Alldeles tydligt, vilket också är helt naturligt, 
är att de största benkvantiteterna tillvaratogs i de gra
var där gravgömman bestod av ett ”klassiskt” brand
lager. En anläggning där bållagret täckts med en hög

utan att vare sig omplockning, omrörning, eller avlägs
nande av delar av benmaterialet kunde påvisas.

Vid schaktningen framträdde merparten av gra
varna först som tunna, oregelbundet runda och oftast 
gråfärgade strukturer mot den gula sanden. Dessa 
”rundlar” varierade vanligen mellan 2-4 meter i dia
meterstorlek. Utspridda och mycket fragmenterade 
brända ben och kolpartiklar påträffades inom rund- 
larna. Dessa färgningar utgjorde rester av bålplatser 
ur vilka de brända benen närmast totalt insamlats.

Nedan beskrivs ett representativt urval av de gra
var som undersöktes och bedömts vara rester av hö
gar. Ytterligare beskrivningar av de enskilda anlägg
ningarna finns i katalogen.

A45 har tolkats som resterna av en rund till ovalt for
mad hög vars yttre diameter legat strax över 3 meter. 
En sannolik storlek kan uppskattas utifrån avståndet 
till omgivande gravar, genom värdering av inre kon
struktionsdetaljer och genom jämförelser med likar
tade konstruktioner i andra regioner. Högen har med 
stor sannolikhet haft en yttre begränsning som sträckt 
sig strax utanför den stenkrets som ursprungligen lagts 
ut kring gravbålet. Bålet har främst byggts upp av ungt 
material från al- och björk. Kremeringslagret fram
trädde som en svagt grå färgning som begränsats av 
en cirkelformad dikesnedgrävning som varit ca 0,3 
meter bred. I denna hade kantställda stenar placerats 
så att dessa format en cirkel kring kremeringslagret. 
Stenarna var partiellt förbrända vilket visar att både 
diket och de stenar som ställts däruti, funnits på plats
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Fig. 63. Plan över Al 69, A171 
och Al 74. Graven har grävts om 
vid flera tillfällen. Invid Al69 
har också stått en större sten.
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Fig. 64. Planerna och profilerna över A45 och A47 visar hur gravgömmorna utformats. Ett antal gravar hade en lik
artad inre konstruktion där en centralt belägen gravgömma grävts ned i kremeringslagret. I den flatbottnade nedgrav
ningen har delar av benmaterialet gravlagts tillsammans med att föremål offrats. I båda gravarna hade bl.a. tillhuggna 
kvartsstycken deponerats.

när kremationen ägt rum. Stenkedjan har i första hand 
lagts ut för att avgränsa bålplatsen. Gravbålet har 
byggts upp inom den av stenarna begränsade cirkeln. 
De brända benen har insamlats ur kremeringsresterna 
och deponerats i centrum av anläggningen i en helt 
cirkelrund och 1 meter i diameter stor gravgömma som 
utformats som en flatbottnad grop. Gravgömman hade 
grävts ned genom kremeringslagret och i den gula san
den återfanns drygt 3 hg brända ben. I kanten av grav
gömman återfanns en mindre kvantitet, drygt 5 g, 
brända ben från hund. Föremålsfynden som bestod av 
hårt förbrända nitar och nitbrickor i järn, en koniskt 
formad sländtrissa i bränd lera och avslag i flinta på
träffades spridda i gravgömman. Några nitar låg också 
utanför gravgömman, i de urplockade resterna av 
kremeringslagret. I gravgömman fanns också tre till

huggna block i kvarts. Utifrån gravskicket, såväl som 
fynden och resultaten av en 14C-analys (770-990 e.Kr. 
- 2 sigma) kan graven dateras till vikingatid, och mest 
sannolikt till 800-talet. Kring A45 finns en grupp 
mycket likartat utformade gravar (bl.a. A47-48) och 
det är rimligt att antaga att dessa anlagts under samma 
period, något som också indikeras av fynd och natur
vetenskapliga analyser.

A166:l-2, lämningar av en gravhög och en rest sten 
framträdde som ett mycket distinkt och ca 4,5 meter i 
diameter stort brandlager inom vilket en mängd brän
da ben låg spridda i ytan (fig. 57). Vid närmare rens
ning visade sig att Al66 bestod av resterna av två gra
var, av vilka Al66:2 utgör den relativt sett äldsta. 
Al66:2 bestod av en mycket koncentrerad gravgömma
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e-f.

Fig. 65. Fragmentarisk och koniskt formad och facetterad sländtrissa från A45 i hårt bränd röd lera (a). Ett stort antal 
likartade sländtrissor kan knytas till kvinnogravar från främst 800-talet (se bl.a. Ramskou 1951:143). Sländtrissan är 
av forskningen starkt knuten till kvinnornas sfär och symboliken anses kretsa kring fruktbarhet (Floigård Hofseth 1990: 
102 f) . I gravfältet förekom sländtrissor i 5 av gravarna. De övriga sländtrissorna är tillverkade av natursten och påträf
fade i brandlager. Undantaget är F190 (b), en på ovansidan rundat välvd och på undersidan helt flat sländtrissa i sten 
som påträffades i en urnebrandgrop med sannolikt vendeltida datering (A173). I A92 fanns ett fragment av en helt flat 
sländtrissa i sandsten med dekor av koncentriska cirklar på ovansidan (c). Trissan från A265 är i mycket dåligt bränd 
lera (d). Flera sländtrissor har också påträffats som lösfynd (e-f). Samtliga sländtrissor är av typer som är vanligen före
kommande under yngre järnålder i såväl kvinnogravar som byggnadsmiljöer i hela Sydskandinavien (Bender Jørgensen 
& Eriksen 1995:56).

med brända ben som inringats av en cirkel av på kant 
ställda rektangulära stenar och sannolikt har gravar 
också markerats med en större rest sten ursprungligen. 
Invid gravgömman fanns ett tydligt avtryck av denna. 
Innebörden är att A166:l, den yngre högen, anlagts 
omedelbart invid den resta stenen, och av det relativa 
förhållandet kan förstås att högens yttre begränsning 
måste ha sammanfallit med brandlagrets utbredning. 
Till skillnad mot förhållandet i A45, har inte de brända 
benen i A166:l insamlats efter kremeringen för att 
sedan deponeras inom en i bålplatsen koncentrerad 
gravgömma. Högen har i detta fall istället uppförts 
direkt på kremeringslagret.

En tredje utformning kan exemplifieras med A43, ett 
brandlager med 2,4 meters diameter, runt format och 
knappast nedgrävt i någon form. Blandat i brandlagret 
fanns en stor kvantitet brända ben från människa till
sammans med föremål och djurben. I detta fall har 
gravhögen anlagts direkt ovanpå det helt obearbetade 
kremeringslagret. Kring' brandlagret avtecknade sig

Fig. 66. Fragment av dubbelskalig spänn- 
buckla (A48) av typ P51 (Jansson 1985:
67 f) som utgör den vanligaste typgruppen 
av ovala spännen och första hattd påträffas 
i gravar från andra hälften av 800-talet och 
900-talet (Arbman 1940:taf 64-65).
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Fig. 67. I direkt anslutning till brandlagret i Al 14 fanns 
delar av en neolitisk yxa i bergart och i gravurnan i Alli 
återfanns större delen av en flathuggen pilspets. Kontex
terna är exempel på hur man i de vikingatida begravning
arnas symbolik gjorde bruk av redan då mycket åldriga ting.

ingen vidare färgning som kunde förstås på så vis att 
ett kremeringslager urplockats.

A28 var en gravgömma i form av ett grävt brandlager 
med i ytan rund till oval form, 0,9x 0,6 meter (N-S) 
stort och endast 0,02 meter djupt med en rundad 
bottenlinje. Brandlagret omgavs av en diffust grå
brun, och ca 2,5 meter i diameter stort avtryck och 
färgning som motsvarade gravbålets samt gravhögens 
ungefärliga utsträckning.

Gravfältet framstår på schaktplanen som indelat i 
två avdelningar, där ett område mellan de båda kon
centrationerna av gravar är nästan tomt. Bland annat 
fanns de båda monument som tolkats som skeppsfor- 
miga i detta område. Som nämnts tidigare finns inga 
indikationer på att det skulle ligga en kronologisk va
riation bakom förhållandet. ”Indelningen” beror inte 
heller på att delar av gravfältet skulle vara mer ned
plöjt. Ingen ålders- eller könsfördelning som utgjort un
derlag för en indelning av gravplatsen kan heller på
visas i materialet.

I den norra delen av gravplatsen fanns en ca 40x40 
meter stor, grå och strimmigt melerad yta med synliga 
kolstänk och enstaka bända ben. På ytan av detta la
ger gjordes några ”lösfynd”, bl.a. av en tunnformigt 
facetterad pärla i opakt blått glas, tre koniskt formade

kvartsstycken, några nitar och också några starkt 
korroderade fragment av ett större föremål i tunn 
brons. Vid rensning av ytan kom denna snart att splitt
ras upp i ett stort antal ca 3-4 meter i diameter stora 
och oregelbundet rundade grå-gråbruna cirklar. I dessa 
fanns sparsamt med brända ben samt träkol. Cirklarna 
gick i varandra och centralt i dessa fanns koncentra
tioner av brända ben. Sammanlagt fanns över den 
40x40 meter stora ytan rester av 25 gravar i form av 
både nedgrävda och direkt på markytan placerade 
brandlager. Dessa varierade i diameterstorlek från 0,4 
meter till 2 meter och benmaterialet i gravgömmorna 
var av liten men ändå mycket varierad kvantitet. De 
cirklar som omgav brandlagren har tolkats som syno
nyma med bålplatsers utbredning.

En variation är att det i några av de avtryck av hö
gar som återfanns i den nordöstra delen av området 
helt saknades brända ben och träkol i de rundlar som

Fig. 68. Al 14 avtecknade sig i ytan
som en oregelbundet rundad grå färg- ______________
ning med ca 3 meters diameter. Centralt i denna var som 
fotot visar en gropformig nedgravning i vilken rester från 
det större kremeringslagret deponerats. Foto Bjarni Ei
narsson. RAÄ. Fynden i A114 var bl.a. kantfragment från 
en dubbelskalig spännbuckla med spår av silverinläggning 
(F203:2). I gravgömman fanns också spiralvridna silver
trådar, nitar samt ett av de karaktäristiska kvartsstyckena.



Fig. 69. Fynden i gravarna 
varierade från det mycket 
välbevarade till det helt 
fragmenterade. Rester av 
smyckeuppsättning i Al 72, 
ett av de sannolikt skepps- 
formade monumenten, 
bestående av fragment av 
pärlspridare, spiralformade 
samt runda pärlor och län
kar i brons (F169-.2) och 
starkt eldpåverkade pärlor 
av olika utformning (Fl 69:3) 
i vit glasfluss samt i blått 
glas med inläggningar.
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Fig. 70. Schaktplan över den norra delen av gravfältet med gravgömmor och utbredningen av bålplatser samt övriga 
anläggningar markerade. Samtliga förekommande anläggningar är presenterade på planen. Gravarna i området har i 
stort sett helt saknat inre konstruktionsdetaljer i form av stenkedjor eller enstaka större stenar. Av planen framgår ut
sträckningen av A276 som tolkats som resterna av en större bålplats. Inom den ovalt formade, och ca 17 meter långa 
sotfärgningen påträffades spridda brända ben och träkol. Som framgår av planen fanns bland gravarna två variationer, 
och denna skall sannolikt sättas i samband med A276. Kring de åtta gravar som var belägna strax NO och O om A276 
saknades indikationer på att dessa anlagts på själva platsen för kremeringen. Att så varit fallet är däremot sannolikt när 
det gäller gravarna N och NV om A276. En rimlig tolkning är att A276 utgör kremeringsplatsen för gravarna A264- 
271. På planen har också härdar och kokgropar markerats (A221-222 samt A2S2). De stolphål som fanns V om bål
platsen bildade sammantaget en spetsoval form. Denna har markerats som A27S på planen och omfattar i tolkningen 
A244-251, A254-256 och A278-279. De två sistnämnda anläggningarna, jämte A254, var i rapporten ej angivna som 
del av någon konstruktion (Artelius & Arcini 1996:143).
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omgav gravgömmorna. De rundlar som omgav åtta 
av brandlagren var också brunare till färgen. Sanno
likt skall avvikelserna sättas i samband med begrav
ningarnas organisation. En förklaring till att brända 
ben helt saknades kring dessa gravgömmor, och också 
till den brunare färgningen, är att kremeringen i dessa 
fall genomförts på annan plats än den där gravmonu
menten uppförts. Den bruna färgningen bör då rimli
gen tolkas som avtryck av de jordbyggda högar som 
en gång höljt brandlagren, och avsaknaden av brända 
ben, träkol och sot förklaras av att inga kremeringar 
gjorts på platsen för gravarna.

Strax invid de 8 brandlagren påträffades en anlägg
ning som först tolkades som en stor och helt sönder- 
plöjd grav. Över en oval yta med ca 17 meters längd 
och 10 meters bredd påträffades ett tunt lager med en 
mängd sot och kolpartiklar blandat med mycket frag- 
menterade brända ben (A276). Anläggningen avvek i 
sin struktur helt från samtliga gravar på platsen, och 
lämningen var knappast resterna av en grav. Mäng
den sot och kol var avsevärt mer spridd än i övriga 
anläggningar, benen var mycket fragmenterade och 
förhållandet har tolkats som att lagret utgör resterna 
av en kremeringsplats som återanvänts vid flera till
fällen. Anläggningen täckte en yta av ca 175 m2, vil
ket kan jämföras med de anläggningar där graven 
byggts direkt på en bålplats. I dessa fall hade bålet 
upptagit en yta av ca 6-7 m2 (se fig. 70 och 81).

Fynd och föremålskombinationer 
i gravarna vid Sannagård

Föremålen i gravarna kan utifrån sin funktion i rituale
rna indelas i olika kategorier. En indelningsgrund är 
föremål som kan anses relaterade till individens sociala 
person i förhållande till sådana föremål som brukats i 
begravningen utifrån sin funktion som abstrakta och 
kollektivt erkända symboler. I den första gruppen ryms 
individens klädedräkt och ägodelar. I den andra grup
pen finns ting av helt annan art - kvartsstenar, växter 
och enstaka pärlor.

Fig. 71. Brynert i sandsten från A217 och A264. 
Foto Anders Nilsson. RAÄ.

Föremålen som åtföljt de döda på bålet har främst 
tillhört klädedräkten. Av denna återstod ringspännen, 
söljor och länkar i järn och ibland fragmentariska 
smyckespännen i brons som spännbucklor och likar- 
made spännen. Av halsband återstod några fragment 
av pärlspridare och ett förhållandevis stort pärlmate- 
rial. Inga vapen eller delar av hästutrustningar påträf
fades. Bland redskapen fanns enkla knivar av olika 
storlekar. Från skrin och möjligen också mindre båtar 
fanns beslag, spikar, nitar och klinknaglar i järn. Bland 
fynden fanns också dragkrokar, fragment från grytor 
och köksredskap. I enstaka gravar fanns också mynt 
och delar av nycklar.

Om den förra kategorin föremål kan beskrivas som 
produkter, utgörs den andra gruppen artefakter i hö-
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Fig. 72. Kantfragment av spännbuckla från A266. Spänn- 
buckledetaljer påträffade i A214. Kniv i järn från A265. 
Fragment av nyckel i brons av 800-900-talstyp från A253 
och krok (F294) (Arbman 1940:taf. 275:2 och 5, Wideen 
1955:73f).

gre grad av naturföremål. Till dessa hör alla de till
huggna stycken i kvarts som påträffades. En annan 
”naturprodukt” var de växter som nedlagts i gravarna. 
I anslutning till växterna fanns också små smältor, 
droppar i brons. I flera brandlager fanns också enstaka 
obrända pärlor. Medvetet destruerade keramikkärl 
påträffades också i gravarna. Ett drag hos den kera
mik som påträffades i brandlagren var att det i för
hållande till fynd av keramik på boplatser fanns en

Fig. 73. Fragment av likarmade spännen från A27 (F160) 
och A100 (F142). Spännet i A27 har haft en djurorna- 
mentik indelad i fält. Paralleller finns bl.a. i Birka (Arb
man 1940:Taf. 77:4). Sannolikt tillhör spännet en typ
grupp som utifrån indelningen av de likarmade spännen 
som härrör från Birka benämnes IIIF:1 (Aagård 1984:98). 
Någon exakt motsvarighet har ej återfunnits i Västsverige, 
däremot finns likartade spännen i södra Norge (Petersen 
1928:83).

Fig. 74. Remspänne i brons från A47 och söljor i järn 
från A83, A173 och lösfynd (F293).
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Fig. 75. Nitar, spikar och klinknaglar från gravarna.

Fig. 76. I A195 fanns bl.a. tre mynt i silver samt 
ett fragment av tunn silverplåt. Dessa är från 
vänster en abbasidisk dirham med obestämbar 
myntherre och tillverkningsort präglat under 
perioden 749-815 e.Kr. Det andra myntet är 
en s.k. Carolus efterprägling, sannolikt präglad 
i Hedeby kring år 825. Elsa Lindberger noterar 
i en artikel i Numismatisk Tidskrift att ”det är 
första gången som vi ser nordiska mynt av typ 
Carolus efterprägling, med så tidig datering 
och säker proveniens i den halländska jorden” 
(Lindberger 1992, jfr också Malmer 1966:282). 
Myntet (hänget) uppvisar en hög mekanisk för- 
slitningsgrad, och som redan påpekats bör man 
utgå att detta varit gammalt när kvinnan gravläggs. 
En rimlig datering av begravningen är slutet av 
800-talet eller tidigt 900-tal.

överrepresentation av kärlfragment med ”matskor
por”, detta såväl när det gällde de sällsynta ben
behållarna som i bikärl och på fragment från medve
tet destruerade kärl.

Keramik
Keramikkärl har fungerat som benbehållare och bikärl 
samt i begravningsritualen. I de flesta gravar påträf

fades skärvor av keramik ytligt och väl spridda över 
gravgömmor såväl som bålplatser. Av fragmenterings
graden och spridningen att döma kan antas att kera
mikkärl avsiktligt destruerats i samband med begrav
ningsritualerna. Exempel på anläggningar där denna 
spridning förekommit är A242, A273, A43 och A56.

De kärltyper som påträffades är karaktäristiska 
typer under 800-1000-talet och några närmare date-
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Fig. 77. Keramikkärl från A215 ock A264. Kärltypen 
är vanlig i vikingatida miljöer, och har påträffats både 
i boplats- och gravsammanhang och är i allmänt bruk 
från 800-talet och in i äldre medeltid (se bl.a. Bender 
Jørgensen & Eriksen 1995:389, Arbman 1940: taf. 
247:2, Wideen 1955:30 m.fl.). Karlen har helt flat bot
ten, närmast raka väggar och en insvängd mynningsrand. 
Kärlen är vanligt förekommande på Jylland och Själland 
- benämnes ibland som Trelleborgstyp (Roesdahl 1980: 
122). Kärlet i A264 (nedan t.v.) har brukats som benbe
hållare, medan kärlet från A215 varit ett bikärl som satts 
ned i gravgömmans kant (se även fig. 42).

Fig. 78. Benbehållare från A173, en urnebrandgrop som 
är svår att datera (se även fig. 42). Kärlet är av tjockt gods 
med helt plan botten och rundad buk samt mycket svagt 
markerad och förtjockad mynningsrand. Typen kan här
ledas både till folkvandringstida, såväl som vendel- och 
vikingatidsmiljöer. De övriga fynden, en sländtrissa och 
framförallt kvartsavslagen bör dock innebära att graven 
skall anses vara en av de vendeltida i miljön. För detta ta
lar också att graven var belägen långt från de gravar som 
kunde dateras till yngre romersk tid. Dessa uppträder mer 
koncentrerat invid A46. Dateringen motsägs inte heller av 
den genomförda ,4C-analysens resultat (jfr även Arbman 
1940:Taf 245:3 och 5 m.fl.). (Se även fig. 42.)
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ringar medges inte. Flertalet fragment är från rakväg- 
giga, grovt formade kärl med plan och förtjockad bot
ten i ett gult till brunt gods. Typen är förekommande 
i gravar över hela södra Skandinavien under perioden. 
Ingen dekorerad keramik registrerades. Notabelt är 
som nämnts att skärvor med matskorpa påträffades i 
hela 28 gravar. Likadan matskorpa fanns också i några 
av de kärl som brukats som benbehållare. Förekom
sten av matskorpor kan också tolkas som att kärlen 
brukats i samband med de måltider som ingått i be
gravningsritualen. Kärlen har sedan krossats och på 
så vis spritts ut över gravarna.

Pärlor
I 35 av gravarna fanns sammantaget 226 pärlor beva
rade där material, form och färg kan fastställas. An
talet pärlor i de 35 gravarna varierar stort i kvantitet.
II gravar har endast 1 pärla medan det i 6 gravar fanns 
18-21 stycken. Det största antalet, 29 pärlor, påträf
fades i Al95. Det stora flertalet är kraftigt eldpåver- 
kade, och räknas också oidentifierbara pärlor som 
återfanns som helt förslaggade och sammansmälta 
klumpar, är antalet i gravarna sammanlagt minst det 
dubbla. Glaspärlor hade smält samman, bergkristaller 
sprängts. Man kan förutsätta att många mindre pär
lor i glas och lera helt förintats av elden.

Typiskt för pärlmaterialet är att det uppvisar en hög 
förslitning - något som borde innebära att pärlorna 
brukats under långa tidsperioder innan de hamnat i 
gravarna. Förhållandet leder bl.a. till svårigheter för 
att bruka materialet till snäva kronologiska ställnings
taganden när det gäller att datera begravningarna.

När pärlmaterialet betraktas närmare är det främst 
två utgångspunkter som varit intressanta, och detta 
speciellt om pärlorna skall kunna brukas för att be
lysa frågor som rör begravningens organisation och 
symbolik. Det första påståendet, som jag också tidi
gare tagit upp när det gäller andra fyndkategorier, rör 
frågan om föremåls estimerade ålder då de deponeras. 
I forskningen är traditionen sådan att material från 
mycket olikartade sociala kontexter jämförs kronolo

giskt. Min utgångspunkt är som nämnts att föremål 
har en avsevärt längre brukningsperiod och också cir
kulerat längre i en normalbefolkningskontext än i 
områden där föremålskategorierna var mer vanliga 
och inte främst brukats för att understryka identitet, 
kontinuitet och släktskap. Det andra påståendet är att 
pärlmaterialet kan indelas i två olika kategorier uti
från funktionen i begravningsritualen. Den första ka
tegorin är alla de pärlor som förekommit i de smycke- 
halsband som de döda burit på bålet. En helt annan 
meningskontext bör ha rymts i de pärlor som depo
nerats i graven efter det att bålet avsvalnat. Dessa har 
säkerligen istället innehaft en funktion som bärare av 
en abstrakt symbolik i ritualen. När materialet inde
las i brända resp. av eld opåverkade pärlor uppträder 
ett mönster i handhavandet av dessa i samband med 
begravningarna. Bland pärlorna i gravarna fanns i re
gel en som inte alls blivit eldpåverkad - något som när
mast kan betraktas som en omöjlighet om dessa bu
rits av de döda i samband med kremeringen. Dessa 
obrända pärlor var i de flesta fall av en särskild typ; 
små orange-röda, tunnformiga opaka pärlor i glasfluss 
och lera som är förekommande under vendel/vikinga
tid (Callmer 1977:92, Petré 1984), och de påträffades 
i gravar där också koniskt formade kvartsstycken åter
fanns. Utifrån iakttagelsen menar jag bara att det i 
pärlmaterialet också finns kategorier som i första hand 
skall betraktas som återgivande en komplex abstrakt 
symbolik, och dessa pärlor skall därför i högre grad

Fig. 79.
a) Ej eldpåverkade kvarts

koner från brandlagren,
b) Bearbetad kvarts och röd 

tunnformig pärla i lera i A28.
c) Melonformade pärlor i grönt glas samt 

tunnformig opak pärla i rött glas från A215.
d) Rund pärla i bergkristall från A110.

e) Arrhenaterum Elatius ssp 
Bulbosum - Knylhavre.

f) Mosaikpärla från Al05.
Foto A. Nilsson och G. Ängeby, RAÄ.
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än de som varit delar av hals- och armband, anses vara 
bärare av kollektivt erkända religiösa föreställningar.

Typerna är annars de för mellersta och södra Skan
dinavien vanliga i vendel- och vikingatid, men några 
typer är representerade med fler exemplar än vad som 
är vanligt i sydvästsvenska gravfält. Detta gäller större 
runda pärlor i bergkristall (Callmer 1977:91 typ S002).

Även om pärlor i metall finns, t.ex. spiralformade 
i brons som kan dateras till 800-talet (A83- F230, se 
fig. 58) (jfr Arbman 1940:Taf. 114:16, Andersen 1987: 
175) är pärlorna nästan uteslutande tillverkade av glas
massa. Flertalet är enfärgade även om också ca 25 po
lykroma finns. Ett stort antal är också helt ogenom
skinliga - opaka - och tillverkade av glasfluss. De van
ligaste färgerna är för dessa opaka pärlor vit och 
orangeröd, men även ljust gula, blå och gröna exem
plar förekommer. Den vanligaste formen för dessa är 
små ring- eller tunnformade varianter. De vanligaste 
varianterna i helt genomskinlig glasmassa är av samma 
små, ring- och tunnformade typer, men här finns också 
andra varianter. Bland de opaka pärlorna finns också 
en fåtalig grupp av fem större facetterade och djupt 
blå varianter. Typiskt för dessa är att de var de enda 
pärlorna i resp. grav. En av pärlorna härrör från en 
grav (A191) som med stor sannolikhet bör ha anlagts 
under 800-talet. Som typer har annars dessa blå pär
lor främst påträffats i gravkontexter som kan dateras 
till äldre perioder. Bo Petré ser dessa pärltyper som 
typiska för ”Pärlhorisont PI” i Lovö-materialet (Petré 
1984:61). Likartade typer finns också i åtskilligt yngre 
gravkontexter (Arbman 1940:taf. 121:12e och taf. 
123:3h) både i Mellansverige och i Sydskandinavien 
(Ramskou 1976:27 grav 1027).

När det gäller de genomsiktliga pärlorna är både 
form- och färgvariationen avsevärt större. Ett 15-tal 
pärlor är melonformade och av mycket varierande 
storlek och färg, där en grön och platt variant är van
ligast. Ett tiotal segmentpärlor i främst gult och grönt 
glas finns också. En annan grupp är ett fåtal kub- 
formade små pärlor i helt genomsiktlig glasmassa med 
en diameter på enbart 0,3 cm (opaka vita varianter

finns också). Just denna grupp uppvisar en mycket hög 
mekanisk förslitningsgrad.

Övriga pärlor som går att kategorisera i typer är 
ett 25-tal polykroma pärlor i olika utformning, färg
ställning och tekniker. Bland dessa förekommer såväl 
ringformade, runda, facetterade som cylindriska va
rianter. Pärlorna är ofta mycket förslaggade. De vanli
gaste färgställningarna är vita och svarta varianter med 
ljust röda och gula inläggningar i form av linjer, mo
saik och våglinjemönster. Bland de polykroma pärlo
rna finns också ett fåtal av blå glasmassa samt tunn- 
och cylindriskt formade större pärlor i millefioriteknik 
i form av schack- och rutmönster inom större diagonal- 
ställda mönsterfält (se fig. 79).

Ett fåtal typer finns endast representerade i ett el
ler två exemplar. Detta gäller bl.a. de spiralformade i 
brons från A83, en segmentpärla i silverfolie från A107 
och en mycket tunn cylindriskt formad pärla i glas
överdragen metall som också påträffades i A107.1 en 
grav fanns tre små runda pärlor i silver.

En speciell grupp utgörs av stora runda pärlor i 
bergkristall. Dessa återfanns främst i några få gravar 
i södra delen av gravplatsen (A107, A109, Al 10). Stor
leken uppgår till 1,5-2 cm i diameter och proveniensen 
för dessa pärlor är osäker. Typen är förekommande 
fr.o.m. 700-talet, vanlig under 800-talet för att sedan 
bli alltmer sällsynt vid övergången till 900-talet (Call
mer 1977:91). Samtliga är eldpåverkade men några är 
närmast intakta (fig. 79d).

Flera faktorer påverkar möjligheten att använda 
parimaterialet i gravarna för att närmare kunna da
tera begravningar. På det stora hela är materialet ty
piskt för 700- och 800-talet, och några mycket avvi
kande eller extraordinära typer finns ej. Materialet 
från Sannagård är ändå det största samlade fyndet från 
Halland och pärltyperna faller väl in i det regionala 
mönstret för perioden 700-900 e.Kr, såväl som i det 
sydskandina viska.

De vanligaste typerna är alltså ring- och tunnfor
made mindre pärlor i både genomskinligt och opakt 
orange-rött glas och lera. Många är expanderade ge-
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Anl. Form Material Färg Dat. AD
A46:2 Plankonvex Bärnsten 210-440

A195 Rund Bergkristall 770-960

Rund Silver

Tunnform. Millefiori Blå, opaka

Cylinderform. Mosaik Blå, opaka

Segmentpärlor Glas Gröna/gula

Kubform. Glas Vita, opaka

Melonform. Glas Gula

A214:l Melonform. Glas Gröna 660-770

Ringform.
(retkellä)

Glas Mörkt blå, 
opaka

A215 Ringform. Glas Röda,
opaka

680-820

Melonform. Glas gröna

Ringform. Glas Blå, opaka

Tabell 2. Gravar med pärlor i relation till resultat 
av genomförda 14C-analyser (1 sigma).

nom eldpåverkan, de är djupt färgade och täta, något 
som antyder att de inte tillhör de äldre typerna av ring- 
formade opaka pärlor från 600-talet (Arbman 1940: 
taf. 124, Petré 1984:62, Callmer 1977:91). Som typ
grupp och färg förekommer dessa varianter under en 
omfattande del av yngre järnåldern. Den kronologiska 
spridningen för typgruppen är bortåt 500 år. Pärlka- 
tegorin återfinns i flera 600-talskontexter och har i 
dessa sammanhang närmast en funktion som ledarte- 
fakt (Ørsnes 1966:170, Petré 1984:62-65). Varianten 
är också tämligen rikligt förekommande i 1000-talets 
tidigaste städer (Bencard & Bender Jørgensen 1990:95 
ff.). I Ribe utgjordes 17 % av den glasmassa som på
träffades vid en undersökning, och brukades för pärl- 
tillverkning, av rött glas. Pärltypen är dock vanligast 
representerad i 700-talets (jfr bl.a. Ramskou 1976:93, 
Lagerlöf 1989) och 800-talets gravfältsmiljöer (jfr bl.a. 
Madsen 1992:113, Areslätt 1993:19) i södra Skandi
navien.

Sammantaget kan man konstatera att pärlmateri- 
alet i gravarna är typiskt för Sydskandinaviens grav
platser under 700-900-talet. Materialet innehåller

flera typer som var och en kan klassificeras kronolo
giskt (Callmer 1977), men på det vis typerna kombi
neras i gravarna, så säger oss de enskilda pärltyperna 
inte mycket om när gravarna anlagts. Vi kan använda 
pärlmaterialet i relation till övriga artefaktkategorier, 
som keramik och spännen i brons, och i relation till 
naturvetenskapliga analyser och på så vis något för
tydliga kronologin. Men samtidigt antyds även av de 
kombinationer av pärlor som påträffades i gravarna 
att föremål dels haft en mycket lång brukningstid - 
äldre typer är kombinerade med yngre - och att det 
sannolikt även förekommit att föremål från tidigare 
anlagda gravar återanvänds inom ritualerna. Alldeles 
tydligt har i detta lokala sammanhang mindre tunnfor- 
made orangeröda pärlor i glasfluss också brukats för 
att återge en abstrakt symbolik i samband med den 
slutliga gravläggningen.

Något om djur i gravar och djurgravar
I hela 73 av gravarna påträffades brända ben från 
hund, vilket innebär att arten dominerar stort som 
djurinslag. Som jämförelse har häst säkert påvisats i 
endast tolv anläggningar.

En intressant aspekt är att de olika arterna brukats 
i olika skeden av begravningen. Även om samtliga 
arter kremerats är det tydligt att den rituella hante
ringen av hunden omfattats av helt andra ställnings
taganden än andra arter. Häst, nöt, får/get och svin 
har deponerats i samband med kremeringen medan 
hunden brukats också i den senare gravläggningsfasen. 
En rimlig tolkning av arternas förekomst i begravning
ens olika faser är att hästen främst skall betraktas som 
egendom medan hunden också brukats som en sym
bol. I några gravar är det möjligt att påvisa att hun
dar sannolikt både bränts och deponerats separat i 
gravarna. Förhållandet kan påvisas p.g.a. att djurbe
nen återfanns mycket koncentrerat i gravarna. Ingen 
närmare bestämning av hundarnas storlek har utförts, 
men att döma av benen förekommer två grupper i 
materialet. Dels finns stora samt avsevärt mindre djur, 
sådana som närmast kan betraktas som av knähunds-
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storlek (muntl. uppg. L. Jonsson). Möjligen kan man 
tolka detta förhållande som att hunden fungerat både 
som redskap och sällskap, och i detta förhållande 
också spåra influenser från kontinentala sedvänjor i 
äldre tid.

Två anläggningar, A62 och A102 innehöll endast 
brända ben från hund. Som sades ovan, verkar hun
dar att döma av hur de återfanns i brandlagren också 
ha kremerats separat. Frågan är dock om detta i så fall 
gjorts på själva begravningsplatsen. Att hundar även 
bränts med de avlidna är helt klart, då djurbenen i 
många fall även återfanns inblandade bland människo
ben. De två anläggningarna skulle kunna tolkas som 
platser där hundar kremerats för att deponeras i sam
band med gravläggningarna. Men sannolikt har så inte 
varit fallet, och detta av två skäl. I båda fallen är an
läggningarna som hundar påträffades i mycket grav- 
likt utförda. A62 var en liten brandgrop och A102 var 
ett brandlager med tydliga nedgravningskanter. Det 
andra argumentet som talar emot att dessa anlägg
ningar är platser där hundar bränts för att sedan de
poneras i gravar, är att det också fanns föremål i en 
av anläggningarna. I A62 återfanns krossad keramik 
såväl som avslag i flinta och kvarts. Den mest rimliga 
tolkningen är att hundarna begravts, ett inslag på 
begravningsplatsen som också kraftigt understryker 
den hedniska traditionen och karaktären i hela grav
platsen. En andra möjlighet är att de två anläggning
arna utgjort spädbarns gravar, och att spädbarns- 
skelettet närmast helt förintats i samband med kreme
ringen. Om så är fallet är det högst rimligt att påstå 
att hunden brukats som en abstrakt symbol, då späd
barn knappast var ”hundägare”.

Övriga anläggningar - ett hus, en kokgrop, 
en härd, ett dike och ett skepp av trä

Nedan presenteras ett antal anläggningar som jag 
menar skall knytas till begravningarnas kontext, detta 
trots att de kan betraktas som helt ”traditionella 
boplatsanläggningar”. Eftersom ett av studiens syften

är att teckna komplexiteten i begravningarna är tolk
ningen av dessa anläggningar väsentlig för möjlighe
ten att dokumentera aktiviteter som måste ha ägt rum 
i samband med begravningarna, men som ej avtecknat 
sig i själva gravens lämningar.

Ett viktigt påpekande är i just detta sammanhang 
att samtliga anläggningar som påträffades vid utgräv
ningarna återgivits på schaktplanerna i denna bok. 
Detta innebär att det saknades andra typiska ”boplats
anläggningar” bland gravarna. Det fanns inte heller 
fler långhus än A125 strax väster om gravplatsen. Inte 
i något annat västsvenskt arkeologiskt sammanhang 
har det heller påträffats brända människoben spridda 
i en hel huslämning på det sätt som var fallet i A125.

Tilläggas bör också att en av dessa tolkningar är 
en ”skrivbordsprodukt”, d.v.s. tolkningarna gjordes ej 
under fältundersökningen. Detta gäller lämningarna 
av vad jag förstått som en av stolpar ovalt formad trä
konstruktion (A275). Under undersökningen var ut
gångspunkten att de stolphål som bildar strukturen var 
rester av en byggnad. Två av stolphålen (A278-279) 
som ingått i konstruktionen bedömdes tidigare vara 
avtryck av borttagna stenar, och dessa är därför ej re
dovisade som anläggningar i undersökningsrapporten 
(Artelius & Arcini 1996).

Under undersökningen var utgångspunkten också 
att diket (A277) var recent, och detta undersöktes 
därför inte i sin helhet. Först senare framgick av fynd 
från diket och de stratigrafiska förhållandena att detta 
möjligen skall dateras till begravningsplatsens bruk- 
ningstid.

En anläggning, en tidigare förmodad och i under
sökningsrapporten presenterad grav, har nu uteläm
nats (AB19, Artelius & Arcini 1996:50). Detta har 
gjorts av två orsaker. Argumentet för att tolkningen 
grav gjordes byggde på att fynd av brända ben åter
fanns i anläggningen. Till denna hade också fyndet av 
en tillslagen kvartskon knutits. Vid den vidare bearbet
ningen framgick att en förväxling av fynd gjorts, 
kvartskonen härrörde från en annan anläggning (A215) 
och de brända benen var ej från människa utan från svin.
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Samtliga anläggningar finns beskrivna i katalogen.

Långhuset (Al25)
Det mindre treskeppiga långhus, Al25 som återfanns 
söder om gravplatsen har med största sannolikhet bru
kats i samband med begravningarna. I samtliga stolp- 
hål i den inre takbärande konstruktionen fanns malda 
människoben, och det kan inte råda tvivel om att bygg
naden bör betraktas som ett ”dödshus”.

Knappt sextio meter väster om den västligaste av 
gravarna (A64) dokumenterades den enda tydliga 
byggnadskonstruktionen inom 1989 års utgrävnings- 
område (A125). Byggnaden har varit placerad utan
för gravfältet. Huset har varit treskeppigt, ca 13 me
ter långt och upp till sju meter brett med raka ytter
väggar av tätt satta stolpar. Takkonstruktionen har bu
rits av fyra par klena stolpar, och i några fall har stol
pen dubblerats för att kunna bära upp sin tyngd. Hu
set har haft en öst-västlig längdriktning, och en ingång 
till byggnaden har funnits på den norra långsidan.

En 14C-analys från kol i ett av stolphålen har givit 
en mesolitisk datering, och denna är säkert rättvisande 
i sig i naturvetenskaplig mening. Resultatet visar istäl
let på problemen med provtagning ur stolphål. Jag vill 
istället mena att det finns övertygande argument för 
att byggnaden skall dateras till yngsta järnålder och 
då till en period som sammanfaller med gravplatsens 
användning. Orsaken är alltså att det i samtliga inre 
takstolphål påträffades ytterligt fragmenterade brända 
ben av människa (L. Jonsson). Kvantiteterna var små, 
endast något eller några gram i varje stolphål, och be
nen kunde först påvisas när stolphålens innehåll vat- 
tensållades inomhus efter det att grävningarna avslu
tats. De insamlade proverna utgjordes av halva den 
jordmängd som fanns i stolphålen.

Inga härdar eller andra anläggningar påträffades in
ne i byggnaden. Strax söder om huset fanns dock flera 
mindre gropar, men inte i någon av dessa påträffades 
material som medför att dessa kan knytas till huset (se 
även kap. 6.4.).

Bålplatsen (A276)
Anläggning 276 var en tunn, i ytan ovalt formad, grå 
till färgen samt sotig och träkolsinblandad struktur 
som sträckte sig över en ca 175 kvadratmeter stor yta 
i gravplatsens nordvästra del. Över ytan påträffades 
spridda brända ben från människa till en sammanlagd 
vikt av 160 g. Ingen nedgravning för brandlager fanns 
i anläggningen, och inga andra indikationer tyder på 
att anläggningen utgjorde rester av en grav. Lagret har 
utifrån innehåll och kontext tolkats som rester av en 
kremeringsplats. I anslutning till A276 fanns åtta gra
var där det kunde påvisas att kremeringen ej skett på 
den exakta plats där graven anlagts.

Måltidsplatser (A252 och A 222)
Under A276 dokumenterades en kokgrop (A252) 
(x 183, y 417, z 33,76). Denna var helt rund i ytan, 
en halv meter stor i diameter och ca 0,25 meter djup 
med en rektangulär profil. Fyllningen bestod av skör
bränd sten i humös gråbrun sand. Anläggningen var 
av en karaktär som undersökts i hundratal i boplats
miljöer i Halland under de senaste 15 åren, och i när
mast samtliga dessa sammanhang har funktionen re
laterats till preparation av livsmedel. I det absoluta när
området dokumenterades också en härd som var fylld 
med träkol, enstaka sten och mycket hårt bränd sand 
(A222). I denna påträffades några få gram brända ben 
från ett obestämbart djur, dock ej hund.

Förutom kokgropen och härden som dokumente
rades i anslutning till bålplatsen fanns i denna del av 
området inga anläggningar av boplatskaraktär. Jag har 
därför ansett det rimligt att även båda dessa anlägg
ningar är lämningar av handlingar som bör ställas i 
relation till begravningarna. Tolkningen är att kok
gropen och härden är lämningar av måltidsplatser, 
sådana måltider som finns belagda i ”alla” kulturer 
och kännetecknar begravningsritualens senare fas.

Träskeppet (A275)
Utan tvekan är den konstruktion som på schaktplanen 
framträder strax väster om den förmodade bålplatsen
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(A276) och som vid utgrävningen avtecknade sig som 
13 stolphål (A244-251, A254-256, A278-279), den 
mest arkeologiskt aparta och ”provocerande” på grav
platsen. Detta både till sin karaktär, utformning och 
möjliga tolkningsinnebörd. När stolphålen dokumen
terades var utgångspunkten att de representerade res
ter av en byggnadskonstruktion som var äldre eller 
möjligen samtida med begravningsplatsens bruknings- 
tid. Förutom att några brända ben påträffades i ett av 
stolphålen gjordes inga fynd. Stolphålen var 0,25-0,4 
meter stora i diameter och mellan 0,2-0,4 meter djupa. 
Sammantagna bildade stolphålen formen av en 13 
meter lång och drygt tre meter bred spetsoval kon
struktion. Tre av stolphålen (A244, A248 och A254) 
påträffades i direkt anslutning till, och under de mör
kare färgningar som omgav några av brandlagren i 
området (A184, A219 och A254). Relativt sett bör 
konstruktionen vara äldre än dessa anläggningar.

Stolphålen bildar sammantagna inget som liknar 
någon i den arkeologiska litteraturen presenterad 
byggnadsform. Anläggningens specifika spetsovala 
konstruktion är istället typisk för gravmonument.

En av de centrala symbolerna i den skandinaviska 
mytologin såväl som i kosmologin var skeppet - i 
begravningsplatsen företrädd av den stora skeppssätt- 
ningen ”Stenkyrkan” såväl som av tre mindre skepps- 
formade monument. Jag menar att A275 genom form 
och kontext skall tolkas som ett i trä framställt skepps- 
format monument som brukats i samband med begrav
ningsritualerna.

Om tolkningen anses trovärdig innebär denna inte 
bara att en ”skeppssättning i trä” påvisats i sydskan
dinavisk vendel- och vikingatid. Innebörden är också 
att förekomsten av symbolen stärker övertygelsen om 
att det i denna begravningsplats helt saknas kristna gra
var. Jag vill också mena att det finns möjliga referenser 
i mycket likartade miljöer. I Lindholm Høje finns en 
skeppssättning (Ramskou 1976:41 Grav 1223) som helt 
saknade bevarade stenar. Ramskou har i sin beskrivning 
gjort tolkningen att monumentet ursprungligen bestått 
av stenar utifrån att sådana gravar fanns i stor mängd i
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Fig. 80. Utdrag ur scbaktplan över den norra delen av 
gravplatsen. Samtliga de stolphål som antagits ingå i en 
spetsoval konstruktion har markerats.

miljön. Men inga stenskoningar fanns i groparna och 
dessa är små och också helt cirkulärt formade, vilket 
skiljer ut denna anläggning från övriga gravar vid 
Lindholm Høje. Att Ramskou också fann monumen
tet avvikande framgår av att detta avbildats med två 
foton varav det ena visar en närbild av de i förhållande 
till de flesta skeppssättningar i miljön helt avvikande 
avtrycken av ”stenar”.
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Urnegrav, brandgrop

o Domarring

o o Skeppssättning

A Rest sten

Stensättning

Kvinna

9 Bålplats
Obestämt kön Rest av väg

Rest av väg

Rest av väg

Fig. 81. Pä planen bar sche
matiska tolkningar av ut
formningen av samtliga un
dersökta gravar redovisats.
Av planen framgår att det är 
högst rimligt att påstå att det 
också funnits ”tomma ” ytor 
inom begravningsplatsen. I 
några fall kan tydligt påvisas 
att det i dessa ”tomma” ytor 
fanns lämningar av så skif
tande karaktär som eldhärdar 
som sannolikt brukats i sam
band med matlagning och en 
bålplats där flera människor 
kremerats. På planen har ock
så kvinnors resp. mäns gravar 
i miljön markerats. Denna 
indelning är gjord utifrån 
både den osteologiska ana
lysen (se Artelius & Arcini 
1996) såväl som från en be
dömning av det könsindi- 
kerande i det arkeologiska 
materialet. Som exempel har 
anläggningar med smycken 
och rester av halsband tolkats 
som kvinnogravar. Vidare har 
också symbolik som är helt 
abstraherad till sin karaktär 
kunnat knytas till kön i några 
fall. Det framgår exempelvis 
som sannolikt att de kvarts
koner som förekom, i första 
hand deponerats i kvinnors 
gravar.
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Dike (A277)

A277 utgjordes av ett 30 meter långt dike som sträckte 
sig vinkelrätt rakt över undersökningsschaktet. I di
ket påträffades förutom enstaka brända ben endast 
sparsamt med keramik och tolkningen av dikets ålder 
är fortfarande oklar. Under undersökningen betrakta
des dock anläggningen som recent. Det hade en bredd 
som varierade från halvmetern upp till en och en halv 
meter. Diket överlagrades av en grav (A64) och detta 
skulle å ena sidan kunna tolkas såsom att detta kan 
betraktas som varande äldre än graven. Två stolphål 
(A68 och A69) återfanns i relation till diket på så vis 
att dessa möjligen markerat någon slags entré till en 
omgärdad begravningsplats. Stolphålen innehöll dock

inget fyndmaterial som stöd för en sådan tolkning. Det 
faktum att diket sammanfaller helt med begravnings
platsens avgränsning åt väster gör det dock rimligt att 
antaga att detta bör betraktas som en medvetet utförd 
begränsning av gravplatsens utbredning. Längs med 
diket fanns inga käpphål som kunde antyda någon an
nan form av begränsning.

En andra egenhet som får det att verka sannolikt 
att begravningsplatsen verkligen givits någon form av 
synlig avgränsning är den helt raka linje som brandlag
ren i den nordvästligaste delen av gravplatsen uppvi
sar (A220-267). Brandlagren var också placerade på 
ett nästan exakt lika långt inbördes avstånd ifrån var
andra på ett mönsterbildande vis.
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6. Om bruket av "det Heliga"

"Det som är verkligast är alltid det som inte syns."

U. Andersson, 1990. Det hemliga ljuset

6.1. Introduktion - 
Övertygelse och uttryck

I denna tredje del är det övergripande målet att pre
sentera tolkningar av begravningarnas organisation 
och också av ritualernas samt begravningsplatsens 
flerfaldiga religiösa och sociala meningsinnebörder.

Texten har jag valt att indela i två kapitel. I detta 
är syftet att med konkreta exempel skildra delar i dessa 
människors abstrakta föreställningar och delar av 
detta halländska lokalsamhälles symboliska univer
sum. Skildringen görs i direkt anslutning till en värde
ring av tillämpbara rön ur religions- och socialveten
skapernas forskningstradition. Och jag menar att ett 
sådant förhållningssätt synliggör det generella i de re
ligiösa föreställningarnas mening och innebörd sam
tidigt med att det partikulära och lokala i föreställning
arnas uttryck blir tydligt. I det följande diskuteras 
exempelvis innebörden i den religiösa symbolik och de 
föreställningar som i världens kulturer förekommit 
kring vita stenar, och detta genomförs utifrån en vär
dering av den lokala form som dessa föreställningar 
tog sig vid Sannagård under 700-900-talet. Mycket 
konkret är frågorna som behandlas hur just de enkla 
föremålen, gravarna, de många monumenten, platsen 
i sig och närområdet kring densamma kan betraktas 
som en bild av hur dessa människor återgav sina fö
reställningar kring både transcendensen och den om
givande världen.

I kap. 7 är syftet att teckna begravningarnas orga
nisation och att utifrån denna beskriva något av den re
ligiösa och sociala ”mening” som rymdes i ritualerna, i 
begravningsplatsen och i det omgivande landskapet.

Redan inledningsvis angav jag att det inte är något 
övergripande syfte för studien att teckna halländsk
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historia utifrån den yngre järnålderns gravar. Snarare 
är syftet att diskutera frågor av mer generell karaktär 
kring äldre tiders föreställningar, religiösa ritualer och 
traditioner utifrån ett lokalt perspektiv - mellersta 
Halland i vendel- och vikingatid. Det känns därför 
nödvändigt att som inledning till kapitlen 6 och 7 re
dovisa att det ändå gjorts några mycket grundläggande 
religionshistoriska tolkningar utifrån materialet. Detta 
för att inte läsaren skall behöva ”oroas” framöver.

För forskningen kring religion, religiösa föreställ
ningar och religionsutövning i södra Skandinavien 
under vikingatid finns två alltid återkommande pro
blem. Dessa är dels den svårighet som ligger i att fast
ställa relationerna mellan den äldre hedniska religio
nen och den inträngande kristendomen och dels också 
relationen mellan en religiös övertygelse och dennas 
uttryck i religionsutövningen och i materiell kultur (se 
bl.a. Schjødt 1989:187 ff., Gräslund 1985,1991, Niel
sen 1991:248, Anglert 1995:8 ff.). Klart är att det uti
från en värdering av ”stum” forntida materiell kultur 
är svårt att fastställa relationen i sådana förhållanden. 
Samtidigt är forskningshistorien kring den sena järn
ålderns gravskick både lång och omfattande, och det 
finns i denna en god uppfattning om framför allt peri
odens hedniska gravskick, dess utformning och dess 
rika regionala variation. Svårigheten ligger främst i att 
klargöra om, hur och till vilken grad en kristen påver
kan kan påvisas i det hedniska gravskicket under peri
odens slutfaser (Gräslund 1991). När jag nu väljer att 
synliggöra problematiken i inledningen till studiens 
tredje del är mitt syfte att på så vis lägga undan frå
gorna inför det följande, och detta gör jag, vill jag mena, 
utifrån en mycket stabil tolkningsgrund (se även kap. 5).

Inga av de drag eller komponenter som vanligtvis 
tagits som intäkt för kristen tradition eller av kristen 
mission influerad tradition finns i begravningsplatsen 
vid Sannagård (Gräslund 1985,1991:85). Ingen kris
ten övertygelse eller påverkan antyds heller när sym
bolerna eller begravningarnas organisation, gravarnas 
utförande och den religiösa symboliken relateras till 
religionshistorisk forskningstradition. Inga av de en

skilda drag som i begravningstraditionen vanligtvis tas 
som intäkt för en kristen påverkan, såsom övergång 
till jordande eller bruk av kristna symboler m.m. fö
rekommer vid Sannagård (Gräslund 1980, 1981:89, 
Gräslund & Müller-Wille 1993:187, Ström 1985, 
Anglert 1995, Johansen 1997, Steinsland & Meulen- 
gracht Sørensen 1998). Det hedniska i traditionen, där 
återkopplingen till äldre perioders seder och bruk är 
väsentlig, är däremot enligt min mening mycket tyd
ligt när begravningarnas utförande, gravarna och den 
religiösa symboliken värderas.

Eftersom de yngsta gravarna i sluttningen kan date
ras till 900-talet och några begravningar knappast ägt 
rum i sluttningen efter åren kring 970-980, bör ändå 
denna ”normalbefolkning” ha kommit i kontakt med 
kristenheten och dennas värderingar och traditioner 
även i någon direkt mening. Om inte annat bör så ha 
varit fallet eftersom denna bygd låg invid Ätran, den 
flod längs med vilken den kanske viktigaste leden från 
danernas områden löpte längs med gränsen mot Finn
veden in mot götarnas territorier. Av utbredningen av 
den yngsta järnålderns gravfält framgår att huvud
bygderna i denna mellanhalländska region under ven
del/vikingatid får en tydlig koncentration längs med 
Ätran och dess större biflöden både i södra Ätradalen 
såväl som i övre Ätradalen i Redvägs härad (Artelius 
1993a:82 f.). Markant är bebyggelsekoncentrationerna 
i socknarna kring de större biflödena Högvadsån, Vin
ån och Lilla ån i södra Ätradalen. Högvadsån sträcker 
sig i nord-sydlig riktning från de under dåtiden mar
ginellt befolkade områdena i dagens Älvsereds och Fa
gereds socknar och bildar i Svartrå, Köinge och Okome 
socknar en bördig dalgång som förenas med den större 
huvudfloden vid forsarna i Ätrafors. Vikingatida skatt
fynd finns längs med Högvadsån på så ”isolerade” 
platser som i just Fagered. Lilla ån flyter i närmast rakt 
öst-västlig riktning från skogsbygderna och förenas 
med huvudfloden vid Vessige. Längs med Lilla ån finns 
centrala platser som Sjönevadsborg som sannolikt upp
förts i vikingatid. Vinån slutligen sträcker sig just ge
nom Ljungby och Vinbergs socknar och kring denna
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finns den tätaste bebyggelsebilden under perioden. 
Med denna geografiska utvikning vill jag bara under
stryka hur kommunikativt centralt området kring 
socknarna Vinberg, Ljungby, Alfshög, Vessige, Okome, 
Köinge och Askome m.fl. varit just genom att Ätrans 
biflöden här bildar ett system av goda färdvägar och 
fina odlingsmarker som sträcker sig i både nordlig, 
östlig och nordostlig riktning. Att detta område varit 
en knutpunkt även i den mening att alla tidens idéer 
passerat här är, menar jag, en självklarhet. Ätrastigen 
är mycket känd under äldre historisk tid som just en 
sådan huvudled.

Även om det i det arkeologiska materialet generellt 
sett alltså är svårt att gränslägga vad som är kristet 
resp hedniskt (Gräslund 1985:291 ff.) är ”det hed
niska” i både gravskick och religiös symbolik så över
tydligt projicerat i ritualerna vid Sannagård att jag med 
säkerhet törs påstå att de värderingar och den världs
bild som den kristna läran representerade var känd, 
men likafullt ännu en tid skulle tas tydligt avstånd ifrån 
av dem som gravlade sina döda i sluttningen vid San
nagård.

Inskriften på kung Haralds runsten i Jelling-monu- 
mentet är intressant i samband med hur kristnandet i 
Halland kan betraktas. Inskriften på stenen har san
nolikt gjorts vid två tillfällen. Den äldre görs i sam
band med att stenen reses kring år 960, då det omta
las att Harald låtit uppföra monumentet över föräld
rarna Gorm och Tyra. I den yngre lydelsen finns de 
kända påståendena där Harald omtalar att han för sig 
vunnit hela Danmark och Norge med tillägget att 
danerna nu även kristnats. Denna yngre del i inskrif
ten skall sannolikt dateras till åren kring 983-985 
(Nielsen 1991:248 ff., Anglert 1995:9). Lika tydligt 
som inskriptionen är ett dokument över kristnande
processen indikeras också att Harald under denna 
period innehade en mycket stark maktposition, och om 
något är texten ett uttryck för konfirmationen av en 
politisk strategi och kanoniseringen av en ny ordning. 
Lydelsen är en återspegling av ett pågående kristnande, 
men denna är alltså inte alls att förväxla med en över

tygelsens geografi. Men ett påpekande som är värt att 
göras är att Haralds inskrift mycket väl sammanfaller 
med att de stora hedniska gravplatserna kommer att 
överges i danernas nordostliga intresseområde, d.v.s. 
i gränsbygden Halland. Den kronologiska överens
stämmelsen mellan inskriften och övergivandet av 
begravningsplatserna skulle kunna tolkas som en in
dikation på att det fanns substans i Haralds påstående 
om att danerna kristnats även när det gäller frågan om 
den kristna övertygelsen.

En naturlig fråga blir också om Halland under 980- 
talet skall inräknas i det område som av Harald av
sågs när det klargjordes att han åt sig vunnit hela 
Danmark. Att regionen redan under äldre tider varit 
en del av det område som anses vara ”landet tillhö
rande Danerna” (Crumlin-Pedersen 1983, Lund 1991, 
Anglert 1995:9), d.v.s. en del av en ”dansk” intresse
värld anses klarlagt. Frågan är om Halland däremot 
ansågs vara en del av det ”Denemearcan” (Danmark) 
som socio-politiskt representerade något annat än 
”Danernas område” redan under slutfasen av 800-ta- 
let. Ole Crumlin-Pedersen och Niels Lund anser att det 
område som under denna period utgjorde Danmark 
även omfattade Halland. Crumlin-Pedersen menar att 
Danmark under denna period var Halland, Skåne, Själ
land, Fyn med omliggande öar samt gränsområdena i 
söder och Hedeby. Lund menar däremot att Danmark 
hade ännu tydligare östlig utbredning och främst ut
gjordes av Själland samt den svenska västkusten (Crum
lin-Pedersen 1983, Lund 1991).

Inte i något av de stora gravfälten i Halland har 
påträffats gravar som ens när det gäller uttryck låter 
ana en kristen påverkan. Med säkerhet bör man där
för kunna påstå att under den period av vikingatid som 
dessa platser brukas har befolkningen i Halland ej varit 
kristna vare sig till uttryck eller övertygelse. De för
ändringar i gravskickets utformning som under 800- 
talet uppträder i de angränsande regionerna Skåne och 
Jylland lyser helt med sin frånvaro i den nordligare 
bygd som Halland utgjorde. Detta är i sig kanske inte 
märkvärdigt, men eftersom en påverkan från den nya
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religionens sedvänjor kan påvisas även öster och norr 
om Halland, i Finnveden och i Västergötland, ter sig 
den halländska regionen i just denna mening som ett 
isolat där ingen sådan påverkan kan spåras. I de an
gränsande regionerna kan bl.a. jordande i Ö-V påvi
sas samtidigt med att gravgodsets omfattning minskar. 
I dessa fall bör man dock kunna antaga att det främst 
är frågan om att kristna sedvänjor inhämtats - och att 
förekomsterna i Västergötland och Finnveden knap
past skall betraktas som kristna gravar när det kom
mer till övertygelse. Istället är det rimligt att dessa av 
kristenheten influerade gravar skall ses som uttryck för 
en samhällselits kontaktytor under perioden och en 
elits socio-politiska och kulturella behov av att be
kräfta en maktstruktur (se bl.a. Wideen 1955, Bodin
1994).

Den enda antydan till kristen påverkan som möjli
gen kan vara från 900-talet är de rester av skelettgra
var som påträffats invid gravfältet ” Buskaryggarna ” 
i Okome socken (RAÄ 37) invid Ätran. Men mest san
nolikt är att gravarna härrör från en annan tidsperiod. 
Som jag påpekat tidigare kan knappast heller Arbmans 
tolkning av några få obrända föremål (en spännbuckla 
från Asige och ”kistspikar” från Fjärås) betraktas som 
säkra tecken på ett jordande och kristet inflytande på 
gravskicket (Arbman 1954:168). Arbman menade att 
föremålen härrörde från skelettgravar och att detta var 
tecken just på kristna influenser. Förutom osäkerhe
ten kring fynden menar jag att det av materialet från 
Sannagård tydligt framgår att det deponerats föremål 
i gravarna som aldrig påverkats av eld. Att så är fallet 
beror på att vissa föremålskategorier deponerats först 
i samband med gravläggningen av de brända benen. 
De har ej placerats på bålet och därför ej varit i kon
takt med någon eld (kap. 7.2). Bland dessa kategorier 
fanns bl.a. nitar i järn representerade. Att föremål är 
opåverkade av eld kan alltså i detta halländska sam
manhang ej alls brukas som ett tecken på att jordande 
förekommit i begravningstraditionen.

Frånvaron av vikingatida skelettgravar är i Halland 
verkligen iögonenfallande, och med tanke på den höga

utgrävningsintensiteten under senare år bör man räkna 
med att situationen avspeglar ett faktiskt förhållande. 
Inte heller ryms i de undersökta brandgravarna någon 
påvisbar influens från kristenheten. Hur avsaknaden 
av kristna influenser skall tolkas är oklart, men i oppo
sition till den syn på Halland som presenterats i forsk
ningen, där regionen betraktas som en marginell rand
bygd i kulturellt hänseende (se kap. 4: bl.a. Arbman 
1954, Randsborg 1980), vill jag istället mena, och 
detta med stöd i socialantropologisk och religionsve- 
tenskaplig forskningstradition (bl.a. Bloch 1971, Werb- 
ner 1989, Baumann 1992), att det homogena i den 
hedniska halländska begravningstraditionen kan tol
kas som att det i dessa bygder existerat folkstammar 
med en åldrig och i traditionerna mycket starkt ut
tryckt identitet, vilket medfört att ”den nya läran” inte 
fick fotfäste ens i religionens uttryckssida. Istället har 
äldre traditioner under en period av stor samhällsstress 
brukats för att i en medveten social strategi accentu
era och stärka en åldrig identitet och världsbild. Det 
som däremot möter oss när vi betraktar de halländ
ska gravplatserna från söder till norr är att dessa mil
jöer under loppet av järnåldern blir allt mer konformt 
utformade, men då kring ett hedniskt gravskick och 
symbolspråk. Av detta framgår snarare att en ”hed
niskt halländsk” identitet växt sig allt starkare under 
yngsta järnåldern istället för att en kristen påverkan 
gjort sig gällande i vare sig religiös eller socio-politisk 
mening. Däremot kan det ”hastiga” övergivandet av 
de stora gravplatserna under 900-talets slutskede san
nolikt ses som att kristnandet haft ett mycket hastigt 
förlopp, och ett resultat av detta blir i den halländska 
bygden att nya (och för oss okända) begravningsplat
ser tas i bruk i denna del av Danmark.

Svårigheten i att utifrån arkeologiskt material av
göra när vi kan tala om att en befolkning kristnats är 
alltså omfattande, och problemet ligger främst i av
görandet om en påverkan ändrat de religiösa överty
gelserna och inte endast religionsutövningens uttryck 
(Anglert 1995:8). Det är dock inte alltid som religiösa 
förändringar över huvud kan avläsas. Många menar,
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och jag är en av dem, att arkeologin ibland lättvindigt 
skildrat religiösa uttryck som avspeglingar av rådande 
föreställningar (Bowker 1991, Schjødt 1998:71). Men 
trots alla ”brasklappar” är ändå det hedniska så över
tydligt exponerat vid Sannagård att det kan fastslås 
att den befolkning som levde invid Ätrans nordsida 
ännu så sent som under 900-talet mitt knappast var 
kristen i något hänseende. Istället framgår hur äldre 
traditioner och föreställningar accentuerats i allt från 
det enhetliga brandgravskicket till bruket av symbo
ler och formspråk, i val av gravgåvor och djuroffer, 
och i en tydlig återkoppling till det förflutnas heliga 
platser. Allt koncentreras kring fruktbarhet och det 
förflutna. Jag menar alltså att denna hedniska tydlig
het även i ett lokalt scenario bör tolkas som att äldre 
traditioner medvetet understrukits under en period 
som förvisso kännetecknades av stor social instabili
tet, yttre påverkan och förändring. Syftet har säkerli
gen varit att genom traditionerna konsolidera lokal
samhällets och bygdens identitet och därmed skapa 
trygghet i opposition till en omvärld på ett sådant vis 
som ofta belagts i den antropologiska forsknings
traditionen (Baumann 1992, Parkin 1992).

Inga hedniska eller kristna förhistoriska gravar an
läggs heller vare sig på åsen eller i närområdet under 
sista fasen av vikingatiden, d.v.s. under 900-talets sista 
decennier och 1000-talet. Detta är annars den period 
då ett kristnande kan förväntas ha ägt rum även i mel
lersta Halland, detta p.g.a. den politiska utvecklingen 
i de skånska landskapen under perioden (Anglert 
1995:152 ff.). Platsen överges istället helt och förmod
ligen är detta resultatet av att en ny politik och kris
tendomen under 900-talets andra hälft nått också det 
normalbefolkningslager som byborna vid Sannagård 
representerade, och säkerligen är övergivandet av be
gravningsplatsen ett resultat av förändring av religio
nen på både uttrycks- såväl som på övertygelsesidan. 
Platsens övergivande får därmed en förklaring som kan 
kopplas också till den övergripande sociala och poli
tiska utvecklingen i Sydskandinavien under sent 900- 
tal och tidigt 1000-tal.

I det följande är avsikten att söka ge en inblick i 
hur man under yngre järnålder i detta lokalsamhälle 
behandlade de begrepp kring vilka eskatologin och ett 
symboliskt universum komponerades - idéerna om 
tiden, existensen och rummet. Avsikten är att visa de 
konkreta verktyg som fick tjäna som symboler för att 
gestalta dessa komplexa idéer under 700- och 800-ta- 
let. De valda exemplen är sådana som jag menar visar 
den form de föreställningar tog sig som fanns hos dessa 
människor. Genom att visa hur mönster uppträder när 
små vita stenar, havreknölar, enstaka pärlor och kera
mikfragment värderas hoppas jag bidra till att synen 
på artefakters inneboende kunskapspotential och ana
lyser av begravningars organisation breddas.

Målet är också att reflektera över hur strategier som 
var förankrade i ett överregionalt socio-politiskt sce
nario kan identifieras i en lokal kontext och hur ett 
maktspråk och ideologiskt bruk av religiös symbolik 
åstadkoms genom framkallandet av en ”falsk medve
tenhet" på en plats som Sannagård (Hawkes 1996:13 
ff.). Att en jättelik skeppssättning uppförs på åsen vid 
Sannagård ger också möjlighet att reflektera över 
Ätradalens politiska och ekonomiska roll under slu
tet av järnåldern - detta samtidigt som begravnings
platsens unika karaktär och centrala roll i den lokala 
bygden träder än tydligare fram. En effekt av att detta 
är det största gravfältet invid floden under perioden, 
att det här anläggs ett jättelikt monument och att den 
stora livsnerven Ätrastigen passerade förbi här är ock
så att detta område kan klassas som en ”centralplats”. 
Ett syfte är i det följande också att diskutera vad som 
definierar innehållet i arkeologers sätt att identifiera 
centralitet. Jag menar att i den rådande diskussionen 
av centralplatser är kopplingen till ett historieveten- 
skapligt betraktelsesätt alltför tongivande och forsk
ningsresultaten bidrar till att skildra en övergripande 
politisk utveckling som inte alls är synonym med his
toriens kärna och den sociala organisationens utveck
ling (se bl.a. Näsman 1998). Min utgångspunkt är att 
en centralplatsdiskussion måste föras i flera nivåer, där 
värderingar av det lokalas roll i relation till det över
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regionala, det mentalas roll i relation till det fysiska, 
samt det närvarandes roll i relation till det förflutna 
är centrala för förståelsen av en dåtida landskapsupp- 
fattning.

6.2. Homo religiosus,
"det Heliga" och döden
"Hos den arkaiska människan har varken yttre objekt eller mänsk

liga egenskaper något självständigt värde...bara om man kosmi- 

serar verkligheten och via myterna och riterna blåser in den sanna 

verkligheten i denna vardagens snabbt förbiilande skenvärld, får 

tingen konstans och fasthet. Den profana verkligheten måste 

helgas...Heligheten gör tillvaron verklig"

Wikström 1993:60

Som redan påpekats har religionshistoriker många 
gånger understrukit hur begränsad möjligheten att 
förstå en symboliks specifika religiösa betydelse är 
(Bowker f99f :18). När det gäller analyser av begrav
ningsritualer måste ett otal innebördsnivåer synliggö- 
ras för att en rimlig bedömning av symbolikens reli
giösa meningsinnebörd skall kunna fastställas. Exem
pelvis visar religionshistorikern David Chidester att 
man i de flesta kulturer betraktar och indelar döden i 
olika föreställningsfält. Döden är av fyra helt olika 
slag, och dessa varierande sätt att betrakta döden får 
helt olika representation i ritualernas handlingar och 
struktur, och lämnar därmed också alldeles olika spår 
i den materiella kulturen (Chidester 1990:14). Ritua
ler lämnar inte heller alltid materiella spår, vilket ut
trycks väl av John Z. Young när han klargör att ”Ritu
als and dances, like fears of devils or aspirations to
wards gods, leave few or no remains.” (Bowker 1991: 
18). I en studie av gravskick i antikens Grekland sam
manfattar ytterligare två forskare sin syn på arkeo
logins möjlighet att ”läsa föreställningar” ur materi
ell kultur. ”Archaeology can add little to our under
standing of what the Greeks thought about death.. .It 
can tell us a very great deal what they did about 
death...The limitations of all this evidence is that,

while it tells us what the Greeks did, our understan
ding of why they did it has to depend on what we learn 
from other sources...” (Bowker 1991:19 [Greek Burial 
Customs: 17]). Även arkeologer påpekar hur symboli
ken kring föremål, inte minst i religionsutövningen, 
p.g.a. förändringar i den sociala organisationen, till
skrivs växlande specifik mening (Hodder 1986:3, 
1987:4, Vandkilde 2000:28 f.). Vad arkeologin däre
mot kan närma sig är en förståelse av ritualens sociala 
och religiösa innebörd, och detta t.o.m. med begrän
sat godkännande från religionsvetenskaperna.

Redan i bokens inledande kapitel påstod jag att 
lokalsamhället och dess traditioner i 1980- och 1990- 
talets nordiska arkeologi givits lågt värde som forkla
ringsunderlag för samhällets generella utveckling un
der yngsta järnålder. Detta trots att det av socialant
ropologins rön framgår att alla sociala strategier all
tid måste anpassas till lokala traditioner för att i sin 
projektion lyckas. Utan att gå djupt in i varför så är 
fallet, vill jag i det här sammanhanget nöja mig med 
att konstatera att en i överregionala intressen förank
rad tradition inte kan överföras på lokala bygder om 
den inte är projicerad på ett sätt som ansluter till lo
kala sedvänjor och bruk. Om inte så sker, finns det helt 
enkelt ingen som kan förstå symbolikens ”mening”, 
och projektionen resp. representationen förlorar där
med sin sociala tyngd. För att avsikten i strategin skall 
uppnås är det även avgörande att manifestationer med 
i grunden överregionala politiska syften konkret ut
trycks i de mindre bygdernas viktigaste ideologiska 
centralplatser. Sådana platser var, och är, mycket ofta 
gravplatser.

Vendel- och vikingatidens politiska, ekonomiska 
och religiösa omvälvningar innebar stor social stress 
för det halländska lokalsamhället. Bibehållandet av 
lokala traditioner måste ha varit av mycket stor vikt 
för stärkandet av lokalsamhällets identitet under så
dana tider. I lokala seder uttrycktes den historiska iden
titeten, genealogin med förfäderna och detta i direkt 
fysisk koppling till platser och ett livsrum. Traditio
nerna klargjorde eftertryckligt vilka ”vi” var och vilka
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”de” var (Baumannl992). Utan att det specifikt reli
giösa meningsinnehåll som låg bakom traditionen att 
lägga ned en vit sten i graven kan begripas, klargör 
mönstret i handlingarna och traditionens geografiska 
avgränsning att denna varit en viktig del av denna stän
diga identifikation.

Som omtalats redan i kap. 2 kan det förutsättas att 
de individer som framlevde sina dagar vid Sannagård 
under yngre järnåldern i religiös mening kan klassifi
ceras såsom varande av en helt annan ”art” än våra 
dagars västerlänningar. Denna äldre ”art” är nutidens 
pilgrimsfalkar. De lever på gränsen till utrotning kvar 
i sin helt annorlunda verklighet inom små och socialt 
avgränsade enklaver i våra yttersta landsbygder eller 
i storstädernas anonymitet. Homo religiosus skall inte 
förväxlas med något annat i den moderna världen. De 
är alls ej att likställa med de som utövar den nya ti
dens ”religioner” på något vis. De är som alla var i en 
äldre tid, genomdränkta av en religiös och ”absolut” 
verklighetsuppfattning. Termen Homo religiosus är 
Mircea Eliades, och för inte så länge sedan befolka
des hela världen av en människa vars föreställningar 
om en överjordisk världs existens var totalt självklar. 
I grunden kan man säga att Homo religiosus prägla
des av att ingenting i tillvaron var avskilt från den 
absoluta och religiösa verkligheten (Wikström 1993: 
57, Barraud et al 1994:12). För Homo religiosus exi
sterade inga konkurrerande verklighetsbeskrivningar. 
Världen var alls inget som individen måste ”ta ställ
ning till”. Den religiösa verkligheten var i högsta grad 
substantiell och absolut i en mening som bl.a. Jung 
avser när han definierar att en ”religiös erfarenhet är 
absolut. Den kan inte diskuteras” (Larson 1998:7). 
Innebörden är att denna människa alltid levde med sitt 
ansikte vänt emot ”det Heliga” i tillvaron. ”Det He
liga” fanns runt om och i människan och definierades 
enligt Rudolf Otto som känslan av att ständigt upp
leva ”mysterium tremendum”, d.v.s. att alltid leva in
för ”helighetens” ansikte med en total självklarhet.

Den numinösa kraft som fanns i medvetandet hos 
invånarna i Skandinaviens järnålderssamhällen hade

alltså få likheter med vårt eget Nya Testamentes Gud. 
Som i det Gamla Testamentet och i antikens religio
ner var det numinösa för järnåldersmänniskan en i 
högsta grad paradoxalt verkande absolut kraft. Gud 
var god och demonisk och det var en sådan absolut 
makt den skandinaviska religiösa människan delade 
hela sin tid och verklighet med. Ove Wikström skri
ver att trots den ”bävan” som detta ständiga möte 
framkallar dras människan alltid ”som flugan till 
ljuslågan...in i helighetens oförklarliga trollkrets” 
(Wikström 1993:53). Som jag kort skall återkomma 
till i kap. 7 betonas i nutida arkeologiska studier ofta 
att den förhistoriska människan var starkt påverkad 
av religionen också i sin vardag. Missuppfattningen är 
ofta närmast retoriskt upprepad och utgår i grunden 
från vårt nutida förhållningssätt till religion. I dåtiden 
var det profana och sakrala helt oskiljaktigt.

Eliade menar att en av religionens viktiga funktio
ner är att erbjuda en möjlighet till revolt gentemot vår 
lineära historiska tidsuppfattning. I religionen ryms en 
helt annan tid. Man talar om ”Sacred Time” och 
”Symbolic Time”, och det är kring dessa begrepps 
egenskaper Homo religiosus organiserar sin verklig
het och sitt liv (Sproul 1987:535). Eliades begrepp är 
jämförbara i innehållslig mening med Dürkheims be
grepp ”Ritual Time”, som beskriver hur människan i 
äldre tider organiserade sin tidsföreställning kring kol
lektiva ritualers periodicitet (Rappaport 1999:50,171, 
174 f.). Joel Breretons text kring begreppet ”Sacred 
Space” i ”The Encyclopedia of Religion” (Brereton 
1987:526) klargör också att för synliggörandet av 
denna religiösa tid spelade den geografiska verklighe
tens viktigaste platser central roll. I dessa sammanfo
gades den religiösa tidens egenskaper med de behov 
som den profana verkligheten och vardagen innehöll, 
och det är bl.a. detta vi möter i Europas tidigmedeltid 
då begravningsplatserna är den fysiska ramen för 
omfattande profan social verksamhet. Även det pro
fana livet framlevdes inom de ramar som den religiösa 
verkligheten erbjöd, och detta i både tidslig som rums
lig mening.
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Trots att arkaiska religioner alltid poängterar den 
transcendenta verkligheten som ”den mest verkliga ” 
är det också sant att ”The majority of religions firmly 
accent life here and now...” (van Baaren 1987:251). 
För sekulariserade människor kan Homo religiosus 
sätt att kombinera en religiöst absolut verklighetsför- 
ståelse med en närmast postmodern förmåga att ”gripa 
dagen” te sig som en paradox. Men man får då be
tänka att i äldre tider levde människan, medvetet och 
omedvetet, i det som Ove Wikström kallar ”Långsam
heten” (Wikström 1993:185), d.v.s. i ett intensivare 
förhållande till en mer nära omvärld där heligheten all
tid framträdde.

Av texter som behandlar frågan om vad döden är i 
kulturell mening står klart att denna på intet vis är ett 
entydigt kulturellt begrepp ens i religiöst teologisk el
ler numinös mening i världens äldre kulturer. Ett 
grundantagande i de flesta kulturer är att döden är en 
del av livet - men ”life after death is conceived as a 
mode of being essentially distinct from life on earth, 
the life between birth and death” (van Baaren 1987: 
251, Werbner 1989). Utan att blanda in en biologisk 
och nutida vetenskaplig definition av vad döden är - 
kan konstateras att döden är möjlig att klassificera i 
religiös respektive social mening (se ovan Chidester 
1990). I världens kulturer kan döden ha ett otal olika 
värden och gestaltningar. Vår syn, kristenhetens syn 
på döden (det eviga livet), är i relation till de defini
tioner av vad döden är som ryms i världens kulturer 
närmast ett undantag. Theodore van Baaren har på ett 
par sidor skickligt lyckats beskriva vad döden är i re
ligiös mening i världens kulturer, och utgångspunkten 
är att i religiös och kulturell mening är döden alltid 
liktydig med de religiösa föreställningar som denna 
inbegrips i, och att dessa föreställningars redskap och 
”behållare” är myterna och de religiösa ritualerna. För 
detta sammanhang blir innebörden att dödens egen
skaper för det skandinaviska j ärnålderssamhället rym
des i myterna och gestaltades i ritualerna. Synen på 
döden blev på så vis också en grundsten i samhälls

historien och i de byggnadsverk över denna som be
gravningsplatserna var.

Redan 1886 beskrev Andrew Lang, och senare bl.a. 
Franz Boas, Hermann Baumann, Hans Abrahamsson 
och Jack Goody hur ett stort antal myter i traditionella 
samhällen behandlade idéer om dödens ”vara”. I my
terna redogjordes för dödens ursprung, dödens inne
håll samt godtagbara förhållningssätt till döden (jfr 
kap. 3). I detta vendel/vikingatida halländska samman
hang har angivits att en målsättning är att belysa hur 
idéer om döden konkret behandlades i begravnings- 
traditionen, och syftet sammanfaller därmed med den 
andra målsättningen: att söka återge de förhållnings
sätt och religiösa meningsinnebörder som traderades 
i begravningsritualer.

Ett ”sociologiskt” vis att svara på vad döden är kan 
därför vara att definiera denna som ”a product of cul
ture and society” (Moller 1996:3). Det är också sant 
att döden definieras mycket olika i samhällen med 
olika struktur (Humphreys 1982). Varje samhälle har 
däremot, som Douglas Davies skriver i ”Death, Ritual 
and Belief” ett grundbehov av att synliggöra ett offi
ciellt förhållningssätt till döden som klargör vad denna 
representerar inom ideologin. Davies kallar denna 
samhällets mentala anti-struktur för ”Words against 
death”, och i det offentliga och kollektiva livet, genom 
dessa ”ord”, behandlades bl.a. i det tidigmedeltida 
europeiska samhället kollektiva ”rädslor”. ”Words 
against death” genomsyrade samhällets religiösa tra
ditioner och ritualer, och förhållningssättet blev utar
betat som ett dödens eget språk (Davies 1997:1-22). 
Sett i ett sadant sammanhang blir begravningen och 
döden en enhet som innesluter både en beskrivning av 
samhället, en kommentar till dess struktur, och en ex
position av samhällets största problem. Frågan om vad 
döden är blir helt avhängig samhällets värderingar, 
struktur och politik. I ett generellt perspektiv är det 
därför helt naturligt att synen på död och döende va
rierar oerhört mycket mellan samhällen som, liksom 
vårt sekulariserade, fruktar och förnekar denna, i för
hållande till sådana där döden var ett ”annat liv”
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(Moller 1996:3, Kearl 1991). I äldre samhällen kon
fronterades människor ständigt med döden i sin var
dag, man var helt invand med att ständigt bemöta dö
den tillsammans i kollektiv handling. I ett sådant sam
manhang blir döden en naturlig del av livet, en del som 
individen och samhället kan förhålla sig till - döden 
är en del av den sociala strukturens fundament. Sam
hället kan inte fungera utan döden, den blir en aktiv 
komponent i den sociala organisationens utformning. 
Tydligt framträder detta förhållande i Europas tidiga 
medeltid, under det 4-10 århundradet (under vår 
yngre järnålder), och periodens syn på döden brukar 
som redan nämnts benämnas som ”The Tame Death” 
och utgör en kulmen på ett ”avslappnat” förhållnings
sätt till densamma, och detta syns bl.a. i att en mängd 
för oss profant sociala aktiviteter knyts kring döden 
(Moller 1996:5). Det som upprörde var det felaktiga 
eller plötsliga dödsfallet. Detta togs som en intäkt för 
att Gud visat sitt missbehag. Kyrkogården definiera
des som en helig, och just därför för all typ av social 
kommunikation lämplig plats. Rädslan för döden be
arbetades ständigt genom konfrontationen med den
samma, och denna konfrontation blev genom ”The 
Tame Death” helt institutionaliserad (Ariés 1981). 
David Moller skriver att under 1100-talet fungerade 
de europeiska kyrkogårdarna som ”köpcentra” gör 
idag - man hade picknick, slöt handelsavtal, trolovade 
sina barn, allt inför gravar som stod öppna och bok
stavligen inför dödens ansikte. I äldre medeltid var fö
reställningar om döden också i högsta grad kollektiva, 
alla människors döende och död ansågs vara den
samma. Men under 1000-1200-talet, främst p.g.a. för
ändringar i den sociala strukturen, med en tydligare 
klassindelning och maktpolarisering, växte ett förhåll
ningssätt till döden fram som i högre grad än tidigare 
var individuellt. Individens handlingar kunde rannsa
kas och bedömas som goda eller onda, och denna be
dömning fick direkta konsekvenser för både individens 
dödsprocess och för vad individen representerade som 
död och också för var efterlivet skulle framlevas. Idé
erna om skärselden och helvetet kom att som projek

tioner och representationer brukas socio-politiskt i stor 
skala. Förhållningssättet benämns ”The Death of The 
Self” och detta kontrasterar skarpt mot det innehåll 
som rymdes i ”The Tame Death”. Det var alltså dessa 
förhållningssätt som under yngre järnåldern präglade 
Skandinaviens omland, och man kan utgå ifrån att 
föreställningsdrag som rymdes i ”The Tame Death” 
återfanns både i de nordiska vaniska föreställningarna 
och i den germanska asatron.

Av forskningen i de skriftliga källorna framgår bl.a. 
att de idéer om dödens och tidens väsen som fanns i 
Skandinavien under yngre järnåldern kan beskrivas 
som föreställningsvärldens ramverk (Clunies Ross 
1998:14 ff.). Föreställningar kring döden och tiden ge
nomsyrade samhällets viktigaste myter och idéinnehål
let synliggjordes både i dessas struktur och innehåll 
(Fledeager 1997) såväl som i traditioner och ritualer. 
Det är ogörligt att söka betrakta föreställningar kring 
döden och tiden isolerat. Begreppen var sammanvuxna 
i myter och i sociala uttrycksformer som vuxit fram 
under århundraden. Under den kulturella omdaning 
som religionsskiftet utgjorde måste innehållet i de 
”nya” religiösa föreställningarna kring döden ha fram
stått som en stor social utmaning och provokation för 
det äldre skandinaviska samhällets sociala struktur och 
idévärld. Av de skriftliga källorna kan förstås att det i 
Skandinavien under yngre järnåldern fanns idéföre
ställningar kring döden som var mycket likartade de 
föreställningar som beskrivs i traditionella samhällen. 
Bland annat i Havamal framgår att livet fortgick ef
ter döden i en social process som var en avbildning av 
den sociala strukturen i jordelivets samhälle.

I den kristna förkunnelsen var föreställningsvärlden 
främst vertikal och människan frälstes eller förtap
pades, beroende på hur hon själv framlevt sina dagar 
på jorden. Kristenhetens syn på döden fokuserades 
kring individen och ett efterliv i helt annan skepnad. 
De döda var i Augustinus uppfinning himlen, och i 
denna blev jordiska strukturer upphävda. I det äldre 
Skandinavien var frälsningen utlämnad till de efterle- 
vandes praktiska omsorger. I asatron anses ett utmär-
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kande drag ha varit att det konkreta handhavandet av 
den döde avgjorde dennes frälsning. Förhållandet klar
gör att i den fornnordiska traditionen var frälsningen 
ett kollektivt ansvar för efterlevande, och samtidigt 
mycket konkret relaterat till fysiska handlingar. Tran
sitionen till efterlivet var en process som den avlidne 
inte kunde påverka. Kontrasten till den kristna synen 
där individen är herre över sin egen frälsning är tyd
lig. Själen lämnar enligt de kristna kroppen och fräl
ses när döden inträder. Den kristna själen var inte be
roende av omvärldens omsorger. I de nordiska före
ställningarna frälstes de avlidna genom elden, och 
denna ombesörjdes av de efterlevande i kollektiva 
handlingar. Inget kunde vara värre än att lämna en 
avliden utan att denne brändes, något som tydligt 
framgår av olika källor och de fåtaliga beskrivningar 
av begravningar som finns. Även kremeringens has
tighet var av största vikt (se bl.a. Wikander 1978:69, 
Beowulf 3110 ff., Larsson M. 1993:28).

Kristenhetens syn på frälsningen innebar i förläng
ningen ett stort slag mot det vikingatida nordiska sam
hällets maktstrukturer. Individens existens erkändes 
och man var till delar herre över sin egen frälsning. 
Makteliten i det äldre skandinaviska samhället fann 
sig insnärjda i en idékonflikt med den religion som pa
radoxalt nog också skulle brukas för att konfirmera 
detta tunna befolkningslagers elitposition i framtiden.

I diskussionen kring de föreställningar som präg
lade Skandinavien under yngre järnålder finns en kon
sensus om att dessa bestod av två skikt som både till 
ålder såväl som till idéinnehåll, struktur och möjlig 
tillämpning var olika. Det äldre skiktet, vaniska före
ställningar, förknippas vanligen med fruktbarhets- och 
förfäderskult och den yngre asatron anses vara kon
centrerad kring en krigar- och maktideologi. Asatron 
förekom hos de germanska folken i allmänhet medan 
de vaniska föreställningarna anses ha nordiskt ur
sprung. I båda dessa idékomplex spelade uppfattningar 
om döden en avgörande roll. Föreställningar om dö
den var väsentlig för krigarideologins utformning, och 
idéerna var också avgörande för hur förfädersdyrkan

kom till uttryck i den vaniska traditionen (Johansen 
1997:24, Ström 1985, Steinsland 1989).

En väsentlig fråga är om vi kan vara säkra på att 
dessa ”religioner” genomsyrade också lokalsamhällets 
föreställningar under 800-1000-talet. Jag menar att 
de religionsideal som främst kan betraktas som en med 
numinösa förtecken skapad kratofani och maktideo
logi - asaläran - hade mycket ringa inflytande på det 
lokala samhällets föreställningar och på hur dessa ut
trycktes i ritualer. Som jag nämnde har föreställning
arna ansetts representera olika ålder, men de har också 
ansetts vara relaterade till olika sociala skikt (Lager
löf 1994:208 ff.). Vaniska föreställningar har ansetts 
representera en ordinär befolkning medan asatron 
betraktats som en maktideologi knuten till samhällets 
överklass, stormän och krigare. Om så var fallet skulle 
detta innebära att de idéer som uttrycktes i den vani
ska föreställningsvärlden skulle ligga närmare en be
folkning som de gravlagda vid Sannagård - något som 
jag menar kommer till uttryck i materialet när detta 
konfronteras med religionsvetenskapens rön. Intres
sant är också att de vaniska föreställningarna i högre 
grad kan betraktas som folkliga föreställningar än 
asatron. Asatron, med sin anknytning till maktens ide
al blir i princip kanoniserad under vikingatid, och den 
uttrycks parallellt med den nya tidens maktideologi, 
kristendomen, i både texter och materiell kultur. Inte 
minst blir detta tydligt i runstenarnas rader och i dessas 
av både hedniska och kristna värderingar sammansatta 
symbolik. Med stöd i forskningen kan man påstå att 
de föreställningar som uttrycktes i begravningarna vid 
Sannagård sannolikt i hög grad präglades av det äldre/ 
folkligare föreställningskomplexet. I gravarna vid 
Sannagård har ej nedlagts några traditionellt sett kost
bara gåvor, inga vapen finns och de döda har ej heller 
burit föremål som antyder att de skulle representera 
ett övre socialt skikt i samhället. Snarare är förhållan
det det motsatta. Det innebär att en ”indiciekedja” kan 
följas som ger möjlighet att göra en tolkning av den 
dödsföreställning som präglade befolkningen vid San
nagård. En poäng är att de vaniska förställningarna
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ansluter till föreställningar som också är karaktäris
tiska för traditionella samhällen världen över, vilket 
innebär att det ges möjlighet att ställa det arkeologiska 
materialet i relation till vad som generellt ansetts kän
neteckna religionspraxis i just traditionella samhällen. 
Man kan utgå ifrån att befolkningen vid Sannagård 
levde inom en horisontalt förankrad föreställnings
värld i första hand, de framlevde sina dagar parallellt 
med de döda och kulten uttrycktes i första hand i re
lation till förfäder, till en uppfattning om den egna 
historien, till myterna och i en generell föreställnings- 
situation till allt annat i det omgivande landskapet.

6.3. Tiden och platsen

"Den första tiden kallas brännåldern. Då skulle man bränna alla 

döda män och resa bautastenar efter dem, men sedan Frey hade 
blivit lagd i hög i Uppsala gjorde många hövdingar lika ofta högar 

som bautastenar till minne av sina döda släktingar...Då började 
högåldern i Danmark, men bland svear och norrmän varade 
brännåldern länge än"

Sturluson 1992:21 f.

Tiden

Som redan påpekats var tiden i den forntida Skandina
viska föreställningsvärlden inte ett tomt egenskapslöst 
begrepp man kunde förhålla sig neutral till. I källorna 
beskrivs tid likt en skapelse med mycket stark ladd
ning, intimt relaterad till gudarna. Tiden var egen- 
skapsmättad, och en aktiv beståndsdel i traditioner och 
ritualer. Föreställningarna om tidens konstruktion och 
egenskaper var, precis som föreställningarna om dö
den annorlunda än kristenhetens (Johansen 1997, Clu- 
nies Ross 1998). Sannolikt var denna tydliga kontrast 
i föreställningarnas ramverk avgörande för att det 
skandinaviska järnålderssamhället under lång tidspe
riod kunde motstå utmaningen från den kristna om
världens ideologi (jfr bl.a. Hedeager 1998). För denna 
ideologi utgjorde tiden föreställningsvärldens ramverk.

Förhållandet mellan en hednisk tidsuppfattning och en 
kristen kan bl.a. beskrivas utifrån form och i de mot
satsförhållanden som ryms i en cyklisk och sekvens- 
indelad tidsstruktur i förhållande till en mer linjär (jfr 
Gurevitj 1969).

1952 höll Lévi-Strauss en föreläsning med titeln ”La 
notion d‘archaisme en ethnologic”, där han beskrev 
hur den materiella kulturen inte bara speglar det när
varande, d.v.s. det i historisk mening nära och kända 
samhällets struktur (Lévi-Strauss 1952). Grovt förenk
lat påstod han att myterna och den materiella kultu
ren alltid är historiska och sociala konstruktioner som 
hela tiden bekräftas i traditioner och ritualer. I varje 
specifik kulturell kontext finns alltid äldre samhällens 
myter och strukturer inkapslade och representerade. 
Detta förflutna tog sig enligt Lévi-Strauss två dimen- 
sionala uttryck. Dels fanns alltid en egengenealogisk 
historia representerad i den materiella kulturen. En 
historia där släktskap med namngivna förfäder, plat
ser och händelser kunde identifieras, en historia där 
levande stod i en påstått känd relation till det förflutna. 
I den andra dimensionen, som bestod av kollektiva 
myter, saknades däremot alla egengenealogier och 
släktskapsförhållanden. Här rymdes istället kollektiva 
föreställningar om en mycket avlägsen historia och 
kosmologi. Halbwachs valde att kalla dessa föreställ
ningar kollektiva minnen, minnen som förvaltas ge
nom tiden och måste relateras till en given plats eller 
tidpunkt för att kunna leva vidare. Myter och minnen 
fokuserades till en namngiven ”plats”, och platsen var 
symbolen för dessa minnen (historien), alla händelser 
samt all den tid som passerat (Halbwachs 1992, Lévi- 
Strauss 1977:101 ff.). Begreppen tid, minne och plats 
är odelbara i föreställningsvärlden enligt de båda fors
karna. Föreställningen om en plats blir en addition av 
minnen och tid, och arkaiska myter - kollektiva min
nen - får sina tydligaste uttryck i plats- och tidsbun
den symbolik. Den materiella kultur vi iakttar blir med 
ett sådant synsätt, avspeglingar av samhällets föreställ
ningar om, och minnen av det förflutna (jfr Burke 
1989:98). Halbwachs skulle ha påstått att när vikinga
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tida föreställningar diskuteras, ventileras egentligen en 
vikingatida föreställning om andra epokers föreställ
ningar, som i sin tur är denna tids föreställningar om 
en annan epok, etc., etc...

Om tidsbegreppets innehåll 
och konstruktion

I många kulturer existerar lämpliga resp. helt olämp
liga sätt och tidpunkter att sluta sitt liv. I europeisk 
tidig medeltid var övertygelsen allmän om att tiden för 
ett dödsfall i sig kunde vara god likaväl som mycket 
dålig (Binski 1996:8 ff., Moller 1996:4 ff.). Något som 
utmärker forskning kring tid i sociologin, socialant
ropologin och psykologin är att varje historisk sam- 
hällskontext präglas av en egen idé om vad tid är. Den
na tid kan indelas i ett flertal nivåer och det ryms en 
åtskillnad i förhållning till vad tid egentligen är, och 
till frågan om hur denna tid fungerar och används. I 
sociologin finns exempel på hur tid definieras som en 
aktiv komponent i de sociala strukturerna (Dürkheim
1995). I psykologin redovisas bur ”tid” är en verksam 
komponent för den sociala organisationens konkreta 
funktionsmöjligheter och vilka effekter användandet 
av tiden får för individen (Westergren 1990). I religi
onsvetenskapen finns istället en strävan mot att för
stå vad tid är i religiöst teologisk mening. Ett religiöst 
betraktelsesätt av tiden är alltså helt annorlunda än 
ett vetenskapligt förhållningssätt. Förenklat kan man 
påstå att det är tidens och verklighetens väsen i sig som 
religionen vill utröna, och inte olika filosofiska idéer 
om hur denna verklighet är konstruerad (Bowker 1991). 
Tiden är i religionen verklighetens yttersta ram, sam
manhang och innehåll, och i en sådan föreställning blir 
den också tidlös, den saknar alla relationsmöjligheter, 
den bara är. ”While experienced time is too close, too 
immanent to be examined, theoretical time is too grand 
and too transcendent; hidden in the depths of all its 
abstractions are the implications of time's radical 
independence. Time is the cause of change, duration, 
movement, and the order of events; It causes all of

them. But what causes time?” (Sproul 1987:536). Som 
Barbara Sproul anger vill religionen veta vad som orsa
kar tiden, man vill förstå ”tidens" väsen, medan an
dra vetenskaper belyser frågan om hur ”tiden” orga
niserats.

Tiden är för Homo religiosus inte alls profan eller 
egenskapslös. I det vardagliga livets tid finns stora 
sprickbildningar, och precis som när det gäller rum
met, där transcendensen alltid lyser genom, upplevs ti
den inte som ensartat homogen i sin innebörd för reli
giösa människor. ”Med hjälp av den återkommande 
dramatiseringen av myten ”övergår” människan från 
den vardagliga till den heliga sfären. Den heliga tiden 
skapas gång på gång på nytt, den blir till genom att 
riten upprepar det som berättas i myterna” skriver reli
gionspsykologen (Wikström 1993:66). Ove Wikström 
menar också att erfarenheter av det heliga rummets 
och tidens absoluta numinösa egenskaper ger ”män
niskan möjlighet att grunda sin identitet på en säker 
källa”. Till skillnad från järnålderns människor rör vi 
sekulariserade människor oss hela tiden mellan en 
mängd olika sociala ”orter”, tidpunkter som alla har 
sitt specificerade innehåll, och till skillnad från äldre 
tiders människor har vi förlorat vår ”förmåga att er
fara något universum som står still...” (Wikström 
1993:63). I vår moderna vetenskapsvärld har synen på 
tiden modifierats, den är mätbar och har linjär struk
tur. Vår tid är däremot lika relativ som den tidsupp
fattning som präglade äldre samhällen. Vår kulturella 
tid - kristenhetens tidsgemenskap - rimmar så illa med 
vår kronografiska strävan att vi tvingats dela den, och 
ange att merparten tid passerat före tidens början. Det 
är definitivt inte ett förhållningssätt som Radcliffe- 
Brown lätt hade beskrivit för öborna på Andamane- 
rna. Traditionella samhällens förhållning till tiden är 
annorlunda, men lika klart definierad utifrån de kul
turella, sociala och historiska förhållanden som präg
lat dessa samhällens behov (Rutz 1994). Vi har också 
bestämt att det existerar en enda tid, och denna är en 
neutral enhet på alla vis. Det bor inga egenskaper i 
tiden själv. Det är ont om tid och ibland onda tider,
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men tiden är aldrig ond i sig själv.
Eliade menade att sättet att definiera tid präglat 

utformningen av människans religiösa beteende och 
begreppet är det mest komplexa att identifiera till inne
håll (Eliade 1958:388 ff.). Kulturantropologen Lévy- 
Bruhl redovisade på 1920-talet att Dyakerna dagligen 
upplevde närvaron av fem tidsuppfattningar, alla med 
eget innehåll, och olika social och religiös innebörd. 
Allt ifrån årstider, olika tider på dygnet och enskilda 
tidpunkter präglades av ett växelverkande religiöst och 
socialt innehåll som definierades utifrån sina innebo
ende egenskaper (Lévy-Bruhl 1931:18). En specifik 
tidsordning kan också anses existera beroende på vil
ket väder som råder. Tanken svindlar inför sådana per
spektiv, men samtidigt behöver vi bara gå tillbaka till 
bondepraktikan och 1800-talets svenska landsbygd för 
att finna liknande ”folkliga” och i traditionerna för
ankrade föreställningar. Dürkheim menade att tid i 
traditionella samhällens religioner var en social kon
struktion som bestod av erfarenheter som gjorts och 
de behov som därmed förelåg. Tiden var absolut ingen 
abstraktion, den kunde identifieras till sitt sociala inne
håll, den hade gestalt och fungerade som motor och 
farthållare för samhällets sociala rytm (Fields 1995:xl 
ff.). I centrum för denna indelning av tiden stod de 
viktigaste ritualerna. I passageriternas upprepning 
konfirmerades världen handgripligt för individen och 
kollektivet. Dürkheims understrykande av ritualen 
som den sociala kraft som gav individen och kollekti
vet upplevelsen av tid, innebar att relativitetsteorin 
egentligen formulerades redan 1912. Tiden var inte 
bara böjd, den var ryckig och punktuell, av varierande 
hastighet, den var vänlig eller djävulsk och alltid be
själad. Etnograferna kunde intyga att den ansågs vara 
en kosmologisk varelse genom vilken gudarna reste 
och världen ständigt pånyttföddes. Varje samhälle 
kännetecknades av en egen rytm, ett eget system av 
myter och ritualer, och därför också av en egenrelate- 
rad uppfattning av ”tiden”. I Dürkheims ”rituella tid” 
saknar kalendrar och klockor all relevans. Motsvarig
heten till ”Ritual Time” ryms som nämnts för reli

gionsvetenskapens del i Mircea Eliades ”Sacred Time” 
(Eliade 1958:388, Sproul 1987:544), men hos Eliade 
har synen på tid vidgats genom att också begreppet 
”Symbolic Time” definierats inom de vidare ramar 
som ”Sacred Time” beskriver (Zadra 1987: 193). I en 
text med titeln ”Death and Time” beskriver socialan
tropologen S.C. Humphreys begreppet ”Symbolic 
Time” på ett övertygande vis. Han skildrar hur döen
det i många kulturer indelas i olika tidsfaser. Döds- och 
tidsbegreppet blir så sammanvävt att definitionen av 
vad döden är, motsvaras av tidsrymden som löper från 
det att andan ges upp till dess begravningen är avslu
tad. Döden är en tidssekvens som ger möjlighet för att 
tillgodose behoven av transition, transformation och 
social konfirmation. I många kulturer kan denna död/ 
tid uppta år (Humphreys 1982:264). Tid och död vävs 
samman i passageriten, och denna kan endast genom
föras om medvetenhet finns om tidens egenskaper. 
Innebörden är även att döden tar slut vid en given tid
punkt. När hela döendets ritual är avslutad är den 
avlidne ej heller längre att betrakta som död (jfr också 
bl.a. Bloch 1971:32, 37 ff., Werbner 1989:129, van 
Baaren 1987). Döden blir en tidsperiod, en passage 
som kan variera i längd från den hastiga kremation 
som var vikingatidens ideal, till de över många år ut
dragna begravningsritualer som ännu idag känneteck
nar många ostasiatiska kulturer. Skillnaden i vårt för
hållningssätt i förhållande till äldre samhällens syn, är 
alltså inte att vårt förhållande till tiden skulle vara 
mindre relativt konstruerat. Däremot har tiden berö
vats på egenskaper och socialt innehåll. Vi har utplå
nat begreppen ”Ritual Time” och ”Sacred Time”, och 
komprimerat ritualerna, perioderna av ”Symbolic 
Time” till ett minimum (Thomas 1987).

Av de skriftliga källorna, och av vad som kan utlä
sas av bl.a. gravskicket, kan man med stor säkerhet 
utgå ifrån att den yngre järnålderns skandinaver levde 
inom en tidskonstruktion liknande den som Dürkheim 
och Eliade tecknar som ”Ritual-” resp. ”Sacred Time”. 
Hur kommer detta då till uttryck i begravningarna (se 
kap. 7.3) och i källorna: Vad var tiden i religiöst och
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socialt innebördslig mening, vilka ”tider” upplevde 
man, och hur gjorde man socialt bruk av dessa?

Om världens konstruktion

Något av det första Snorre gör i sin prolog till Yngling
sagan är som nämnts att omtala de tidsåldrar som skall 
behandlas (se ovan). Den äldsta kallades för ”bränn
åldern” och denna avlöstes av ”högåldern”. I denna 
”kronologi” ryms en fingervisning om hur samman
vävd synen på tiden var med ritualerna och döden. 
Snorres tidsindelning grundades på begravningstradi- 
tionens och gravskickets form, på hur avlidna omhän
dertogs vid begravningar och hur deras minnesvårdar 
utformades. I den korta prologen omtalar Snorre också 
att sagan återger hur stora hövdingar mött döden 
(Sturluson 1992:14). Vidare finns det i sagan informa
tion om var de gravlagts och hur gravmonumenten 
formats. Mycket tydlig är exempelvis skildringen av 
Halvdan Svartes hädanfärd, den efterföljande politiska 
tvisten, och märkliga dragkampen om kungens lik in
för begravningen. Genom att beskrivningarna av höv
dingarnas död och minnesvårdar ges stort utrymme, 
förstår vi att detta varit av mycket stor vikt för det 
efterlevande samhället. Man kan påstå att Snorre be
stämmer perioder av ”Ritual Time” för omgivningen. 
”Trätan” som följde efter Halvdan Svartes död på 
Rönds rämnande is visar också den identifierande 
funktion gravmonumenten hade för samhällsideo- 
logins ständiga bekräftelse1. Särskilt viktig blev då 
berättelsen kring kungens död eftersom denne repre
senterade en koppling till myterna och synliggjorde 
Ringerikes identitet överregionalt under en period av 
stor social stress.

Relationen mellan begreppen tid och död framträ
der i många andra sammanhang i källorna och då inte 
för att skapa en kronologi. I Havamal beskrivs att 
människan är den tid hon äger, och det gäller att bruka 
denna väl, vilket indirekt även understryks i de kända 
stroferna om vikten av ett gott eftermäle2.1 andra forn
tida texter beskrivs döden såsom förutbestämd av ti

den (Hansson 1991:18), och i flera sammanhang tids- 
fästs viktiga händelser utifrån sin relation till samhäl
lets större högtider och ritualer. I Magnus den Godes 
saga tidsfäster Odd Kvikinaskald kung Magnus våld
samma härtåg i Danmark, efter det att Sven tvingats 
fly till ”Götaland”, utifrån relationen till de ritualer 
som präglade Mikkelsmäss och julen. ”Det hårda sla
get stod före Mikaelsmässa... Och kort tid före j ul hölls 
ännu ett hårt slag”, skriver Odd (Sturlusson 1994). I 
den fornengelska elegin ”Ruinen” som tillkommit nå
gon gång under perioden 600-900 e.Kr., och finns ned
tecknad i ”The Exeter Book” (970-980-tal) kontrast
ställs det förflutnas storslagenhet med en samhälls- 
konstruktion som ligger i just ruiner. I sången identi
fierar sig berättaren med detta förflutna genom att 
subjektivt återminnas och återge ruinens historia, och 
på så vis bekräfta sin identitet som direkt sprungen ur 
denna, även moraliska, storslagenhet3. Berättaren här
leder sin egen och åhörarnas identitet till den tid och 
därmed de minnen som ruinen representerar. På sam
ma vis återknyts i ”Slaget vid Maidon” (991 e.Kr) på 
ett dekonstruerande vis till krigandets heroism som det 
framträder i Beowulf. Syftet bakom den ”tragiska paci
fism” som ”Slaget vid Maidon” uttrycker är moraliskt, 
och minnet/tiden blir den komponent som samman
för 990-talets kaotiska samtidssituation med det be
tydligt äldre Beowulfkvädet (Hansson 1991:51, 101). 
Bland forngermanska skriftliga källor intar hjälte
dikten om Beowulf en centralplats. Det är en saga som 
lämnar uppgifter om värderingar och traditioner som 
sträcker sig ned i den forngermanska världens 500-tal. 
Förutom Ibn Fadians välkända skildring av begrav
ningen vid Volga år 921, några av de isländska sagorna 
och återgivandet av Balders och Nannas begravning, 
är Beowulf en av de få forntida källor som ger vägled
ning om hur en begravning varit organiserad. Gemen
samt i samtliga beskrivningar är skeppet och högen 
(Beowulf:3028-3182, Wikander 1978:31 ff.). Även 
om det rör sig om mycket speciella begravningar, där 
t.o.m. en gud gravläggs, ger ändå dessa återgivningar 
inblick i hur dödsbegrepp och tidsuppfattning präg-
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lade också ritualens symbolik och ordning. Den kon
trast som fanns i den hedniska tidens traditioner gen
temot den inbrytande kristendomens blir också syn
lig. I texterna poängteras den specifika kosmologin och 
de forngermanska myterna på ett sätt som gör att man 
kan förstå att dessa med en tydlig målsättning ställs i 
kontrast till den nya religionens traditioner. Det var 
viktigt att i dikter understryka myternas innehåll, ef
tersom myterna kan beskrivas som både kärnan i, och 
symbolen för det nordiska samhällets förkristna iden
titet (jfr Hedeager 1997,1998:382). Lika väl som my
terna konserverade och konfirmerade en nordisk iden
titet, så medgav innehållet också att de brukades soci
alt alienerande. Det kollektiva genomförandet av åld
riga traditioner medgav att identiteten kunde avgrän
sas i relation till omvärlden, och på så vis tjäna som 
en socio-politisk markering i förhållande till ”the 
others” (Baumann 1992).

Även i Heimskringla lämnas besked om hur tids- 
och dödsbegreppet präglade den fysiska organisatio
nen av begravningar. I beskrivningarna av omständig
heterna kring den hedniske Hakon den Godes begrav
ning, och också i återberättelsen av hur Magnus den 
Godes fosterfar, Einar ”Tarmskälve”, ”ordnar” inför

Sociologi Religion Soc. Antropol.

Arkeologi: subject of investigation : the concept of time

Idea La Memoire Cosmological Symbolic
Collective Time (Brandon) Systems
(Halbwachs) (Lévi-Strauss)

Arkeologi: subject of interpretation: burial ritual

Structure Ritual Time Sacred Time Social Structure
(Dürkheim) (Eliade) (Lévi-Strauss)

Arkeologi: object of interpretation: burial monuments

Soc. Org. The Ritual Symbolic Time The Ritual
(Mauss) (Eliade) Process (Turner)

Fig. 82. Nivåer för att namnge och beskriva tid i sociolo
gin, religionsvetenskaperna och socialantropologin, från 
föreställningen om idén till dess manifestation i ritualen 
och den sociala organisationen.

den kristne kungens begravning blir detta tydligt 
(Sturluson 1992:161,1994:89 f.). Hos Ibn Fadlan, så
väl som i Hakon den Godes saga, och även i Beowulf 
understryks att eldbegängelsen måste ske i stor hast, 
det är ont om tid. Själen frälstes genom eld och fort 
skulle transformationen av kvarlevorna ske och tran
sitionen till dödsriket påbörjas. Denna övertygelse 
kontrasterar mot alla de turer som föregick den kristne 
Magnus begravning i Nidaros. Här möter en utdra
gen process, där den kristna förvissningen om att sjä
len redan lämnat kroppen, och frälses, i dödsögon
blicket är tydlig. Transformationen och transitionen 
till ett efterliv är redan genomförd. Själen förlöses inte 
genom eld och inte genom de efterlevandes fysiska 
medverkan. Tiden är åter en faktor som påverkar sy
nen på döden och därmed också begravningstraditio- 
nens utformning. Detta får också avtryck i den mate
riella kulturens utveckling. När vikingatiden är över 
är begravningstraditionen helt förändrad. Ingen kre- 
meras längre och inga högar byggs. Transitionen till 
ett efterliv blev i kristendomens dräkt i just denna 
mening individualiserad. Frälsningen var som redan 
påpekats ej längre avhängig andra människors och 
samhällets medverkan. Det gamla samhället började 
på så vis förlora kontrollen över individen, eller rät
tare sagt så blev individen nu identifierad. I förläng
ningen var detta ett avgörande slag mot det vikinga
tida samhällets åldriga strukturer. Exemplen kan gö
ras fler, poängen är att tidsuppfattningen var ett vik
tigt styrande element i konstruktionen av begravnings
traditionen.

Christopher Gosden har understrukit att en ”so
cial” eller ”rituell” tidsuppfattning inte är abstrakt till 
sin natur. Som begrepp är tiden en mätare på mänsk
ligt engagemang i världens ordning: ”.. .we do not pass 
through time, time passes through us” påpekar Gosden 
som ett eko från den franska sekelskiftessociologin 
(Gosden 1994:1, Hubert & Mauss 1909). I ”Social 
Being and Time” återupptäcker Gosden forskningstra
ditionen kring tiden, och formerar denna till ett, en
ligt min mening, trubbigt arkeologiskt verktyg. Sam
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tidigt som Mauss, Dürkheim och Halbwachs teorier 
publicerades var arkeologin upptagen med att förenkla 
människans kulturella komplexitet i periodiska system. 
Det är bara i ett fåtal arkeologiska studier som ett ge
nomgripande grepp har tagits på frågan om hur en er
farenhetsmässigt upplevd tidsuppfattning korrespon
derar emot, och skall kunna överföras till en dimen
sion av uppmätt tid (Thomas 1996). När den komplex
itet som tidsbegreppet utgör i andra vetenskaper över
förts till en arkeologisk arbetstradition har två saker 
inträffat. Dels har den kulturella idén isolerats från 
andra abstrakta begrepp och dels söker man överföra 
en tidsuppfattning som är punktuell, böjlig och besjä
lad till att bli en linjärt mätbar struktur. Sammanta
get leder detta till en förenkling av den komplexitet 
som präglade den kontext som också den skandina
viska järnåldersmänniskan levde inom (jfr Thomas 
1996:36 ff.).

Platser som minnen

Maurice Halbwachs menade att samhällets historia 
kunde beskrivas som kollektiva minnen. Minnen som 
förvaltats genom tiden och som relaterades till rum
met och tiden för att kunna leva vidare. Myter och kol
lektiva minnen fokuserades därför ofta i platser, och 
dessa platser var synonyma med dessa minnen och 
samhällshistorien (Halbwachs 1992:52 ff., 84 ff., Lévi- 
Strauss 1977:101 ff., Gosden & Lock 1998:2). I en art
ikel som behandlar fornlämningar i östra Ungern har 
John Chapman kortfattat lyckats sammanfatta forsk
ningen kring ”platser” på ett, som jag tycker, skärskå
dande vis (Chapman 1997:31-33). I texten diskute
rar Chapman bl.a. platsers funktion i relation till före
ställningar om tids- och landskapsuppfattning. En 
plats definieras av Chapman som ett historiskt häv
dat rum där idéer om tiden och landskapets konstruk
tion möts. Genom att låna in teoribildning från socio
login och filosofin, representerad av forskare som Al
lan Fred, Yi-Fu Tuan och J.B. Jackson är Chapmans 
mål en modell och definition av platsen som är använd

bar för en arkeologisk analys som syftar till att visa 
hur rummet/landskapet brukats för att återge sam
hällshistorien. En utgångspunkt för forskningen kring 
platsens historiska funktioner är, som Allan Pred på
pekat, att en plats liksom en symbol måste ”födas”. 
En plats kan inte utvecklas ur ett intet, d.v.s. ...”place 
is synonymous with the structural processes whereby 
time-space activities and power relations become each 
other” (Chapman 1997:32). Yi-Fu Tuan och Eliade ser 
istället landskapet som en social konstruktion av tid - 
”landscapes represent humans taking upon themselves 
the role of time, both as viewers at a particular time 
and place and as creators of a past that carries its own 
seeds into the future...” (Chapman 1997:31). Platser 
erhåller sin identitet genom att de tillskrivs en funda
mental social och/eller sakral mening inom ideologin. 
För att ett specifikt landskapsrum skall kunna brukas 
i olika sammanhang, är det avgörande att platsens 
symbolik kan identifieras emotionellt. Platsens funk
tion skall ”kännas” (Tuan 1977). För J.B. Jackson har 
manipulationen av de minnen som definierar en plats 
innehåll central mening. Jackson indelar viktiga kultu
rella platser i två dimensioner: dels i det politiska land
skapets centrala platser, dels i det genom traditioner 
och historia förankrade symboliska landskapets plat
ser. Om vi överför hans definitioner till arkeologins 
nutidsretorik finner vi att Jacksons ”vernacular land
scapes” blir synonyma med vad som i en kontextuell 
arbetstradition konstituerar en ”bygd” eller ”region” 
(jfr bl.a. Hyenstrand 1984). En ”bygd” är ett system 
av definierade platser som genom historiska kopp
lingar identifierar lokala/regionala föreställningar, 
kollektiva minnen och traditioner till ett definierat 
landskapsrum (jfr bl.a. Ersgård 1997, Haselgrove 
1986, Harrison 1997). För att kunna påverka sam- 
hällsideologin är manipulationen av sakrala platsers 
identitet helt nödvändig, då dessa är noderna i den 
lokala och regionala ”bygdens” identitet. På samma 
vis som Åke Hyenstrands ”regioner”, genom att de är 
just en ahistorisk framställning av hur landskapsrum
met de facto brukats, erbjuder alternativa tolknings-
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Fig. 83. Schematisk illustration och tolkning av den tidskonstruktion som människor levde inom i skandinavisk vikinga
tid utifrån de begrepp som brukas i texten.

möjligheter till den traditionella historieforskningens 
syn på det politisk-historiska landskapets organisation, 
erbjuder Jacksons teorier möjlighet att identifiera pa
rallella sociala skikt i bruket av landskapet. För att 
platsers ”historiska värde” skall kunna uppfattas

måste dessa relateras till de sociala skikt som gjorde 
aktivt religiöst, politiskt eller ekonomiskt bruk av dem. 
Jag vill här kort återanknyta till figur 24 a-c som är 
en återgivning av var jag anser att de gravfält som bru
kats under yngsta järnålder finns i norra och meller-
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Fig. 84. IA169, 171 och 174 hade olika gravrum avdelats genom att stenkedjor lagts ut. Förutom att förhållandet visar 
att graven grävts om vid ett flertal tillfällen, kan det också uppfattas som ett uttryck för en släktskap mellan de gravlagda 
över tid. I Al 95 hade istället en yngre grav irodningställts i kanten av en äldre. Återigen blir det tydligt att monumenten 
grävts om och att både människor och föremål från olika ”tider” medvetet blandats i anläggningarna. Tydligast tar 
denna återkoppling till en äldre tid sig uttryck i A46 (se fig. 44) där en begravning görs under vendeltid i exakt samma 
gravrum där människor gravlagts redan 500 dr tidigare. Monumentet har sannolikt brukats som en symbol för samhäl
lets historia och dess kollektiva minnen på ett mycket konkret vis. Samma mönster återkommer i hur man under vikinga
tid gör aktivt bruk av bronsålderns monument i regionen. I dessa fall är det rimligare att antaga att mycket avlägsna 
”tider” och myter synliggjorts (se fig. 99).

sta Halland. Dessa gravfält kan, som jag senare skall 
vidare utveckla, indelas i sociala kategorier. Två av 
dessa gravfältsstyper utgörs, menar jag av enskilda 
gårdars och byars invid bebyggelsen belägna gravplat
ser. Idag framträder dessa gravfält som tämligen ens- 
artat utformade, och ofta återstår endast rudiment i 
form av enstaka resta stenar eller stensättningar. Ur
sprungligen var de också ensartat utformade och gra
varna hade främst markerats med högar och/eller resta 
stenar. Den andra typen av begravningsplats är de fåta
liga stora miljöer med många olika monumentkate
gorier som funnits centralt i huvudbygdernas ur både

social och ekonomisk mening viktigaste områden. 
Sådana gravfält är Jättahögen, Högaberg, Li etc. Det 
är dessa platser som i relation till både Jacksons resp. 
Hyenstrands framställningar framstår som centra i den 
mening att de fungerat som noder i bygdernas sociala 
och ekonomiska nätverk, samtidigt som det är dessa 
platser som inrymt kollektivets minnen, d.v.s. bygdens 
historia, identitet och centrala religiösa föreställningar.

Utifrån religionsvetenskapens definition av ”heliga 
platser” kan konstateras, att lokaler där både den 
egengenealogiska identiteten och allmänna föreställ
ningar om historien geografiskt sammanstrålar spelat
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Fig. 86. Kartbilderna visar för
hållandet mellan yngre järnålderns 
gravfält och bronsåldershögar i 
några av de stora halländska grav
miljöer som ännn finns bevarade. 
Kyrkorna lokaliserades också till 
dessa platser, i en social strategi 
som utifrån helt olikartade skäl 
anknöt till dessa platsers identitet 
som centrala i en bygd.
a) Sannagård i Vinberg.
b) Åshögen i Värö.
c) jättahögen i Värö.
d) Särestad i Årstad.
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en avgörande roll för upprätthållandet av ideologin. 
Sådana platser var enligt min mening de stora och få
taliga gravfälten i Halland.

En ”helig plats” kan dock vara mycket varierande 
till sin karaktär, den behöver inte ens vara geografiskt 
definierbar. I många religioner är centrala platser inte 
möjliga att identifiera för ”outsiders”. Joel Brereton 
menar att en gravplats som brukats under mycket lång 
tid måste anses vara en ytterligt central plats i ideolo
gisk mening. Här finns kopplingen till en egen histo
ria - dels begraver man släktingar och förfäder - och 
dels anknyter omvårdnaden av en åldrig gravplats till 
samhällets myter och kosmologiska föreställningar 
(Brereton 1987:528).

De stora gravfälten från yngre järnålder i Halland 
uppvisar många av de egenskaper som förts fram i reli
gionsvetenskapen och socialantropologin som utmär
kande för en ”plats” som varit av centralt värde i reli
giös och social mening. Gravplatsen vid Sannagård växer 
under 700- och 800-talet fram kring den äldre gravhögen 
från romersk järnålder och inom den halvcirkel av stora 
bronsåldersmonument som omger miljön.

Platsers ”värde” förändras också. Vad är anled
ningen till att man vid Sannagård finner att den äldsta 
järnålderns järnugnar återfinns i en gravplats från 
yngre bronsålder och att järnframställningsplatsen i sin 
tur senare blir omgiven av gravar? Vad är anledningen 
till att platsens identitet förändras från vad religions
vetenskapen och sociologin definierar som en ”helig” 
resp. ”central plats” till ett område för profana akti
viteter? Ett funktionalistiskt sätt att svara skulle vara 
att påstå att de lokaler där bronsåldershögar en gång 
uppförts långt senare ansågs vara mycket lämpliga 
platser för järnframställning. Svaret är givetvis på ett 
plan helt riktigt - schaktugnar kräver god lufttillför
sel och läget på åsen var synnerligen lämpligt. Men 
lokaliseringen av järnproduktionen är sannolikt också 
resultatet av att förändringar skett i samhällets ideo
logi och detta tar sig bl.a. uttryck i att relationen till 
äldre tiders gravplatser förändras. Ett andra svar på 
frågan om förändringens orsak kan därför vara att

påstå att lokalsamhällets kopplingar till de kollektiva 
minnena har brutits, myterna har övergivits och nya 
sociala sammanhang uttrycker en förändrad och ny 
ideologi - en ideologi där kopplingen till det förflutna 
inte längre var central, eller kom att manifesteras på 
annat vis (jfr Tilley 1996). I relation till de forsknings
rön som återgivits ovan och i bedömningen av hur 
lokalområdet brukats under olika perioder finns också 
argument för att påstå att gravplatsen vid Sannagård 
under yngre järnålder erhöll sin identitet som en följd 
av vad som skett på samma plats både ett- och tvåtu
sen år tidigare.

Den fysiska kopplingen mellan bronsålderns högar 
och större gravfält från den yngre järnåldern är ett 
mönster i mellersta Halland. Detta har som nämnts 
vagt tolkats som ett tecken på att man under både 
bronsålder och yngre järnålder ansåg dessa land
skapslagen lämpliga för gravplatser (Arbman 1954). 
Man kan, menar jag, påstå att lokaliseringen av järn- 
åldersgravplatser i direkt anslutning till bronsålderns 
monument visar att man under yngre järnålder gjorde 
aktivt bruk av dessa äldre miljöer och lät dem vara 
konkreta fysiska uttryck och symboler för ”den tid som 
passerat”, för myterna och en föreställning om en ”för
historia” på det vis som Lévi-Strauss menar.

Under bronsålder präglas miljön av att ett stort an
tal monumentalgravar byggts. Under äldre järnålder 
förändras platsens karaktär. I romersk järnålder bru
kas området för järnframställning och på 300-talet 
ligger troligen en ensam gård på platsen. Under äldre 
järnålder har området förlorat sin äldre identitet. Un
der 700-talet börjar gravplatsen växa fram på platsen. 
Nu finns inte längre någon bebyggelse i området. I det 
enda påträffade huset har man istället sysselsatt sig 
med att behandla de dödas kremerade ben i komplexa 
ritualer. Kring en äldre gravhög från romersk järnålder 
anläggs många små monument. Runt den vikingatida 
gravplatsen finns också ett stort antal monumentala 
gravhögar från bronsåldern. Strax nordost om det vi
kingatida gravfältet ligger på åsryggens krön flera 
mycket stora högar. När en jättelik skeppssättning an-
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lades mitt i den vikingatida gravmiljön (se nedan) är 
det rimligt att betrakta detta som ett exempel på en 
tydligt genomförd social strategi som tedde sig främ
mande för bygdens traditioner och befolkning. Stora 
skeppssättningar har satts i direkt samband med den 
tidiga danska kungamaktens framväxt (Andersen 
1985). Om man ville uttrycka sin politiska makt över 
de halländska områdena kunde inget vara mer lämp
ligt än att uppföra ett stort skeppssättningsmonument 
mitt i en för dessa bygder ”central plats”.

6.4. Lokala traditioner och 
egen identitet

"Även döda ting kan drabbas av underliga öden."

Nilson 1997:15

Vita stenar

Stenar har använts som fruktbarhetssymboler i alla 
tider och i alla typer av samhällen (Edsman 1987b:50). 
Vid Sannagård hade små, vita och koniskt formade 
kvartsstenar tillhuggits för att deponeras i samband 
med gravläggningen. Att traditionen att lägga just så
dana stenar i gravar utgjorde en komponent inom just 
detta halländska lokalsamhälles traditioner blir tyd
ligt genom kontexten och det mönster som framträ
der (se fig. 79a och b).

Redan Strabo och Tacitus omtalade att vissa fär
ger hade viktig symbolisk innebörd i germanernas 
ritualer. I offertraditioner uttrycktes färgers särställ
ning (Glob 1965:153). I den skandinaviska mytologin 
beskrivs att vit färg representerade det transcendenta. 
I Vdluspa beskrivs för Oden hur Yggdrasil finner nä
ring i den vita dimma som ständigt omgav kronan. 
Ångan silade evigt ned från askens grenverk och ur 
denna spirade människan och djuren såväl som grö
dorna (Eliade 1958:265). Snorre påstår att Eleimdall 
kallades den store och vite (Hoftun 1997:44). Att 
Eleimdall representerade den vita färgen är intressant. 
Eleimdall kontrollerade med hjälp av sitt Gjallarhorn

Bifrost och kopplingen mellan Heimdalls vita gestalt 
och transitionen till ett efterliv blir tydlig. Heimdall var 
den som bedömde de avlidnas egenskaper inför den 
slutgiltiga överfarten till de dödas värld. Passagen 
mellan världarna präglades på så vis också av den vita 
färgens närvaro.

I romersk järnålder förekommer vita stenar i många 
konkreta sammanhang. Omdiskuterade är de fallos- 
formade s.k. ”hellige hvite steiner” som påträffats i 
gravmonument i Norge (Petersen 1906, Larsen 1994: 
109). Flera tolkningar kring färgens och stenarnas 
symbolik har framförts. Återkommande är att ste
narna anses representera fruktbarhetskulten (jfr bl.a. 
Skjølsvold 1963, Hjørungdal 1991:88).

Carl-Martin Edsman skriver om stenars funktion i 
religiösa ritualer att dessa i de flesta av världens kul
turer använts som offergåvor och som symboler för 
transcendent närvaro och för kommunikation med 
gudomen. Men föremålen tillskrivs också ett direkt 
meningsinnehåll. Stenen ”betyder” något - symboli
ken har en religiös signifikans, en ”absolut betydelse” 
som dock ligger utom arkeologins förmåga att tolka. 
Det är däremot möjligt att visa hur denna betydelse 
uttryckts i det sociala sammanhanget och vilken reli
giös innebörd symboliken haft (Edsman 1987b:49).

I Halland har många gånger dokumenterats att en 
stor mängd slagen kvarts strötts ut över bronsålderns 
stensättningar och högar (Lundborg 1972:58, Artelius 
& Lundqvist 1989:70, Streiffert & Strömberg 1998) 
En ovanlig förekomst av slagna kvartsstenar härrör 
från en järnåldersdös vid Fröböke i Breared (Arne 
1919:30) och i Käringsjön fanns en mängd slagen 
kvarts (Arbman 1945:103). Vid flyttblocket i Arlösa i 
Enslöv förekom också tillslagna kvartsstycken (Arb
man 1954:134). Det finns också exempel från andra 
delar av Sydskandinavien på att obearbetade vita ste
nar i stor mängd kastats ut i offerplatser, bl.a. i Skede
mosse och Ejsbøl (Hagberg 1967:36, Ørsnes 1964: 
208). I vikingatidens gravritual har bruket att bearbeta 
och deponera kvarts belagts även i andra regioner 
(Wexell 1997:232).
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Traditionen att bruka vita tillslagna kvartstycken 
förekommer i Halland alltså under både brons- och 
äldre järnålder, men också i vendel- och vikingatid. 
Kronologiskt tar sig dock traditionen olikartade ut
tryck. Sammantaget ger detta en bild som visar att sed
vänjan förekommer både invid och på gravhögar, 
rösen och stensättningar under bronsålder, i våtmarks- 
offer (Käringsjön) och på land vid stora flyttblock 
(Arlösa) samt i gravmonument (Fröböke) under ro
mersk järnålder. I yngre järnålder kan samma tradi
tion beläggas i direkt anslutning till begravningar 
(Sannagård). I norra Halland har också större bearbe
tade kvartsstycken påträffats i byggnader. Vid utgräv
ning av långhus på Fjärås Bräcka påträffades så sent 
som 1998 ett kvartsstycke som medvetet deponerats i 
ett stolphål som kan knytas till ett större långhus från 
yngre romersk järnålder (Ängeby &C Viklund 2000:41).

När utgrävningarna vid Sannagård påbörjades gjor
des snart ett första fynd av ett bearbetat stycke kvarts 
mitt i en grav. Sammanlagt gjordes fynd av bearbetade 
kvartsstycken i ca 30 % av gravarna (se katalog). Så 
många som tre stycken kunde finnas i en och samma 
grav, men vanligast var dock en kvartskon. Kvartsste
narna kan till form indelas i två grupper. I 13 av gra
varna fanns tydligt koniskt formade vitskimrande 
kvartsstycken. Storleken varierar i höjd från 3-10 cen
timeter. Den andra gruppen var mer kvadratiskt for
made stycken med ungefär samma storleksvariation. 
Undantaget var ett rundslipat stycke som också det 
deponerats i ett brandlager. Samtliga stenar är opåver
kade av eld, vilket innebär att de ej kan ha placerats 
invid den döde på bålet i samband med kremeringen 
(fig. 79). Istället måste stenarna ha deponerats i gra
ven långt efter att kremeringsbålet avsvalnat, i sam
band med att de brända och bearbetade benen slutli
gen gravläggs i en flatbottnad nedgravning. Stenarna 
påträffades i två lägen i brandlagren - antingen precis 
i mitten av graven eller i den västra delen. 116 av gra
varna påträffades också kvartsavslag, vilket bör be
tyda att tillhuggningen av koner ägt rum på gravens 
plats. Avslagen var inte heller eldpåverkade och de var

spridda över gravgömman och bålplatsen. Det fanns 
däremot inget mönster i avslagens spridning inom 
brandlagren, något som i så fall skulle kunna tas som 
stöd för att även avslagen medvetet deponerats ställ
vis i samband med ritualen. Nu verkar det snarare vara 
så att den person som format stenarna stått mitt i gra
ven i samband med att de brända benen slutligen grav
läggs.

Traditionen är belagd i samtliga förekommande 
monumentkategorier. Genom att studera brandlagrens 
uppbyggnad och föremålen som påträffades, ges möj
lighet att teckna en trolig bild över den del av händel
seförloppet som föregick höljandet av brandlagret. 
Man kan försiktigt uttala sig om några inslag som 
måste ha ingått i ritualen.

Al95 var ett i ytan ovalt format och 2,9x2,3 me
ter stort brandlager som omgavs av en delvis bevarad 
stenkrets. I centrum av brandlagret hade en kvartskon 
lagts i en grop. I denna hade också växter deponerats. 
Begravningen bör vara en kvinnas och kan utifrån 
pärltyper, mynt och 14C-analys dateras till sent 800- 
tal. Lagret var mycket omrört och föremål påträffa
des spridda inom hela den kolbemängda rundeln (fig. 
84). Kvartskonen var däremot helt opåverkad av eld. 
Både kvartskonen och växterna i gropen måste ha de
ponerats efter att bålet brunnit ut, svalnat och omrörts. 
Med tanke på att även några avslag i kvarts påträffa
des måste så lång tid ha gått att man i princip kunnat 
stå i brandlagret och bearbeta kvartsen. Växtdelarna 
i gropen hade däremot förkolnat av värmen och man 
kan därför föreslå att det inte gått lång tid mellan de 
olika momenten i ritualen.

Den bortgångna hade uppnått vuxen ålder och 
skulle gravläggas på traditionellt vis. Av al- och has
selkvistar, som hämtats från våtmarkssänkan alldeles 
invid gravplatsen hade gravbålet byggts. Kring bålet 
var en kedja av likstora stenar utlagda. Kvinnan bar 
sina smycken och bland halsbandets silver- och glas
pärlor finns ett redan mycket gammalt mynt. En bä
gare har krossats och någon kastar ett fåtal blå glas
bitar på bålet. Inför begravningen har någon i sällska
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pet tagit med sig ett vitskimrande kvartsstycke. En 
annan har växter. Bålet tänds, brinner kraftigt och med 
hög värme.

Långt efter att bålet svalnat har en person ställt sig 
invid den grop som resterna av den döda skall grav
läggas i. Gropen är belägen mitt i den sotfärgade cir
kel som bålet efterlämnat. Med några få slag hugger 
hon eller han ett kvartsstycke så att det får en pyra- 
midliknande form. Kring fotterna syns de vita kvarts
avslagen tydligt mot den svarta soten. I gropen place
ras den vitskimrande stenen. Någon lägger växterna i 
samma grop. I begravning efter begravning upprepas 
dessa handlingar. I mitten läggs den vita stenen och 
växterna: Föremål klipps och slås sönder, hundar slak
tas och människoben mals till mjöl.

Förfädernas brända ben

I samtliga stolphål som hörde till den inre takbärande 
konstruktionen i A125 påträffades som redan nämnts 
ytterligt fragmenterade brända människoben (muntl. 
uppg. L. Jonsson). Mängden var mycket begränsad och 
kunde endast påvisas genom vattensållning. Huset är 
vid jämförelser atypiskt i sin plan. Bostadsbyggnader 
från yngsta järnålder avtecknar sig inte på det viset i 
Halland (jfr Wranning 1999, Carlie 1999:124 ff.) el
ler för den del i Sydskandinavien i övrigt. Byggnader i 
liknande storlek har i allmänhet visat sig ha en helt an
nan inre utformning (jfr Hvass 1981:145 f.) och funk
tionen har bedömts vara för förvaring och/eller hant
verk (Stoumann 1981:110). När det gäller mindre 
långhus som bedömts vara bostadsbyggnader har 
dessa haft en avvikande grundplan med antingen en
dast något fåtal takbärande par stolpar, där de yttre 
ingått i gavelkonstruktionen (Stoumann 1981:105) 
eller total avsaknad av en inre takbärande konstruk
tion (Hvass 1981:156, Bender Jørgensen & Eriksen 
1995, Nielsen 1981:184, Carlie 1999:124). Det atypi
ska i husets utformning innebär att det inte på kom
parativa grunder kan definieras som en mindre bo
stads-, forvarings- eller hantverksbyggnad av de typer

som belagts på många platser i Sydskandinavien. In
direkt kan förhållandet tas som en indikation på att 
en annan funktion än de traditionellt belagda varit 
knuten till huset. Väger man dessa förhållanden i re
lation till att huset legat alldeles invid gravplatsen och 
brända ben från människa påvisades i samtliga hål 
efter de stolpar som ingått i den inre takbärande kon
struktionen är det högst rimligt att påstå att byggna
den skall kopplas samman med begravningsritualerna 
på platsen. Benen kan knappast ha hamnat i stolphålen 
av annan anledning än att kremerade kroppar bear
betats i byggnaden - så jämnt spridd är förekomsten 
och benens fragmenteringsgrad är densamma i hela 
miljön. I byggnadens helt omedelbara närhet återfanns 
inga brandlager, och inte heller hade stolphålen grävts 
ned genom några äldre gravar. Att benen skulle till
höra ett avsevärt äldre sammanhang är också helt 
osannolikt. Man kan också påminna sig att det inte 
funnits någon samtida bosättning på platsen.

I princip kan tre mer eller mindre möjliga tolkningar 
kring byggnadens funktion presenteras. Dessa bygger 
på en bedömning av den lokala kontexten, jämförel
ser med andra gravmaterial (jfr bl.a. Kaliff 1992 och 
1997 och där anförd litt.) och forskningstraditionen 
kring kremationer (Sigvallius 1994 och där anförd litt.) 
och uppgifter ur skriftligt källmaterial där begrav
ningar skildras. Tolkningarna är:
1. Byggnaden är i sig en begravningsplats.
2. Benmaterialet från bålen har efterbearbetats i bygg

naden, och benmjölet sålunda ackumulerats i stolp
hålen likt avfall i ett boningshus.

3. Huset är en kombinerad arbets- och möteslokal - 
där man i stort sett låtit impregnera byggnaden med 
de avlidnas ben. Byggnaden blir på så vis till ett 
rituellt ”origo” i begravningsplatsen, både som ett 
mycket konkret ”heligt rum” där också en mycket 
konkret upplevd ”Symbolic Time” genomlevts kol
lektivt i kulten av de döda.
Det säkerligen lämpligaste betraktelsesättet är att 

föra samman de tre tolkningarna till ett sammanhang. 
Byggnaden har haft en funktion i ritualen som en plats
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där skelettdelar bearbetats ytterligare efter att de 
kremerats. Huset har varit en miljö som både bildligen 
och bokstavligen genomsyrats av förfäderna. En na
turlig fråga är också om de ben som bearbetats lagts i 
graven, eller om de deponerats på annat håll. Att 
begravningarna vid Sannagård genomförts i stadier 
framgår tydligt av de arkeologiska sammanhangen (se 
kap. 7.2).

I halländsk järnålder finns exempel på att män
niskoben deponerats även i bostäder (Artelius 1999e: 
76). Frågan om benen efter att de behandlats i huset 
eventuellt återdeponerats i gravarna är svårbesvarad, 
men utifrån forskningstraditionen, och de få exempel 
som finns i det arkeologiska materialet vill jag mena 
att det sannolika förhållandet är att avsikten varit att 
också deponera ben i andra kontexter än graven. Att 
jag ovan menade att de mycket små benen i huset ho
pats likt avfall i en bostad, innebär alltså endast att 
den konkreta formationsprocessen varit sådan, inte att 
det skulle rått en omedvetenhet om att detta ”avfall” 
så småningom skulle komma att impregnera byggna
den. I beteendet möter vi ett exempel på hur den kon
kreta formationsprocessen är densamma som i vilken 
profan miljö som helst, men materialets beskaffenhet, 
brända människodelar, och sammanhanget, gör att 
helheten framstår som övertydligt sakral och ideolo
giskt central.

Av den osteologiska analysen kan man möjligen 
utläsa att dessa mycket fragmenterade ben sannolikt 
ej återdeponerats i brandlagren. Allt benmaterial från 
gravarna tillvaratogs, och ingenstans belades i den 
osteologiska analysen någon form av efterbehandling 
på dessa material, trots att denna fråga särskilt beakta
des. Ej heller påträffades ”benmjöl” i någon av brand
gravarna. Benens fragmenteringsgrad beror inte hel
ler på att dessa härrör från mycket små barn. En slut
sats bör bli att de brända ben som efterbehandlats i 
huset ingått i en sammansatt ritual, och delar av ben
materialet har gravlagts och delar har deponerats i hus
kroppen och/eller återanvänts i helt andra och säker
ligen, ytligt sett, mer profana kontexter.

Depositionen av benen i huset har jag valt att be
trakta som en del av kulten kring de döda, och fram
förallt som en del av kulten av de egna förfäderna. 
Påståendet är inte speciellt vågat, eftersom stolphålen 
helt konkret innehöll rester av anfäder.

Förfäderskulten var mycket viktig för att bibehålla 
den ideologiska stabiliteten i det lokala samhället. Kul
ten av förfäder, ofta namngivna och historiskt kända 
sådana, är i de flesta kulturella sammanhang främst 
knuten till individens, släktens och hushållssfärens 
ritualer, och förfäderskulten måste då av nöden få en 
mycket lokal utformning. Detta för att kunna identi
fieras i förhållande till andra traditioner (Baumann 
1992). Religionshistorikerna understryker unisont 
närvaron av en verksam förfäderskult i skandinavisk 
järnålder. Kulten skall inte uppfattas som en religion i 
sig, utan som en tradition inom en religion (Birkeli 
1938,1944, Ström 1942, de Vries 1956, Kaliff 1997: 
74 ff.). Denna var knuten till den sociala privatsfären 
och kan i materiell mening därför främst förväntas ha 
avsatt spår bland de föremål som nedlagts i gravar och 
i hemmet - den egna gården. Termen som används för 
att identifiera denna kult och dess ritualer växlar 
mycket, den benämnes som privat kult, gårdskult, 
förfäderskult, andekult eller för offer eller folkliga tra
ditioner (Birkeli 1944:27). Ofta betraktas kulten av 
förfäder som en subkult eller en kult som var socialt 
underordnad den offentliga och överregionalt förank
rade kulten. Ofta sammanblandas också förfäderskul
ten med kulten av de döda (Shepherd 1987: 263 ff.). 
Man kan också utgå ifrån att denna subkult i detta 
sammanhang mer anslöt till de vaniska föreställning
arna än till en kult av asarna. Detta främst för att detta 
verkligen var en ”normalbefolkning” och för dessa 
människor var säkerligen de föreställningar som fanns 
kring regenerationen de centrala att uttrycka i kulten, 
vilket får flera konsekvenser också för hur man kan 
tillskriva det konkreta handhavandet av anförvanter/ 
förfäder i byggnaden, ett sakralt meningsinnehåll.

De nordiska föreställningarna är mycket brett repre
senterade i en rad indoeuropeiska mytologier. En inne
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börd är därför att den kult som jag menar framträder 
i huset vid Sannagård kan betraktas som en del av ett 
under järnålder mycket vitt utbrett föreställnings- 
komplex inom vilken kulten av förfäderna var mycket 
central (Long 1987:268). En andra innebörd är att vi 
som arkeologer har mycket små möjligheter att göra 
bruk av några skriftliga källor för att bättre teckna ett 
meningsinnehåll. Den kult som fanns i bredare folk
lager är inte i många exempel dokumenterad i käl
lorna, men det finns enligt forskarna ”tecken som ty
der på att fruktbarhetskulten dominerade där” (Sund
qvist 1996:71).

Att den lokala kulten också kom att förändras un
der järnåldern till följd av att en offentlig kult med tyd
liga socio-politiska karaktärsdrag utvecklades är ändå 
givet - även det halländska lokalsamhället har påver
kats till en grad. Men att en utifrån maktpolitiska mål
sättningar och strategier genomförd homogenisering 
av skandinavisk religiös praxis skulle ha lett till en upp
luckring av lokala traditioner, som också reducerat den 
uråldriga kulten av förfäderna till en subkult i dåtida 
innehållslig mening, är säkerligen att förenkla och ned
värdera de folkliga föreställningarnas vikt för lokal
samhället (jfr Kaliff 1997:75). I flera discipliner och 
källor visas istället hur den privata kulten innehar en 
central funktion i det sociala och politisk-ekonomiska 
systemet (Rappaport 1967). Förhållandet är speciellt 
tydligt då sociala strukturer utsätts för stress. Att pri
vatkultens synlighet och funktion främst kan spåras i 
det sociala systemet innebär inte att dess religiösa 
grundvärden uppluckrats. I motsats till några av den 
senare tidens forskningsrön vill jag istället hävda att 
den kärna av absolut transcendent meningsinnehåll 
som rymdes i förfäderskulten var det som gjorde den 
så verkningsfull och funktionell också i den sociala var
dagen för individen och hushållet. I mytbildningen och 
mytologin hade förfäderskulten sin givna plats. I den 
rymdes individens och släktens möjligheter att identi
fiera sin position i förhållande till samhällets normer 
och myter och det överordnade sociala systemet (jfr 
bl.a. Gurevitj 1969).

Kulten av förfäderna, eller snarare förfädernas stän
diga närvaro i den sociala vardagen, var med all sä
kerhet en självklarhet i järnålderns släktskapssamhälle. 
Förfäderskultens starka position inom släktens lokala 
traditioner understryks också i en del arkeologiska 
analyser, i sociologin och inte minst i analogier med 
etnografiskt material. Förhållandet mellan en offent
lig och en privat kult bör snarare betraktas som en 
parallell social nödvändighet än som ett hierarkiskt 
förhållande.

För att få en uppfattning av hur central förfäders
kulten ansetts vara inom de religiösa systemen under 
förhistorien kan man erinra sig att Herbert Spencer 
redan 1877 i ”Principles of Sociology” konkluderade 
att förfäderskulten är det religiösa och sociala rotsys
tem som varje utvecklad och kollektivt förankrad re
ligion spirat ur. Redan i 1800-talets forskning kring 
antikens Grekland och Rom framhölls att dessa stats
bildningars fundamentala sociala grundstenar utgjor
des av en fungerande och släktskapsbunden förfäders- 
kult. I ”La Cité Antique” (1980 [1864]) tecknade Pus
tel de Coulanges en bild av hur förfäderskulten i Rom 
kom att stå modell för hela samhällsstrukturens kon
struktion. Dürkheim ger ett antal exempel på hur för
fäderskulten alltid utgör en central komponent i reli
gionen. Han bildade sin utgångspunkt på det faktum 
att förfäderskulten erbjöd individen möjlighet att in
ordna och hävda sig själv och sin historiska plats i my
tologin. Dess primära sociala och religiösa funktioner 
ligger individen helt nära och kulten framträder där
för tydligast i samhällsstrukturer vars form vilar på 
släktskap. Förfäderna hålls levande i myterna, och kul
tens sociala funktion omfattar därför mycket starka 
normativa laddningar. Människor levde bildligen i för
fäderskulten - man kan rimligen ställa sig frågan om 
förfäderskulten i en dåtida social situation verkligen 
upplevdes som ett religiöst system (Spencer 1877, 
Fustel de Coulanges 1980 [1864]). Kulten är också ett 
globalt och i alla tider närvarande fenomen, och skall 
alltså inte förväxlas med kulten av de döda. I ”The 
Encyclopedia of Religion” beskrivs förfäderskultens
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Fig. 87. Plan över A125, huset vid 
Sannagård. Nedan är profiler av hålen 
efter de stolpar som burit taket. Flera 
stolpar har varit dubbla. Huset har varit 
ca 13 meter långt och 7 meter brett.
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roll med orden ”It is generally acknowledged that 
ancestor worship functions to uphold the authority of 
elders, to support social control, and to foster conser
vative and traditionalist attitudes” (Shepherd 1987: 
263 ff.). Även i moderna antropologiska studier har 
med stort eftertryck visats hur samhällskonstruk- 
tionens hörnstenar - kosmologin och de normativt fun
gerande myterna - hålls levande i den ständigt närva
rande förfäderskultens ritualer (se bl.a. Goody 1962, 
Wolf 1974). Rappaport beskriver i ”Pigs for the Ances
tors” (1967) hur förfäderskulten tjänar som social 
katalysator och modell även för hela det ekonomiska 
systemets uppbyggnad. Förfäderskulten är ofta släkt- 
skapsbunden och den är därför också ett starkt soci
alt och ekonomiskt konkurrensmedel inom den sociala 
strukturen. Det skulle framstå som fullkomligt me
ningslöst, stötande och i vissa sammanhang som livs
farligt, att åkalla en annan släkts förfäder. Detta inne
bär att kulten i sig omfattade ett starkt drag av social 
alienation. Det var knappast möjligt att nå sociala 
framgångar utan att kunna relatera till framgångsrika 
förfäder. Man bör också påminna sig om att förfäders
kulten innesluter även negativa aspekter såsom fruk
tan - en mängd uppfattningar finns om hur man också 
skyddar sig mot förfädernas andar och om hur man 
rent praktiskt handlar för att dessa ej skall gå igen 
(Shepherd 1987:265). I inledningskapitlet till ”The 
Meaning of Death” skriver John Bowker att bland alla 
de sociala uttryck som existerar för människans vilja 
att finna en mening bortom döden är kulten av förfä
derna central. I denna finner människan utlopp för sin 
egen fruktan och oförståelse inför döden och evighe
tens problematik. I förfäderskulten, i omvårdnaden av 
minnet av sina egna ryms ritualer som främst är knutna 
till individen, släkten och det lilla samhället (Bowker 
1991:8 ff.). På likartat vis relaterar David Moller hur 
kulten av de döda anförvanterna på medeltidens kyr
kogårdar kom att utgöra det konkreta sociala nav som 
hela den folkliga religionsuppfattningen kretsade kring 
(Moller 1996: 4 ff.). Redan i detta ögonkast på social
antropologins, sociologins och religionsvetenskapens

psykologi och sociologi står klart att kunskap om för
fäderskultens uppbyggnad och uttryck är av vikt för 
analysen av sociala och religiösa system också i Skan
dinaviens järnålder.

Av byggnaden vid Sannagård återstod de tydliga 
avtrycken av fyra par takbärande stolpar, i några fall 
var stolparna dubbla. Mitt på norra långsidan fanns i 
ett indraget läge två stolphål - efter husets ingång. 
Yttre vägglinjer återstod endast ställvis. I samtliga hål 
efter takbärande stolpar samt i de två stolphål som 
markerar ingången fanns människoben. Totalvikten 
ben i varje stolphål översteg aldrig mer än något gram. 
Tydligt var att benen inte bara sönderdelats under kre
mationen men också hade bearbetats sekundärt, och 
närmast mortlats sönder. På ytan inom huset fanns som 
redan nämnts också ett större tillhugget kvartsstycke 
samt ett malstensfragment utan klart fyndsamman
hang. Båda fyndkategorierna påträffades också i gra
varna.

Detta var en byggnad i vilket hanteringen av de 
dödas brända ben var den centrala sysslan. Huset låg 
omedelbart invid gravfältet och bör betraktas som en 
del av gravplatsmiljön. Fynden av brända ben i stolp- 
hålen, byggnadens atypiska utformning i förhållande 
till gårdarnas utformning under perioden, avsaknaden 
av all annan bebyggelse i området under yngre järn
ålder samt läget i gravfältet bildar underlag för tolk
ningen. Förfäders- och begravningskulten var en del 
av den rituella vardagen. En rituell vardag som låg bå
de individen/släkten och lokalsamhället som helhet 
mycket nära. I denna kult fann sig individen och be
folkningen inplacerad i samhällets mytbildning på ett 
vis som innebar att den spelade en central roll i fram
växten av lokala och folkliga traditioner. De döda, och 
speciellt de egna förfäderna var den naturliga länken 
till gudarnas värld och kring dessa byggdes lokalsam
hällets myter/historia. Av begravningarnas alla åtbör
der kan man förstå hur viktigt det var att de döda kun
de lämna denna världen för att upptagas i kollektio
nen av förfäder. I ritualen konfirmerades kulturella 
identiteter och dessa var på så vis ett medel för att sä-
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karstalla samhällets rättfärdighet och fortlevnad. Varje 
bortgången samhällsmedlem kom på så vis att under
stryka den egna identiteten och historiska rätten till 
en viss egendom eller försörjning (jfr bl.a. Hodder 
1982:140 ff., Diinhoff 1997:115). Förfäderskulten var 
också tydligt relaterad till platser i den mening att den 
var ett redskap för organisationen av ett lokalsamhäl
lets värld. Lars Ersgård har i några studier visat hur 
förankringen i den egna bygdens ritualer och historia 
understryks när den sociala organisationens ramar ut
sätts för ett politiskt förändringstryck (se bl.a. Ersgård 
1996:16).

Regenerationen och 
havreknölarna

"Any plant that somehow bears or manifests the vital forces at 

work in the world, spontaneous growth and renewal, may host 

divine or magic powers; contact with such a plant will commonly 

transfer those powers for the benefit of one who understands its 

secret."

Chemery 1987:243

En hierofani är en projektion av gudomliga egenska
per till ett objekt (Eliade & Sullivan 1987). Projektio
nen är avgörande för att den sociala kommunikationen 
i ritualen skall fungera. I ett annat, profant samman
hang, skulle samma objekt inte tillskrivas några som 
helst transcendenta egenskaper. För det material som 
är aktuellt, växter och dessas funktion vid begrav
ningarna vid Sannagård, är detta förhållande högst 
tydligt. De växter som deponerats i samband med 
ritualerna är vanliga ”ogräs”, men i begravningens 
sammanhang förknippas dessa med transcendenta 
egenskaper. Gudomliggörandet av alldeles naturliga 
objekt klargör symbolikens karaktär för deltagarna i 
ritualen.

I en begravning exponeras främst en symbolik av 
transitions- och regenerationskaraktär. Att så alltid an
setts vara fallet framgår också av arkeologins forsk

ningstradition. Föremål i gravar har sedan mycket 
länge indelats i några nivåer och tolkats som antingen 
individens utrustning och/eller som symboler för tran
sition till ett efterliv och/eller som uttryck för en rege
nerationsymbolik inom en förfäders- och fruktbarhet- 
skult. Av religionsvetenskapen framgår att det är de 
deponerade föremålens plats i begravningen, som av
gör hur ett meningsinnehåll bör tolkas. Detta innebär 
att det i första hand är frågan om hur, när och i vilket 
skede av begravningen som, i detta fall växter, depo
nerats som utgör grunden för en tolkning av menings- 
innebörden i depositionen.

Arrhenaterum elatius, ssp bulbosum är den bota
niska beteckningen för en artvariant av knylhavre som 
utvecklar stamknölar. Varianten är idag klassad som 
ogräs, har sin norra utbredningsgräns i nordligaste 
Tyskland och är sedan länge inte vildväxande i Sverige 
- vilket den däremot var under järnåldern. Den mycket 
närbesläktade varianten Arrhenaterum elatius ssp 
elatius finns ännu vild i kustmarkernas strandmiljöer 
(Lagerberg 1947). För 254 år sedan beskrev Linné upp
täckten av varianten, elatius ssp elatius i sin ”Flora 
Svecia”. Plantan hade insamlats av friherren S.C. Biel- 
ke i Ålands skärgård, och densamme lät sedan under 
många års studier förädla arten till en tålig och lämp
lig vallväxt vid sitt hem i Lövsta utanför Uppsala. 
Knylhavren skulle, enligt Bielke komma att få ett stort 
värde som fodergräs, och han lät också kalla den för 
Fromentaler. Odlandet av arten fick dock inte alls det 
genomslag i de svenska böndernas medvetande som 
Bielke hoppats och det drog ut ända in på 1830-talet 
innan arten blev en allt vanligare vallväxt i vårt land 
(Gustafsson 1995).

När Roger Engelmark vid Miljöarkeologiska La
boratoriet vid Umeå universitet för ca 15 år sedan 
analyserade makrofossilprover från mellansvenska 
järnåldersgravar identifierade han förkolnade stam
knölar av den numera försvunna artvarianten ssp 
bulbosum (Engelmark 1984). Sedan dess har så många 
fynd gjorts i boplatsmiljöer och gravar att ett möns
ter kan skönjas i människans förhållningssätt till väx-
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Fig. 88. Förkolnade stamknölar av Arrhenaterum ssp Bulbosum från A83. Foto Karin Viklund. Till höger är knylbavre- 
knölar från skånska bronsåldersboplatser i Malmö och Ängelholm avbildade. Efter Gustafsson 1995:383.

ten. Den återfinns i sådana sammanhang att förekom
sten och depositionssättet ger information om järnål- 
dersmänniskans förhållande till växterna, och i syn
nerhet då i begravningens sammanhang. I första hand 
har fynden diskuterats av paleobotaniker på ett för 
arkeologin mycket värdefullt vis (Engelmark 1984, 
Gustafsson 1993, 1995, Viklund 1994, 1997, 1998). 
Genom att koppla ihop dessas diskussion med den som 
finns bland arkeologer samt med religionsvetenskapens 
och socialantropologins rön kring växter och dessas 
användning som symboler i komplexa ritualer kan 
man ta några steg mot att förstå växternas funktion i 
begravningen. Att jag inledningsvis beskrev knylhav- 
rens släkting, fodervallvarianten elatius ssp.elatius har 
sin grund i att när en tolkning kring symbolikens me- 
ningsinnebörd förs fram, är det av viss vikt att denna 
i botanisk mening är en äldre anfader på de odlade och 
livnärande havreväxternas stamträd (Lindman 1964).

I 10 av gravarna identifierades under utgrävning
ens lopp fröer och växtdelar. I två stensättningar och 
två högar återfanns stamknölar av knylhavre på så
dant vis att vi kunde avgöra att dessa deponerats i 
samband med begravningarna. Växterna hade place

rats under stenar och i små lerklädda gropar under 
brandlagren. I en bara fem centimeter djup grop hade, 
förutom växter, även stenar i vit kvarts, enstaka frag
ment av keramikkärl, enstaka pärlor samt smält- 
droppar av brons deponerats. Kontexten visar att off
ren av växter, små stenar och andra föremål gjorts ef
ter det att gravbålet brunnit ut. Det samlade nedläg
gandet av dessa speciella föremålskategorier antyder 
också att föremålen haft en kombinerad symbolisk 
funktion.

Svårfångade och sällan identifierade materialkate
gorier har stor informationspotential för förståelsen av 
ritualers mening och organisation. I material som dessa 
är det det ordinära lokalsamhällets föreställningar som 
kommer till mötes. Alla hade tillgång till vita stenar 
och markens växter, och med tanke på fyndens sköra 
karaktär bör man räkna med att traditionen att depo
nera växter också var åtskilligt mycket vanligare än 
vad antalet redovisade fynd antyder (Engelmark 1984). 
Fröer och växtdelar påträffades i stensättningarna, 
d.v.s. där depån skyddats av stenmaterialet. Man kan 
förutsätta att växtoffer som gjorts i helt jordbyggda 
gravhögar utplånats helt.
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Växtdelar från fem gravar analyserades på Miljö
arkeologiska laboratoriet vid Umeå universitets arkeo
logiska institution av Karin Viklund (Viklund 1996). 
Knylhavre av varianten ssp bulbosum fanns i tre av 
begravningarna (Viklund 1997:105). Fyndet är det 
mest omfattande i sitt slag som hitintills gjorts (Gus
tavsson 1995:383). Viklund har sammanställt likar
tade fynd, och också i flera sammanhang diskuterat 
människans förhållande till växter i historien. Bland 
annat tar hon upp de i vikingatida gravar påträffade 
gravbröden. Dessa har en östskandinavisk utbredning, 
och har påträffats i större miljöer som på Björkö, men 
de finns också i både Baltikum och i finländska vi
kinga tidsmiljöer. Analyser av ”Birkabröden” visade att 
dessa hade ett annat innehåll än dåtidens vanliga mat
bröd. De innehöll en mångfald växter, så många som 
nio olika ingredienser har påvisats (Viklund 1997:121). 
Fynden i gravar uppvisar också flera typer av växter, 
och möjligt är att gravbröden i Östskandinavien och 
depåerna i Sydskandinavien är regionala variationer 
för en tradition med likartat meningsinnehåll. Mång
faldens närvaro i offren poängteras också i flera av de 
religionsvetenskapliga arbeten som diskuterar växters 
funktion i traditionella samhällens kosmologier (Eliade 
1958: 266, Chemery 1987).

Stamknölar av knylhavre har annars främst påträf
fats vid boplatsundersökningar. Stefan Gustafsson har 
i Svensk Botanisk Tidskrift kommenterat fynden. Vid 
Fosie i Malmö återfanns knylhavre i större gropar och 
gropsystem från yngre bronsålder, och i östgötska 
Vistad återfanns växten i en huskontext från samma 
period. I båda fallen kan fynden beskrivas som avfall 
eller som tillfällighetsförekomster. Den yngre järn
ålderns fynd har främst gjorts i Skåne - och på samma 
vis som när det gäller de äldre fynden har knylhavren 
funnits i avfallsgropar eller som enstaka fynd i lång
hus (Larsson T. 1993, Gustafsson 1995).

Fynd av växtdelar i hus har också tolkats som med
vetna depositioner. I sådana fall har koncentrerade 
fynd av sädeskorn eller andra växtdelar ansetts utgöra 
ett offer. Mats Regnell har i analysen av en långhus

kontext vid Klörup söder om Malmö visat hur depo
sitionen av sädeskorn gjorts i ett stolphål under ro
mersk järnålder (Regnell 1997:103 ff.). En poäng i 
förhållande till de vikingatida gravarna är att också 
fynden i stolphål kännetecknas av en mångfald arter. 
Regnell har dock låtit göra en distinktion bland fyn
den i stolphålet vid Klörup. Material som slagg, bränd 
lera och fragmenterad keramik anses inte vara en del 
av offret. Jämför vi däremot med fynd av växtdelar i 
gravar kan vi notera att just dessa andra material
kategorier också varit representerade i de exempel där 
växtdelar förekommer.

Ett med Sannagårdsgravarna samtida fynd är de 
stora anhopningar av växtrester som påträffades i 
hörnstolparna till två vendel- och vikingatida hus i 
Bjärred för några år sedan. I dessa fall har arkeologe
rna tolkat depositionen som en ”invigning” av huset. 
Tolkningen får enligt författarna sin bärighet i det fak
tum att också hela föremål i metall, bl.a. en kniv depo
nerats i stolphålet ( Kriig &c Petterson 1996). Liknande 
fynd finns också från andra delar av Skandinavien och 
dessa har också behandlats av Viklund (1997:80 ff.). 
Viklund förhåller sig dock skeptisk till om frön som 
påträffats i stolphål skall betraktas som offerdepåer - 
hon menar istället att dessa fynd i de flesta fall skall 
tolkas som rester av sädeslager. I de fall depåerna på
träffats under härdar och nedgrävda under golvet i en 
huskontext bör dessa däremot betraktas som varande 
av rituell karaktär (Viklund 1997:153). Man är onek
ligen böjd att instämma med Viklund i hennes tolk
ning. Om man skulle välja att betrakta alla anhop
ningar av fröer i stolphål som lämningar av ritualer 
skulle detta leda till ett alltför okritiskt betraktande av 
källmaterialet. När det gäller gravens kontext däre
mot, och i de ändå sällsynta fall där depositioner gjorts 
i mycket speciella anläggningar i hus bör vi däremot 
kunna vara klara över att detta rör sig om rituella ned- 
läggelser. När det gäller fynd av knylhavre i gravar är 
dessa sparsamt dokumenterade. I vikingatida grav
platser har knylhavre återfunnits i en miljö i Vagn
härads socken (Gustafsson 1995).
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Sammantaget identifierades 64 stamknölar i gra
varna. Av dessa utgjordes 41 stycken rester av en en
skild deposition i A83.1 två fall påträffades förkolnade 
växtdelar i små gropar i resterna av stensättningar 
(A83 och A263) och i ett tredje fall påträffades knyl- 
havren i en liten grop i ett brandlager (A195). I sten- 
sättningen, A83, hade växtdelarna placerats ovanpå 
en endast kvadratdecimetern stor yta som täckts med 
lera. IA263 fanns stamknölarna i en liten grop invid 
en malsten, och i det tredje exemplet hade en lite grop 
grävts under brandlagret i en hög (A195). I denna hade 
knölarna, en tillhuggen kvartskon samt två sönder
brutna stycken keramik placerats. Att det förkolnade 
växtmaterialet påträffades i koncentrationer måste dels 
innebära att växterna utgjort medvetna depositioner, 
och dels att dessa deponerats efter att bålet brunnit ut.

När växter och växtdelar brukas i religiösa ritua
ler så representerar dessa i allmänhet både en abstrakt 
och ikonografiskt verksam symbolik. Växterna står för 
gudomlig närvaro i ritualen, och samtidigt represen
terar de den makt som denna gudom omfattar. Sym
boliken kan också vara helt ikonografisk, såsom ex
empelvis i matoffer till den döde - d.v.s. föreställningen 
bygger på övertygelsen om att döda behöver livnära 
sig på samma vis som levande (Chemery 1987:244). 
Av religionsvetenskapens forskningstradition framgår 
att denna ”användning” av växter omfattar en dua
litet. Inte minst framträder detta också när vi ställer 
bruket av växter i ritualer i förhållande till den roll som 
träd intagit i olika samhällens myter och helhets
kosmologi. Växterna brukas i myter i hög grad för att 
”förmänskliga” naturen, människorna representerar

FrödepåFrödepå

/ A 263:2

Frödepå

Fig. 89. Plan över A83, A263-A-2 och A195-.1. I de tre gravarna hade knylhavren nedlagts i samband med gravlägg
ningen och knölarna återfanns i depåer i små gropar under stenpackningen i A83, i direkt anslutning till ett bikärl i 
A263:2 och i en liten grop som grävts i centrum av A195-.1. I tre exempel möter vi tre variationer i depositionssätt.
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liksom de odlade växterna en kort och välavgränsad 
livscykel. Människan och åkerns grödor blir bundsför
vanter i en värld som definieras av kulturell ordning, 
och i psykologisk mening understryks i ritualen att vår 
förmåga att leva i en ”naturlig” och ”vild” värld se
dan årtusenden gått förlorad (jfr bl.a. Skogemann 
1988:105). Samtidigt är människan tillika med de 
odlade växterna ”perenna” till sin natur - växterna 
blir en symbolisk bild av människans livsbetingelser 
som helt koncentreras kring regeneration.

Frågan är vilken meningsbärande funktion depo
sitionen av knylhavreknölar kan ha haft i begravnings- 
traditionerna vid Sannagård. Det meningsinnehåll som 
ligger bakom depositionen av växtdelar, vilket för öv
rigt också gäller samtliga andra artefaktkategorier i en 
begravning, är givetvis att dess funktion är socialt 
kommunikativ och konstruerande - d.v.s. symbolik
ens mening är att identifiera traditioners sociala ho
mogenitet och därmed också individens, kollektivets 
och hela samhällets identitet. I den omfattande doku
mentationen av både levande och försvunna samhäll
ens relation till de livgivande växterna är ett känne
tecknande drag att växtligheten anses vara besjälad, 
och ett stort antal växter anses i många kulturer vara 
”befolkade” av andeväsen (Eliade 1958:265-361). 
Den sakrala symboliken kring människan och väx
terna är så omfattande i världens kulturer att den är 
kvantitativt oöverskådlig. Men ett återkommande för
hållande i myter är att symboliken kring växter, i för
hållande till andra symboler som himlen, solen och 
vattnet, tillskrivs mycket varierande meningsfunktio
ner. Symboliken kring himmel och sol är oftast tids
konstant, den uttrycker avstånd och i dessa symboler 
ryms kosmologiskt övergripande funktioner som är 
förankrade i en vertikal världskonstruktion. Växterna 
framträder i symboliken däremot som ”nära” och de 
är mer horisontalt förankrade i förhållande till männis
kan. Vi lever och dör tillsammans med växterna. I sym
boliken är människans och växternas tidsbundna och 
cykliska återfödelse central. De odlade växterna delar 
människans livsbetingelser, de kan inte heller leva utan

omvårdnad (Chemery 1987:243, Eliade 1958: 266).
Richard Werbner beskriver i ”Ritual Passage, Sac

red Journey” hur depositionen av säd och växter har 
en viktig funktion i det sydafrikanska Kalangafolkets 
ritualer. Vid ett altare invid boningshuset genomför 
man ritualer där växter offras till en känd avliden för
fader. Bakom ritualen finns den fullkomligt naturliga 
föreställningen att förfäderna också måste ha mat för 
att orka leva vidare (Werbner 1989:127 ff.). Hos 
Kalangafolket finner vi ingen åtskillnad i synen på vad 
som är dött resp. levande. Den sociala organisationen 
genomsyras av föreställningar som gör att vi förstår 
att ritualen inte på något vis kan urskiljas ur det var
dagliga livet. Livet, både de fysiskt närvarandes och 
de bortgångnas, präglas av en koncentration kring 
regenerationen.

I en av alla legender som behandlar symbolik kring 
växter berättas hur den unga flickan Hainuwele dräps 
och begravs av sin far. Efter ett dygn grävs hon åter 
upp och kroppen styckas i nio delar och dessa grävs 
ned på nio olika platser kring en helig dansplats. Ur 
Hainuweles kroppsdelar spirar sedan den växtlighet 
som alltsedan dess livnärt befolkningen på dessa in- 
donesiska öar. Flickan Hainuwele blir i legenden för
vandlad till en gudinna, och genom att äta markens 
frukter får befolkningen del av denna besjälade gu
domlighet (Jensen 1963).

Utifrån den rika floran av legender och myter kan 
några generella påpekanden göras, som är av vikt om 
vi skall komma närmare en förståelse av de kontexter 
i vilka växtoffer påträffats. Även om gravmaterialet 
är litet kan man ändå finna ett mönster. När religions
vetenskapernas, psykologins och socialantropologins 
forskningsrön kring växternas symbolik värderas, 
framträder ett mönster av intuitivt förvärvade (Koby
liński 1995) men ändå generella ”sanningar” som kan 
användas för att reflektera också över meningsinne- 
hållet bakom depositionen av växter i skandinavisk 
vikingatid.

I samtliga discipliner beskrivs hur växter i traditio
nella samhällens föreställningar anses representera och
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härbärgera både förfäder och andar. Växtoffren om
fattar både en helt abstraherad religiös symbolik på 
samma gång som de också har mer ikonografisk ka
raktär och funktion. Växtdelar deponeras i gravar och 
får där ett meningsinnehåll som är helt abstrakt - väx
terna representerar människans återfödelse, cykliska 
levnad och tämjandet av, resp. alienationen från na
turen (Eliade 1958:265 ff.). Växter deponeras även i 
bostadsmiljöer. I dessa fall är symboliken snarare iko
nografisk till sin form. Precis som i den verkliga värl
den livnärde sig också de döda förfäderna av markens 
växter (Werbner 1989).

Växterna brukas i traditionella samhällens ritualer 
på ett vis som står individen och kollektivet mycket 
nära. I graven ansluter offret till föreställningar av kos
mologisk karaktär. I begravningen uttrycks värde
ringar och föreställningar som i första hand anknyter 
till den överordnade mytologins konstruktion. Detta 
medan depositionerna i boplatsmiljöer, d.v.s. i någons 
hem, i högre grad kan betraktas som individuella till 
sitt innehåll. I bostadsoffren uttrycktes den egna genea
login med de bortgångna.

Som underlag för reflektionen kring dessa växters 
meningsbärande funktion har jag använt mig av på
ståenden som anses vara generella ”sanningar” inom 
andra discipliner. Knylhavren, ssp bulbosum, är ingen 
nyttoväxt i den meningen att den någonsin odlats för 
att ge avkastning. Istället är den en stamfader och vild 
kusin till odlade arter som Bielkes vallvariant, ssp 
elatius, och vår egen tids gröda. I skandinavisk vikinga
tid kan man därför ha ansett att den inom växtriket 
hade en bland växterna ”förfaderlig” funktion i bo
tanisk-genealogisk mening. Den var en av de stammar 
ur vilka de livgivande odlade grödorna fötts. På samma 
gång representerade den genom sin koppling till den 
”vilda” naturen också en länk till världen utanför 
människans rådighet - ett universum där växterna 
härbärgerade andar som skulle blidkas och en värld 
där skapelsen återformerades genom ritualer.

Man bör tänka sig att knylhavren i de fall den åter
finns deponerad i mer profana kontexter, i gropar un

der långhus i första hand kan knytas till en förfäders- 
kult. Exemplen på depositioner av växter är i sådana 
sammanhang kända inom många av världens kultu
rer. När växterna däremot återfinns i en gravkontext 
bör vi däremot, återigen med stöd i religionsvetenska
pen, anse att den representerar den allmänmänskliga 
regenerationen och kosmologin. I det ena fallet, i för- 
fäderskulten i långhusen står vi inför en ikonografiskt 
förankrad symbolik - de deponerade depåerna av fröer 
representerar nedläggelser som kan betraktas som mat 
åt förfäderna. I det andra fallet står vi inför en helt ab
strakt symbolik, där växtoffren som ett av många in
slag i en begravningstradition representerade männis
kans, grödornas och världens ständiga återfödelse.

6.5. Omvärlden i begravningsplatsen

"The regional cult's central places are its shrines. Around them 

are flows of people, goods, services, and ideas that are focused, 

mapped, and oriented by religious concerns...In brief, central 

places are stressed in the regional cult concept because a basic 

concern is the focus and orientation of cult participants' journey

ing, along with social exchange from center to periphery, or from 

one kind of central place to another"

(Werbner 1989:8).

Introduktion

I detta kapitel är avsikten att visa på förhållanden i 
miljön vid Sannagård som kan betraktas som uttryck 
för en omvärlds närvaro i de lokala traditionerna och 
i begravningsplatsen. Den första frågan som behand
las är enkelt uttryckt varför det bland så många brand
gravar och i en så enhetligt utformad begravnings
tradition som den halländska under järnåldern fanns 
en helt avvikande grav mitt i miljön vid Sannagård. 
Det andra exemplet tar upp det meningsinnehåll som 
jag menar rymdes i att det stora skeppsformade mo
numentet ”Stenkyrkan” uppförts på åsen. Min ut
gångspunkt är att en begravningsplats som den vid
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Sannagård fungerade som bygdens absoluta centrum 
och detta också i profan mening. Innebörden av att 
mena att begravningsplatsen också var ett profant 
centra för bygdens liv är att detta var en plats som var 
väl känd i en omvärld, både genom sin utformning, 
sina funktioner och i sitt läge vid den dåtida huvudled 
som Ätrastigen utgjorde mellan bygder och regioner.

Jag menar att alla de profana aktiviteter och verk
samheter som under historisk tid försiggått på de stora 
begravningsplatserna i Halland ej alls innebar något 
större avsteg från hur dessa lokaler betraktades och 
brukades också under vikingatid. Utan att det alls är 
möjligt att föra saken i bevis menar jag att det faktum 
att de få stora förhistoriska begravningsplatserna un
der historisk tid brukats för rättskipning, för markna
der och handel och som platser för dans och möten 
skildrar en kontinuitet från förhistorisk tid i dessa lo
kalers meningsinnehåll. Invid domarringsgravfältet vid 
Sjönevad i Vessige socken återfinns än idag tingshuset. 
Marknaden som årligen avhålls där är alltjämt den 
största i Halland. Bexell förfasade sig vid sitt besök 
på Ligravfältet i Fjärås att själva ytan där de åldriga 
gravarna var belägna brukades som marknadsplats 
och att det bedrevs hästhandel där sedan urminnes ti
der. Med utgångspunkt från sådana beskrivningar som 
Bexells och i det faktum att gravplatsen i tidig euro
peisk medeltid var centrum för alla möjliga slags so
ciala aktiviteter bör man med rimlig säkerhet kunna 
påstå att det var också på detta vis dessa större be
gravningsplatser fungerade under sen järnålder. Med 
det övergivande av begravningsplatserna som kristnan
det innebar bröts kontinuiteten i gravläggandet på 
dessa platser. Nya gravplatser anlades och kyrkorna 
uppfördes. Men i den folkliga kulturen kom dessa äldre 
hedniska begravningsplatser att även fortlöpande 
inneha sina viktiga sociala och profana funktioner.

Det främmande
Säkerligen har A46 varit den mest monumentalt ut
formade graven på begravningsplatsen. Monumentet

har som visats i det föregående varit en hög som san
nolikt uppförts i samband med den andra begrav
ningen av tre osteologiskt påvisbara. Den äldsta gra
ven i A46 är en brandgrop som anläggs under 100- 
talet e.Kr., och som överbyggts med en liten stensätt- 
ning. Den andra graven i ordningen är den enda i mil
jön i vilket ett skelett påträffades. Begravningen kan 
på naturvetenskaplig väg och genom föremålsfynd, re
lativa förhållanden samt jämförelser med stor sanno
likhet dateras till yngre romersk järnålder. En drygt 
trettio år gammal kvinna hade begravts och skelettet 
uppvisade spår av mycket långt framskriden spetälska. 
De källkritiska omständigheterna, dateringens under
lag såväl som en osteologisk analys och beskrivning 
av kvinnoskelettet har publicerats i ”Arkeologi i Sve
rige” och i ”Ale” (Arcini & Artelius 1993, Artelius
1995). Tidigare härrörde de äldsta helt säkerställda 
beläggen för lepra i Skandinavien från perioden kring 
år 1000 e.Kr. Att påvisa spetälska i Nordeuropa un
der yngre romersk järnålder var både en medicin- och 
socialhistorisk märkvärdighet.

Utan tvekan framstår graven som mycket ”främ
mande” i jämförelse med det enhetliga brandgravskick 
som finns inom gravplatsen och hela Halland. Kvin
nans grav är den enda säkerställda skelettgraven från 
järnålder i hela landskapet. En naturlig fråga är där
för varför just denna grav är så helt avvikande från 
mönstret. Av flera skäl är det rimligt att påstå att den 
leprasjuka kvinnan ursprungligen kom från ett annat 
geografiskt område än dagens Halland. Det helt avvi
kande i gravens utförande indikerar att en främmande 
tradition understrukits i gravskicket.

Ingen sjukdom har mer än lepra i historien utnytt
jats i socialt och politiskt hänseende för att konfirmera 
maktstrukturer och påvisa främlingskap. Begrav
ningen vid Sannagård framstår som paradoxal när 
man erinrar sig de spetälskas lott under medeltid och 
i de äldsta kristna källorna. Paradoxerna finns i flera 
nivåer. Ett i förhållande till det traditionella mönstret 
mycket stort monument har uppförts över en människa 
som bar en sjukdom som i omvärlden och i historisk
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tid mycket medvetet använts som en symbol för alie
nation och förtappelse. Vid Sannagård hade istället 
denna grav brukats som ett fokus för att uttrycka den 
genealogiska historien. Under vendel/vikingatid an
läggs de yngre gravarna kring just detta monument.

Genom fyndet vet vi att en av de sjukdomar som 
påverkat oss mest under historien fanns i det nordiska 
järnålderssamhället redan 600 år tidigare än vi före
ställt oss. Som symbol används spetälskan genom his
torien i såväl politisk, ekonomisk och religiös mening 
som ett instrument för att legitimera, bevara och skapa 
samhällsordning. I litteratur och medeltida konst ge
staltas social segregation, alienation och vanmakt ge
nom bilden av de spetälska (Höjer 1966:25 ff.). I Bi
beln klagar Job över de sociala effekter Guds straff fått 
för honom. ”Mina närmaste har dragit sig undan och 
mina förtrogna hava förgätit mig...En broder har jag 
blivit till schakalerna, min hud har svartnat och los
sat mitt kött”(Höjer 1966:25). Medicinalhistorikern 
Edouard Jeanselme har beskrivit hur sjukdomstillstån
det för bärarna under 1200-talet fick katastrofala psy
kiska och sociala konsekvenser. Tillståndet kallades 
”döden före döden”, och ofta fick de sjuka redan som 
levande genomlida begravningsceremoni i både kyr
kan och på begravningsplatsen (Jeanselme 1957).

Det äldsta, men inte helt säkerställda, belägget som 
åberopats för sjukdomens förekomst i Europa härrör 
från en anglosachsisk gravplats i Kent som daterats till 
andra hälften av 600-talet. Mer osäkra äldre fynd har 
också gjorts, bl.a. från en grav i Dorset (Manchester 
1981). I Norden fanns de äldsta exemplen på lepra 
tidigare i Lunds äldsta kyrkogårdar från perioden 990- 
1020 e.Kr. (Arcini 1990). I de historiska beläggen får 
vi en avvikande men säkerligen mer rättvisande bild 
av sjukdomens äldsta uppdykande. Spetälskans första 
uppdykande i Europa sammanfaller enligt de flesta 
källor med att Alexander den Stores soldater återkom 
efter sina fälttåg i Indien och Persien. Från Afrika an
ses sjukdomen ha följt med Pompeius armé under sista 
århundradet f.Kr. till den Italiska halvön. Under 400- 
talet e.Kr. finns lepran beskriven inom det frankiska

området. Sjukdomen anses alltid ”importerad” i sam
band med krig. I den äldre litteraturen, i krönikor och 
i avbildningar av de sjukas kontakter med det övriga 
samhället, framställs spetälskan som ett ”straff” från 
främmande och fientliga kulturkretsar. Sjukdomen 
brukas socialt och politiskt för att skapa alienation och 
kulturella gränsdragningar. Implicit ligger att offren re
presenterade en ”lägre stående" människospillra efter
som gudsstraffet hemsökt dem. Eftersom sjukdomen 
i samband med korstågen istället drabbade de besuttna 
förändrades i ett slag synen på densamma, och den var 
under denna period "helig”.

Avsikten med beskrivningen ovan är att påvisa två 
saker. För det första kan man anta att spetälskan fun
nits i de nordiska byarna redan under järnålder. Det 
är svårt att identifiera lepra i kremerade ben (muntl. 
uppg. C. Arcini). Man bör alltså räkna med ett mör
kertal. För det andra kan konstateras att bilden av 
sjukdomsbärarna är skapad utifrån sociala syften. I allt 
från bibeltexter till tidigmedeltida konst och edsvurna 
kontrakt framstår sjukdomen som en brukbar symbol 
- en symbol lämplig som metafor för människans elän
de såväl som för samhällshierarkins försvar. I medel
tid får symboliken också en starkt religiös prägel, den 
smittade betraktades som förtappad. Om man förut
sätter att behandlingen av de döda är en spegel av sam
hällets syn på dessas ”värde” som levande visar de få 
exemplen i europeisk järnålder att det under dessa 
perioder bör ha funnits en från medeltiden helt avvi
kande syn på sjukdomens bärare.

Sannolikheten för att den stora gravhögen byggts 
just för kvinnans grav är stor. Hon har gravlagts som 
andra individ av tre i en gropformad nedgravning. Di
rekt ovanpå den äldsta graven, eller snarare i denna, 
återfanns skelettet av kvinnan. Kvinnans grav är helt 
sluten av en senare gjord begravning. I direkt anslut
ning till kvinnans kranium låg en plankonvex och ge
nomborrad pärla i bärnsten, som kan knytas till sen 
yngre romersk järnålder och/eller folkvandringstid (jfr 
bl.a. Hagberg 1967:102, Sahlström 1932:112). Dess
utom gjordes en 14C-analys på en av kvinnans fram-
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tänder (se fig. 43). Det kalibrerade värdet (1 sigma) 
ger en datering av graven till perioden 210-440 e.Kr. 
(prov Ua-5070). På samma vis kan det övre brand
lagret dateras till perioden 650-780 e.Kr. (prov Ua- 
5072).

Det fanns inga rester av en kistkonstruktion i mo
numentet. Kvinnan har lagts på vänster sida med upp
dragna ben i en grop med ansiktet vänt rakt i söder. 
Gravgodset är nästan obefintligt. Inget överdåd mö
ter oss. Bärnstenspärlan har troligen burits runt hal
sen att döma av fyndplatsen alldeles invid nacken.

Under äldre romersk järnålder blir seden att jorda 
åter förekommande i Sydskandinavien. Begravningens 
och monumentens utförande är ofta lokalt betingade, 
utformningsvariationen är mycket stor. Vid regionala 
jämförelser varierar också gravinventariet stort. Hal
lands gravar utmärker sig dels genom sin sällsynthet, 
men också genom sin ”enkelhet” i förhållande till 
omgivande regioner i den meningen att kostbara grav
gåvor är mycket sällsynta. Det är endast i de större 
sammansatta gravfältsmilj öerna som dessa överhuvud 
kan påvisas (se kap. 4).

Spetälskesmitta överförs från individ till individ 
genom bakterien Mycobacterium leprae och sjuk
domsförloppet är förbundet med lång inkubation, 
vanligen från två till tio år (Godal & Myrvang 1986). 
Av de två varianterna av spetälska, den lepromatösa 
och den tuberkuloida är det individer med den först
nämnda som kan överföra smittan genom näs- och 
hudsekret. Vilken av de två varianterna som en indi
vid utvecklar avgörs av immunförsvarets styrka. Av 
detta kan vi dra några slutsatser när det gäller den 
halländska kvinnan. Hon måste ha varit i direktkon
takt med en individ som burit den lepromatösa infek
tionen. Hon bör haft ett nedsatt immunförsvar efter
som hon utvecklat den lepromatösa formen av sjuk
domen, som leder till synliga kroppsliga deformationer. 
Om man väger in att kvinnan vid sin död var drygt 
30 år gammal och ställer detta i förhållande till sjuk
domens mycket långa inkubationstid är det lätt att inse 
att hon måste ha varit helt ung när smittan överför

des (Arcini & Artelius 1993). Detta kan man också 
förstå genom att sjukdomen i detta fall lett till defor
mationer av skelettet, bl.a. då i ansiktets benstruktur.

Utifrån hallandshorisonten är frågan om det i det 
sydskandinaviska materialet finns begravningstraditio- 
ner som är så likartat utformade att de kan kasta mer 
ljus över kvinnograven vid Sannagård. När det gäller 
det jylländska gravmaterialet kan en grov regional 
uppdelning i ett syd- resp. nordområde spåras i begrav- 
ningstraditionerna (Ringtved 1989, 1991, Ethelberg 
1990). I södra Jylland blir jordandet under 300-talet 
en närmast allenarådande tradition medan brandgra
var ännu förekommer i hög grad inom det nordjyl
ländska området (Ethelberg 1990:11). I Nordjylland 
förekommer högöverbyggda gravkammare och på de 
danska öarna anläggs under perioden mycket rika 
skelettgravar. Detta medan brandgravskicket ännu är 
det vanligaste på exempelvis Bornholm. I förhållande 
till det danska området kontrasterar de samtida ma
terialen både från Västergötland och Norge på avse
värt vis. För Sydnorges del markerar traditionen att 
anlägga rikt utrustade vapengravar under 200- och 
300-talet en tydlig kontrast mot den äldre romartidens 
mer homogena gravskick. När det gäller Västergötland 
kan konstateras att den yngre romerska järnålderns 
gravar också markerar en förändring i begravningstra- 
ditionerna, såtillvida att den äldre romartidens gravar, 
även när dessa är högar och stensättningar, är enklare 
till sitt innehåll. I regioner som omger Halland kan 
jordandet under yngre romersk järnålder betraktas 
som en ”ny” företeelse. För danskt vidkommande 
ansluter skelettgravarna under 200-400-talen till en 
kontinuerlig tradition som kan beläggas rikligt i äldre 
romartid. Även om kvinnograven vid Sannagård helt 
faller ur den lokala och snävare regionala ramen fal
ler den alltså inte ur en sydskandinaviskt belagd tra- 
ditionsram.

Bland beskrivningar av själländska och fynska 
skelettgravar från 300-talet förekommer anläggningar 
som i många stycken liknar graven vid Sannagård. I 
de själländska exemplen återfanns skeletten i djupt
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grävda gropar på åsryggar. De döda har lagts på vän
ster sida med uppdragna ben och huvudet är placerat 
i söder (Brøndsted 1966:188 ff.). Närmare är svårt att 
komma när det gäller att belysa kvinnans grav i för
hållande till de traditioner som finns under 200-300- 
talen i övriga Sydskandinavien. Mycket likartade, men 
också utåt sett mycket mer ”påkostade” begravningar 
finns. Dessa är dessutom geografiskt nära i förhållande 
till Ätradalen och återfinns längs Själlands östkust - 
ett område med vilket vi kan förmoda de halländska 
kontakterna varit omfattande. Likheten i gravskick, 
gravarnas utformning och de dödas placering är slå
ende. Vi kan också se att de traditionselement som fö
rekommer i kvinnans grav inte förekommer någon
stans i det småländska eller västgötska området.

Varför är då begravningen av kvinnan helt avvi
kande i lokalt perspektiv? Det är lätt att antaga att det 
avvikande kan sammankopplas med att den döda li
dit av lepra. Jag tror också att det främmande i be
gravningen skall tolkas på så vis att den gravlagda 
hade en i förhållande till halländska förhållanden an
norlunda bakgrund när det gäller traditioner och kul
turell identitet. En följd av tolkningen är att den grav
lagda verkligen var kommen från en annan region, en 
region där kulturell identitet kom till uttryck i en i 
förhållande till Halland annorlunda begravnings- 
tradition, en region där hon också kommit i kontakt 
med lepromatös spetälska.

Man kan utifrån en kontext som denna begravning 
också få en antydan om hur en människa med en så 
avgörande och tydligt exponerad sjukdom behandlats. 
Begravningen av kvinnan vid Sannagård är en kontrast 
till den tidiga europeiska medeltidens symbolkonstruk
tion kring den fruktansvärda sjukdomen. På intet vis 
antyds i det arkeologiska materialet att kvinnan stötts 
ur någon gemenskap. I graven behåller hon sin egen 
identitet och egen tradition, och ett faktum är att hon 
begravts på ett för den lokala traditionen atypiskt vis 
i det största gravmonumentet - det monument som det 
stora gravfältet under vendel/vikingatid växer fram 
kring.

Maktens traditioner

"Icke långt härifrån är en andaktsvård, bestående av klumpformiga 

stenar, vilka formera en ovalformig krets, som kallas Stenkyrkan"

Bexell 1931:336 [1817-1819]

Frågan jag vill ta upp i det följande är enkelt uttryckt 
varför det fanns en drygt 50 meter lång och av klump
stenar byggd skeppssättning uppe på krönet ovanför 
de många gravarna vid Sannagård. Jag avser däremot 
inte att närmare gå in på den religiösa symbolik som 
ansetts vara behäftad med skeppet som symbol och 
skeppssättningen som monumentkategori, utan väljer 
att referera till andras (Ohlmarks 1946, Strömberg 
1961,1995, Müller-Wille 1970,1995, Glob 1970, Bu- 
renhult 1981, Andersen 1985, Capelle 1986, Edsman 
1987a, Kobyliński 1988,1995, Varenius 1995, Schjødt 
1995, Elfstrand 1998) och egna arbeten i ämnet (Arte- 
lius 1994b, 1996a, 1996b). Av forskningstraditionen 
är det tydligt att stora ensamliggande skeppsformiga 
monument i sten från yngsta järnålder förknippas med 
den yppersta samhällseliten. I både svensk och dansk 
forskning har monumenten blivit direkt sammankopp
lade med kungamakten (Glob 1970, Andersen 1985) 
och dess politiska intressen (Elfstrand 1998). Min ut
gångspunkt i det följande sammanhanget är att skep
pet när det framställts i landskapet i extrem monumen
talform är ett exempel på hur samhällseliten i yngsta 
järnålder gjort aktivt bruk av en central religiös sym
bol utifrån politiska och sociala syften. Stora skepps- 
sättningar kan med ett sådant synsätt betraktas som 
medvetna framställningar av en ideologi och ”falsk 
medvetenhet” och representation på det vis som bl.a. 
David Hawkes menar (se kap. 3.4). Skeppssättning- 
arna blir på så vis ett mycket handfast uttryck för hur 
samhällets elit brukade de viktigaste och centrala reli
giösa symbolerna för att rättfärdiggöra den sociala 
ordning de representerade. I förlängningen kan symbo
liken då även ses som ett uttryck för hur samhällets 
elit valde att gestalta ”det sakrala kungadömet” och 
en fursteideologis existens för bygdernas alla männis-
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kor. I symboliken sammansmälter den jordiska mak
ten med den transcendenta på ett vis som medför att 
dessa ej längre är åtskiljbara för menigheten (Schjødt 
1990a, 1991b, Sundqvist 1996).

Av det lokala sammanhanget och forskningstradi
tionen framgår att det stora ”ovalformiga” monument 
som Bexell beskriver i ”Hallands historia och beskriv
ning”, och som legat på åsens krön knappt hundra me
ter väster om j ärnåldersgravfältet var en mycket stor 
skeppssättning som med största sannolikhet anlagts i 
yngre järnålder (Artelius 1996b). Det finns inga direkta 
dateringsbevis, men i de fall denna typ av extraordi
närt stora och ensamliggande monument kunnat da
teras har de anlagts i yngre järnålder (se bl.a. Elfstrand 
1998, Müller-Wille 1970:14 och 22, Strömberg 2000). 
I Halland finns skeppsformiga monument från äldre 
tider, men att ”Stenkyrkan” skulle ha byggts i brons
ålder eller äldsta järnålder är helt osannolikt. Bland 
annat kännetecknas bronsålderstraditionen i Västsve
rige av övertäckning av skeppssymbolen, och monu
menten är vid jämförelse under bronsåldern även av
sevärt mindre (Hernek 1994).

Bengt Elfstrand har i en intressant artikel tolkat de 
sammansatta funktioner han menar att skeppssätt- 
ningar hade i den yngre järnåldern utifrån en under
sökning av en skeppssättning vid Stångån i Linköping, 
Östergötland för några år sedan (Elfstrand 1998). 
Elfstrands ”konstruktion” av monumentets dåtida me- 
ningskontext utgår ifrån att detta var intimt förknip
pat med eliten i samhället. Stenskeppet fungerade som 
en symbol för en politisk makts ordningsanspråk och 
sociala närvaro i rummet. De platser där skeppssätt- 
ningarna ligger blir för Elfstrand knutpunkter i ett 
socio-politiskt och administrativt/judiciellt landskaps
system. Profana maktanspråk och gudomlig makt blir 
i centrala landskapslagen samprojicerade genom bru
ket av en mycket välkänd symbol.

Att ting hölls vid dessa platser finns klara belägg 
för. Vid Ranes stenar i Askeberga beslutades under slu
tet av 1100-talet att biskop Järpulf skulle uppbära ti
onde (Beckman 1974:107) och vid Tuna i Badelunda

har, enligt brev från 1300-talet, även rättsskipning fö
rekommit (Elfstrand 1998:54, Gustawsson 1933, Dy
beck 1842).

I analogi med bl.a. Elfstrands, RV. Globs och Hans 
Hellmuth Andersens tolkningar kring skeppssymbol- 
ens och skeppssättningarnas meningsinnehåll menar 
jag att placeringen av ”Stenkyrkan” på åsens krön 
bakom det stora gravfältet kan ses som en mycket 
medveten maktrepresentation. Ett monumentalt syn
liggörande av en central och kraftfull religiös symbol 
har brukats för att bekräfta maktförhållanden och på 
så vis uttrycka och rättfärdiggöra en realpolitisk situa
tion. Symboliken bryter helt med den lokala traditio
nen genom projektionssättet, men ansluter samtidigt 
helt till traditionerna och myterna i valet av symbol.

Bexell beskriver inte monumentet vid Sannagård 
som en skeppssättning, han kallar det för en ovalfor- 
mig stenkrets. Användandet av termen skeppssättning 
finns inte hos äldre tiders forskare, och inte heller lå
ter Bexell meddela någon historiografisk tolkning 
kring monumentet, vilket syns lite märkligt eftersom 
det tidiga 1800-talets uttolkare av bl.a. skeppssätt- 
ningar ansåg att dessa var utmärkta källor för förstå
elsen av direkta händelser (Artelius 1996a:15 ff.). 
Bexell var återhållsam i sin bedömning, men konsta
terade att detta måste röra sig om en ”andaktsvård”. 
Efter Bexells beskrivning av den ovalformiga sten- 
kretsen försvinner den helt ur källorna. Inte förrän 130 
år senare omnämns ”Stenkyrkan” återigen i Åke Ohl- 
marks avhandling ”Gravskeppet” (Ohlmarks 1946: 
59). Däremot kan Ohlmarks inte ange den exakta plat
sen för det sedan länge då borttagna monumentet. 
Bexell skrev endast att skeppssättningen låg ”inte långt 
härifrån” med utgångspunkt tagen från gravarna 
längre ned i sluttningen invid ”Övra Sannagården”.

Förklaringen till namnet ”Stenkyrkan” kan ges 
flera olika tolkningar. Helt säkert är det från historisk 
tid, och bör kopplas samman med lokala och ännu 
rådande uppfattningar om att detta var en forntida 
helig plats från tiden före det att de första kyrkorna 
uppfördes (mund. uppg. I. Bengtsson). Namnet ”Sten
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kyrkan” sammanför på så vis ortsbornas syn på om
rådet som en ”helig” plats från det förflutna med upp
fattningen om att det stora monumentet utgjort en 
dåtida motsvarighet till den historiska tidens kyrkor, 
d.v.s. detta har varit en viktig samlingsplats av främst 
sakral karaktär. Namnet anger också att denna kult
plats varit konstruerad av just stenar. I Småland och 
Halland är ”kyrkstenar” vanliga. Oftast anses dessa 
ha slungats av vreda jättar för att rasera kyrkorna som 
ett sista motstånd mot kristendomens insteg.

I samband med prospekteringen av riksvägen förbi 
Vinbergs samhälle tog Statens Vägverk för bortåt 15 
år sedan flygfoton över området vid Sannagård (se fig. 
29). På dessa framträder avtrycket av skeppssättningen 
på krönet av åsen bakom de båda gårdarna. Vid när
mare studium av fotot framträder 13 åtskiljbara ljusa 
avtryck, som bildar en struktur med en längdutsträck
ning i NNO-SSV, mot den mörkare jorden. Dessa tol
kas som platsen för de ”klumpstenar” som enligt 
Bexell ingått i konstruktionen. Tydligt är att det sak
nas avtryck av några stenblock som ingått i monumen
tet. Man kan bl.a. lägga märke till att det i var lång
sida saknas avtryck av en sten i skeppets mittersta del, 
vilket förklaras av att vägen i äldre tid gått genom 
monumentet. Den nutida gärdesvägen böjer idag is
tället undan vid skeppssättningen och passerar mellan 
denna och två stensättningar (RAÄ 31). Exempel finns 
på att vägar i äldre tid medvetet lades i direkt anslut
ning till större monument (jfr Holmblad 1995:85, Glob 
1970). Dessutom klargör bilden inte monumentets 
norra begränsning.

Med en längd på drygt 50 meter och knappt 15 
meters bredd har detta varit en av de största skepps- 
sättningar vi känner till i Skandinavien (Strömberg 
2000:469). Som jämförelse är Ale Stenar i nuvarande 
skick 67 meter långt och skeppet i Askeberga 55 me
ter långt. De danska skeppssättningarna i Lejre är ca 
80 meter, i Glavendrup ca 60 meter och i Baekke ca 
45 meter långa (Strömberg 1995, Glob 1970). Bloms- 
holmsskeppet i Bohuslän är som jämförelse ”endast” 
42 meter långt (Gullberg 1980).

Ingen arkeologisk utgrävning har gjorts på platsen. 
Nedgrävningarnas storlek varierar från ca 2 meter i 
diameter upp till ca 3,5 meter. Av groparnas storlek 
framgår att de ”klumpstenar” som använts har varit 
av ansenliga mått. Sannolikt har stenarna grävts ned 
på platsen. I några fall har, genom att använda en en
kel jordsond, kunnat påvisas att så varit fallet.

Att sluta sig till hur skeppssättningen sett ut kan 
vara svårt utifrån Bexells knapphändiga uppgifter. Den 
bestod enligt denne av ett antal klumpstenar som var 
satta i en ”ovalformig krets”. Alldeles klart är att 
monumentet inte varit konstruerat som Blomsholms- 
skeppet, Ale Stenar, skeppen i Böckersboda (Ullenius 
1952) eller på samma vis som den skeppssättning som 
undersöktes av Riksantikvarieämbetet inne i Linkö
pings stad för ett tiotal år sedan (Helander & Zetter
lund 1995). I dessa fall består resp. bestod monumen
ten av smalare stenflisor som rests så att de bildar två 
ganska täta rader. Ale Stenar består idag av 59 beva
rade stenar (Strömberg 1995). Skeppet i Linköping 
hade ursprungligen bestått av minst 46 resta stenar 
som varit så tätt ställda att de båda långsidorna varit 
närmast helt täckta (Helander & Zetterlund 1995) och 
Blomsholmsskeppet består av 49 resta stenar (Gullberg 
1980). Det innebär att i dessa skeppssättningar har en 
större sten rests på minst varannan meter i skeppens 
långsidor. I förhållande till dessa skepp ter sig avtrycket 
av ”Stenkyrkan” annorlunda. Av den ritade planen 
framgår att avtryck av minst 13 klumpstenar bevarats. 
Klart är också att åtminstone avtrycket av minst tre 
eller kanske rentav fem stenar saknas i den norra än
dan av skeppssättningen. Till detta skall också läggas 
att det sannolikt ”saknas” ett avtryck ungefär mitt i 
var långsida. Vi bör därför kunna föreslå att ”Sten
kyrkan” ursprungligen bestått av 18 eller möjligen 20 
större klumpstenar som parvis placerats i två glesa 
rader. Monumentet måste haft en längd som översti
git 50 meter.

Stenarnas storlek är givetvis svår att uppskatta utan 
närmare undersökning. Man kan däremot, vilket re
dan nämnts, konstatera att de ljusare färgningarnas
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Fig. 90. Pä planen av skepps- 
sättningen, vars form rekon
struerats utifrån de synliga 
nedgrävningarna i åkern har 
även ungefärliga läget för två 
stenar som avlägsnats i mitten 
av skeppet markerats med 
streckade cirklar. På samma 
vis har den sannolika avslut
ningen av skeppets norra ände 
markerats. För att få en stor- 
leksuppfattning har även en av 
tre skeppsformiga gravar som 
undersöktes i gravfältet (A170) 
lagts in på planen. Fotot är ett 
utsnitt av Vägverkets flygbild 
(fig. 29).
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diameter varierar från dryga 2 meter upp till ca 3,5 
meter. Även om dessa färgningar skulle vara avtrycken 
av de gropar som grävts för att avlägsna monumentet 
kan man ändå förmoda att stenarna som ingått i 
skeppssättningen varit av ansenliga mått. Eftersom 
Bexell anger att det är just klumpstenar som monu
mentet konstruerats av kan man även förmoda att han 
avser naturligt rundade större stenblock.

Skeppssättningen ”Stenkyrkan har alltså haft en 
helt annan utformning än skeppet i Blomsholm, Ale 
Stenar eller skeppen vid Böckersboda i västgötska 
Lyrestad, eller de stora danska skeppssättningarna. 
Utan att göra några jämförelser när det gäller sten
materialets storlek är det ändå så att den närmaste 
parallellen till ”Stenkyrkan” är Ranes Stenar i Aske- 
berga. Ranes Stenar är 55 meter lång och byggd av 24 
stycken parvis placerade stenblock som är 2-3 meter 
stora i diameter. Vikten har uppskattats till 20-30 ton 
per block (Flink 1985,1989:166). Klumpstenarna som 
ingått i skeppssättningen vid Sannagård har dock inte 
haft denna enorma storlek.

Sannolikt är monumentet alltså byggt under yngre 
järnålder. Mycket monumentala och solitära skepps-

sättningar har närmast uteslutande kunnat dateras till 
yngre järnålder (Müller-Wille 1970). Även i de enstaka 
fall då mycket stora skeppssättningar undersökts på 
det svenska fastlandet under senare år har dessa date
rats till yngre järnålder (Elfstrand 1998:29, Strömberg 
2000:469). ”Stenkyrkan” har varit mycket stor och 
helt fristående i landskapet, vilket som nämnts inne
bär att den helt avviker från vad som präglar utform
ningen av Hallands äldre skeppssättningar från brons
åldern (se Artelius 1996a:76) och de avsevärt mindre 
monument som återfinns på gravfälten under yngre 
järnålder. De senares utformning framgår av fig. 22, 
som visar den skeppsformiga stensättning som under
söktes av Björn Wihlson 1951 i Korsgata i Träslöv. De 
stora danska monumenten vid Jelling, Lejre, Baekke, 
Tryggevaelde och Glavendrup har alla daterats till 
yngre järnålder (Müller-Wille 1970, Glob 1970). Utan 
att jämföra ”Stenkyrkan” med dessa kan man konsta
tera att skeppssättningen vid Sannagård återfinns inom 
ett område som av forskarna betraktas som ”danskt” 
under yngsta järnålder (Randsborg 1980:fig. 1, Roes- 
dahl 1982:15, Sawyer 1988,1991:51, Svanberg 1999: 
76). Monumentet återfinns i en region där upprätthål
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landet av politisk kontroll för att säkra handelsvägar 
och territoriella maktanspråk måste ha varit mycket 
viktig under slutet av förhistorien. Med utgångspunkt 
från ”Stenkyrkans” storlek, dess monumentala läge, 
den omgivande gravfältsmiljön samt andra undersökta 
sydskandinaviska skeppssättningar och jämförelser 
med liknande gravfältsmiljöer i Halland och norra 
Danmark framstår en datering av monumentet till 
yngsta järnåldern som mycket trolig.

Som redan nämnts har dessa fåtaliga skeppssätt
ningar ansetts ha ett flertal olika funktioner, och en 
symbolisk dualitet har uttryckts i anläggandet av dessa 
speciella monument. Å ena sidan förknippades formen 
med religiösa föreställningar av olika slag - som en 
symbol för föreställningsvärldens komposition och för 
de gravlagdas överfart till dödsriket (Hildebrand 1874, 
Broholm 1937, Schjødt 1995, Artelius 1996a). Å andra 
sidan var monumenten en maktelits sociala och poli
tiska uttryck. Skeppet var begravningssymbolikens 
ram i Sutton Hoo, Oseberg och Hedeby, och det verk
liga skeppet var också dåtidens absoluta statussymbol. 
Traditionen att gravlägga i skepp och att bygga jätte
lika skeppssättningar avspeglar hur samhället varit or
ganiserat i socio-politisk mening (jfr Varenius 1992, 
1995, Crumlin-Pedersen 1995, Carver 1995, Müller- 
Wille 1995). När det gäller skeppssättningarna vid 
Lejre, Glavendrup och Jelling har symboliken kopp
lats till hur kungamakten under 900-talet uttryckte sig 
i materiell kultur (Andersen 1985). Att man låter bruka 
skeppet som symbolisk ram i kungliga miljöer är på 
många vis typiskt. Genom att anlägga skeppsformade 
monument kanaliserades både den politiska och reli
giösa makten till en ledande samhällsklass. Monumen
ten blir på så vis i sig själva uttryck för den ledande 
samhällsklassens politiska och ekonomiska makt. Den 
sociala ordningen blir genom symboliken sanktione
rad genom föreställningsvärlden.

Man kan som redan nämnts också konstatera att 
dessa monument innehaft profana funktioner i järn- 
ålderssamhället. De har fungerat som platser för rät
tsskipning, som minnesvårdar och samlings- och mark

nadsplatser. Kanske har de också fungerat som astro
nomiska verktyg. De har även byggts som minnesmär
ken över bemärkta individer. I Tryggevaelde omtalas 
på en runsten att just en skeppssättning byggts för att 
hedra den avlidne (Jansson S. 1985). Bengt Elfstrand 
berör i sin presentation av skeppssättningen i Linkö
ping ett problem som är av stor vikt för förståelsen av 
dessa stora monument i dess dåtidskontext. Han me
nar att skeppssättningens funktion som tingsplats kan 
ha varit av en speciell karaktär. ”Det kan ha varit så 
att man avhandlat sådana angelägenheter som berört 
alla götar visavi kungen på en plats och övriga juri
diska spörsmål på en annan plats” (Elfstrand 1992:16). 
Innebörden av Elfstrands hypotes är omfattande för 
bedömningen av dessa stora skeppssättningars me- 
ningsinnehåll och för synen på de områden där de 
påträffats. Socialantropologer har ofta beskrivit hur 
olika sociala strukturer uttrycks parallellt i materiell 
kultur. Man skiljer å ena sidan ut den sociala ordning 
som kan sägas vara naturligt etablerad inom en bygd 
genom århundraden, från å andra sidan en struktur 
som kan betecknas som extern och förankrad i över
regionala sociala och politiska förhållanden i första 
hand.

En plats med ett monument som ”Stenkyrkan” bör 
i 1990-talets arkeologiska terminologi betraktas som 
”central”. Begreppet centralplats är inte något som lätt 
låter sig definieras. Vad som i allmänhet avses är så
dana lokaler i landskapet där viktiga kollektiva funk
tioner av religiös-kultisk, politisk, judiciell eller eko
nomisk natur ombesörjts. I begreppet ryms underför
stått att genomförandet av dessa verksamheter varit 
avgörande för de ramar som gestaltat människors liv 
i en bygd. Sådana lokaler med viktiga kollektiva funk
tioner i en bygd kan ha varit tingsplatsen, handels- och 
marknadsplatser, en borg eller stormansgården som 
exempel på mer profana maktcentra. Men centrala 
platser för bygdens identitet är också begravnings
platsen, kultplatsen och platser i naturen som varit 
intimt förknippade med en kollektivt upplevd bygde- 
identitet. Ett kännetecken för dessa centralplatser är
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att även om de i första hand förknippas med politiska, 
ekonomiska och juridiska funktioner, så utgår i grun
den definitionen från det faktum att religiösa och kul
tiska handlingar av viktig karaktär kunnat beläggas 
på platsen. Detta förhållande har också påvisats i en 
mängd antropologiska studier. Till de centrala kult
platserna, som mycket ofta också är begravnings
platser, knyts även utövandet av avgörande politiska 
funktioner.

Gravfältsmilj ön vid Sannagård är på många vis 
typisk för hur en plats i en bygd blir ett naturligt centra 
för en befolknings identitet. I Halland bör under yngre 
järnåldern ha funnits parallellt fungerande central
platser med olika meningsinnehåll. A ena sidan fanns 
de centralplatser som sprungit ur en befolknings his
toriska identitet, som större gravplatser och samlings
platser. Å andra sidan bör man räkna med att det un
der sen järnålder av politiska och ekonomiska skäl i 
dessa bygder sker en etablering av ”nya” centralplatser 
som främst fungerat i ett överregionalt nätverk. An
läggandet av ett mycket stort skeppsformat monument 
kan tolkas som exempel på att ett medvetet brott ska
pats i den tradition som präglat utformningen av 
Ätradalsbygdens gravplatser. Monumentet ”Sten
kyrkan” kan därför vara tecknet på att en ny makt
struktur etablerats i bygden under yngre järnålder. Det 
har varit av stort politiskt intresse att exponera en ”ny” 
samhällsordnings rättfärdighet i direkt anslutning till 
de centralplatser som utgjorde kärnan i bygdens iden
titet. Detta gjordes tydligast genom bruket av monu
mentalt återgiven symbolik med övertydligt religiöst 
innehåll, som i konstruktionen av jättelika monument.

I samtliga de fall som dessa stora skeppssättningar 
diskuterats har det framhållits att de utvisar platser av 
central social dignitet. Omväxlande har den judiciella, 
ekonomiska eller religiösa aspekten understrukits. Men 
det finns i alla studier en övertygelse om att själva

expositionen av ett jättelikt skepp direkt anknyter till 
den föreställningsvärld och det symbolsystem som man 
levde i under yngre järnålder. En monumental exposi
tion av en välkänd sakral symbol i ett noggrant utvalt 
landskapsläge mitt i en centralbygd som Ätradalen har 
därmed haft en stor symbolisk tyngd som måste ha 
varit allmänt uppfattad av bygdens befolkning.

Det faktum att en jättelik skeppssättning anlagts 
på åsen understryker snarare, än utpekar, platsens re
dan sedan länge centrala funktion som instrument för 
social och historisk identifikation för bygdens befolk
ning. På ingen annan plats i Halland känner vi till en 
så stor och likartad anläggning från järnålder. Det är 
högst rimligt att tolka förhållandet på så sätt att den 
stora skeppssättningen verkligen representerat ett 
främmande inslag i bygdens traditioner. Skeppssätt- 
ningens placering högst uppe på åsen i Ätradalens 
nordliga begränsning innebär också att läget ur kom
mu nikativa synvinklar måste anses ha varit högst cen
tralt. Från åsryggen kunde all trafik genom ådalens 
norra delar iakttas. Detta samtidigt som alla som pas
serat knappast undgått bebyggelsens och gravplatsens 
omfattning och det stora stenskeppet. Under yngsta 
järnålder var Ätradalen en gränsbygd mot Västergöt
land och Finnveden. Kontrollen över denna central
bygd måste ha varit mycket viktig i både politisk, eko
nomisk och kommunikativ mening. Detta var en av 
de viktigaste vägarna in i Västergötland och dessutom 
gick den längs gränsen mot Finnveden. När Elfstrand 
skriver om monumentet vid Stångån att ”Denna iö
gonfallande ganska smäckra skeppssättning är en 
kunglig manifestation som skulle synas uppe på pla
tån för de förbipasserande på vägen” (Elfstrand 1998: 
51), kunde dessa ord, förutom när det gäller monu
mentets ”smäckra” utformning, enligt min mening li
kaväl sammanfatta den funktion som ”Stenkyrkan” 
hade i Ätradalsbygden.
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Noter

1) Utdrag ur Halvdan Svartes saga så som den skrivs i Islen- 
dingabok. Övers, från Islensk Fornrit XXVI-XXVII, Reykjavik 
1941-51.”Folket tyckte så mycket om honom att när det spred 
sig att han var död och hans lik blev fört till Hringerike och det 
skulle bli en begravning där, kom mäktiga män från Romerike 
och Vestfold och Hedmark. Och alla bad de om att de skulle få 
föra liket med sig och höglägga det i sitt fylke...De kom över
ens om att liket skulle delas mellan fyra platser och huvudet blev 
höglagt i Stein i Hringerike.” (Sturluson 1992:84).

2) Utdrag ur Havamal. ”Fä dör - fränder dör, en dag dör ock du-. 
Ett vet jag som aldrig dör - dom över död man. (Ohlmarks 

1962:76-77)
3) ”De som byggde detta, de som ägde detta finns ej mer, jord om

ger dem, de vilar i gravens famn. Hundra fäder och söner har 
dött sedan dess...En man började bygget, styrka livade hans 
sinne, beslutsam och kunnig började han djärvt med ringar och 
linor bygga detta sällsamma verk. Ljusa stod husen av sten, stod 
salarna där vatten porlade.” Utdrag ur den fornengelska elegin 
”Ruinen” i tolkning av Gunnar D. Hansson, ”Slaget vid Mai
don” (1991). I sorgesången understryks släktskapet med ett i 
både fysisk och moralisk mening storslaget förflutet.



7. Begravningarnas och 
begravningsplatsens mening

"Modern ideology teaches us to separate the living from the 

dead...The fundamental fact is that relations between the living 
and the dead are not an interaction between two distinct units 
or entities; they are the primordial manifestation of the encom

passing order of each society and, implicitly, of the universe."

Barraud et al 1994:112

"Vetenskapen och religionen delar övertygelsen att världen är 

begriplig, möjlig att förstå logiskt, men de beskriver detta under 
skilda paradigm. I de mest renodlade fallen kan vi säga att 
vetenskapen opererar med antagandet att det finns orsaker till 

ting, religionen med antagandet att det finns mening med ting"

Roiston III 1999:504 [1987]

7.1. "Mening"
Introduktion

I förra kapitlet har delar i den religiösa symbolik som 
förmedlades under begravningarna och i begravnings
platsen vid Sannagård exemplifierats och tolkats. I 
detta avslutande kapitel är nu förhoppningen att iden
tifiera och beskriva en övergripande social och religiös 
”mening” i alla de handlingar och den symbolik som 
förekom i samband med begravningarna i sluttningen.

Utgångspunkten är att begravningarna och begrav
ningsplatsen rymde religiösa och sociala funktioner för 
såväl individen som kollektivet och i slutändan för hela 
lokalsamhällets ideologi och relation till omvärlden. 
Begravningsplatsen lokaliserades under yngsta järnål
dern just till sluttningen invid Vinån, och inte till nå
gon annan plats i närområdet, utifrån djupt förank
rade psykologiska, religiösa och sociala orsaker såväl 
som av helt medvetna ”val” i en ytligare och mer pro
fan mening.

För bygdens befolkning var ett flertal ”meningar” 
inkapslade i platsen och gravarna. ”Meningar” som 
spände alltifrån identifikationen av grundläggande 
världsföreställningar till nödvändigheten av att kunna 
relatera och fästa vardagen i en historia. Inte minst var 
en avgörande faktor för lokaliseringen att det just här 
fanns en mängd stora monument från avsevärt äldre 
perioder. Här återfanns, menar jag, de påtagliga sym
bolerna för den vendel- och vikingatida befolkningens 
föreställningar om det förflutna.

Avgörande för att kunna identifiera abstrakta ”me
ningar” i begravningars religiösa symbolik är att möns
ter kan påvisas i ritualers och platsers utformning. För 
en vidare förståelse av ritualernas funktion och de då
tida föreställningarnas ”mening” är det även avgö-
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rande att det empiriska materialet kan indelas i infor
mationsbärande nivåer på ett sådant vis att dessa kan 
ställas i relation till den ”mening” som enligt social- 
och religionsvetenskapliga rön karaktäriserar begrav
ningar i allmänhet och dess olika faser i synnerhet. 
Detta innebär till att börja med att gravarna bör be
traktas som delar i en helhet - begravningsplatsen.

Förutom gravarna bör andra aktiviteter och plat
ser som avspeglar meningsbärande delar i de vendel/ 
vikingatida begravningarna identifieras och integreras 
i bedömningen av platsens och ritualernas ”mening”. 
Genom att relatera anläggningskategorier som hus, 
härdar, gropar och diken till begravningarnas kontext, 
kompletteras teckningen av ritualernas organisation. 
En mer helhetlig rituell kontext framträder parallellt 
med att en övergripande bild av platsens utformning 
och landskapsrummets organisation kan presenteras.

Säkerligen genomfördes väsentliga inslag i ritua
lerna också i relation till äldre perioders monument och 
viktiga platser, d.v.s. man gjorde i samband med de 
vendel/vikingatida ritualerna bruk av sådana gravmo
nument och platser som ej återfanns inom gravplats
ens gränser, eller ens i direkt anslutning till den plats 
där de vendel- och vikingatida begravningarna genom
fördes och gravmonumenten uppfördes. Jag menar 
bl.a. att det är sådana handlingar och faser i vikinga
tida ritualer som ryms i de naturvetenskapliga date
ringar till 800- och 900-tal som erhållits i samband 
med undersökningar av avsevärt äldre gravar och 
gravplatser i Västsverige. Jag menar också att lokali
seringen och utformningen av bronsålderns och den 
äldsta järnålderns gravplatser indirekt därför kom att 
både påverka och styra den konkreta utformningen av 
ett ”rituellt landskap” under långt senare perioder, un
der vendel- och vikingatid.

Att ”mening” har en vardaglig informativ betydelse 
lämnar jag fortsättningsvis åt sidan. Jag nöjer mig med 
att konstatera att det existerar flera innehållsnivåer i 
vad ”mening” är, där den enklaste är den informativa 
identifikationen. Jag går inte heller närmare in på den 
”mening” som ryms i ett tecken i relation till den som

ryms i en symbol (Hodder 1987:2 f, Rappaport 1999: 
66). Både tecknet och symbolen syftar ”bortom sig 
själva på någonting annat”, men till skillnad från teck
net är symbolen ”delaktig i verkligheten” genom sitt 
eget meningsinnehåll (Tillich 1999:389 [1955]). Rap
paport definierade ”mening” i ritualer i tre huvudsak
liga nivåer och dessa omfattade enligt honom en sti
gande skala av komplexitet. ”Meningar” som uttrycks 
i kollektiva religiösa ritualer, koncentrerade som de är 
kring förståelsen och traderandet av transcendenta 
innehåll genom abstrakt symbolik kan enkelt uttryckt 
benämnas som ytterligt komplexa (se kap. 3 och Rap
paport 1999:393 samt Tillich 1999 [1955] och Roiston 
1999 [1987]).

Några anmärkningar bör göras för att klargöra vad 
religiös ”mening” måste anses vara även i ett grovmas- 
kigt arkeologiskt analyssammanhang. Väsentligt är att 
en religiös ”menings” betydelse alltid åtskiljs från och 
aldrig förväxlas med denna ”menings” sociala och 
religiösa innebörd eller flerfaldiga innebörder. I alla de 
meningsnivåer som kan identifieras och isoleras i reli
giöst kollektivt liv och symbolik finns som redan om
talats givetvis alltid en i grunden religiös och teologiskt 
absolut ”mening” bakom de föremål som brukas och 
de handlingar som genomförs. Mönstret som belagts 
i nedläggandet av växter i samband med begravning
arna vid Sannagård klargör att just dessa ting betydde 
något, på samma vis som en hammare genom sin form 
representerade Tor eller ett kors i sig är en representa
tion för Kristus gestalt. En sådan mycket direkt ”me
ning”, menar jag, som redan nämnts dock att vi som 
arkeologer skall akta oss för att läsa in i materialen 
(jfr Kaliff 1997:98 ff.). Alldeles klart är att t.ex. knyl- 
havren, hundarna och de vita kvartsstenarna funge
rade som hierofanier i samband med begravningarna 
vid Sannagård. Men den mycket specifika religiösa be
tydelsen som rymdes i föremålen, det specifikt infor
mativa innehållet är dock, vill jag mena av en karak
tär som ligger utom arkeologins förmåga att nå. Vi vet 
inte vad stenen och växten ”betydde”. Jag instämmer 
därför med John Bowker och andra religionshistori-
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ker när de menar att arkeologers möjlighet att utifrån 
analysen av materiell kultur förstå den kulturspecifika 
och religiösa ”betydelse” som genom symboler ut
trycktes i bl.a. förhistoriska begravningar verkligen är 
begränsade. Att de vita stenar som deponerades i mit
ten av gravarna tillskrevs ett meningsinnehåll som var 
mycket viktigt för att ritualens religiösa målsättningar 
skulle uppnås är också helt säkert. Som visats i förra 
kapitlet återfinns dessa stenar i det halländska områ
det under järnåldern i offer-, bostads- och gravkon
texter. Av sammanhanget vid Sannagård framgår tyd
ligt att helt naturliga ting och föremål brukades som 
hierofanier. Stenarna och växterna fungerade som pro
jektioner, som bärare och förmedlare av ett religiöst 
meningsinnehåll (Eliade & Sullivan 1987:313 [Otto 
1923]). Symboliken var en sakral representation och i 
denna uttrycktes ett religiöst meddelande för delta
garna. Genom nedläggandet av stenen klargjordes för 
ritualens deltagare att hierofanin synliggjorts, vilket 
medförde att ”något skedde” när denna placerades 
bland de gravlagda benen - en religiös innebörd fick 
sin fullbordan. Genom att strukturera och studera hur 
dessa föremål, hierofanierna, mönsterbildande upp
träder i begravningarnas olika skeden kan arkeologen 
däremot komma nära en förståelse av meningens inne
börd. Detta p.g.a. att tingen, symbolerna brukades i 
direkt relation till de religiösa mål som ritualen abso
lut skulle uppfylla - transitionen av de döda till ett 
efterliv och regenerationen av de efterlevande, samhäl
let, naturen och världen. Genom en bedömning av 
begravningarnas och begravningsplatsens organisation 
och kontext kan vi, menar jag, förstå att ritualens och 
symbolikens religiösa avsikt var att skapa underlag för 
de dödas transition och de efterlevandes och världens 
regeneration och detta var den övergripande religiösa 
meningen i ritualerna vid Sannagård.

I bedömningen av den religiösa symbolikens ”me
ning” måste därför en tydlig åtskillnad göras mellan 
å ena sidan en symbols betydelse, och å andra sidan 
dess religiösa innehåll och innebörd. I inget samman
hang i den följande framställningen görs därför någon

tolkning av symbolikens betydelse - inga gudar om
talas och inga specifika myter identifieras. Innebörden 
av vad jag här framställt blir också att den materiella 
kulturen inte är en spegling av en befolkningsgrupps 
religiösa föreställningar i sig, utan denna befolknings 
förhållningssätt och i många aspekter lokala och all
deles kulturspecifika ”Words against Death” inför en 
transcendent meningsinnebörd (Davies 1997:1 ff.).

Genom de monster som framträder i gravarnas och 
platsens utformning blir alltså de målsättningar och 
den religiösa och sociala innebörd som skulle framkal
las i ritualerna än idag iakttagbar. Genom att kunna 
dokumentera begravningens handlingar och symbolik 
och anknyta dessa mönster till de rön som finns i so
cial- och religionsvetenskaplig forskningstradition kan 
man, menar jag, förstå de sociala och religiösa ”me
ningar” som just här i sluttningen under yngsta järn
åldern projicerades och fick sin specifika representa
tion.

Förväxlingar av meningens betydelse och innebörd 
får givetvis effekter för alla tolkningar där avsikten är 
att teckna någon form av religiös eller ideologisk ”his
toria” utifrån en arkeologisk kontext. Bland annat kan 
lokala och regionala variationer i materiell kultur då 
tolkas som att det förelegat också stora innehållsliga 
skillnader mellan människors sätt att definiera de re
ligiösa strukturerna och föreställningarna. En tvivel
aktighet som också lätt kan uppträda med en förväx
ling av relationen mellan religiös betydelse och inne
börd resp. föreställning och förhållningssätt är att fors
karen låter artefakternas art och blotta närvaro i den 
analyserade kontexten avgöra tolkningen. Detta istäl
let för att tingens inkorporering i ritualen poängteras 
som det meningsbärande också i den kulturhistoriska 
kunskapsprocessen.

En anmärkning som redan gjorts är att religion i 
social mening är en idé vars syfte och ”mening” i grun
den alltid var att återsäkra samhällets, kollektivets och 
individernas fortlevnad. Detta är givetvis en helt an
nan än en för människorna vid Sannagård upplevd 
religiös ”mening”. Denna är också annorlunda än den
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”mening” som ryms i ett religionspsykologiskt förank
rat betraktelsesätt (Halbwachs 1992:84, Rappaport 
1999:108 ff., 137). I ritualerna fanns alltid tre nivåer 
av målsättningar och meningsinnebörder, och projek
tionen pendlade i ritualen alltid mellan det socialt och 
religiöst mycket medvetna till det helt omedvetna. 
Dessa tre övergripande nivåer av ”mening” i ritualen 
är:
Att vidmakthålla en kontinuerlig och kollektiv social 

kommunikation förutan vilken samhällets struktu
rer, dess särprägel, organisation och ideologi ej kan 
upprätthållas.

Att synliggöra en religiös innebörd och de behov av 
transition, transformation och regeneration som 
förelåg i begravningsritualen.

Att synliggöra och bekräfta en överordnad ordning, 
ett ”symboliskt universum” utifrån vilket världen 
kunde struktureras.
För diskussioner kring begravningstraditioners 

”mening” måste utgångspunkten på grund av det ovan 
sagda vara att dessas uttrycksform alltid är avhängiga 
av specifika kulturella sammanhang (Hodder 1986: 
171 ff., 1987:10). Inte ens inom kulturellt avgräns- 
ningsbara sammanhang kan vi vara helt säkra på att 
definiera en och samma religiösa ”mening” i en på ytan 
helt likartad symbolik (Thomas 1991:187, Vandkilde 
2000:29 ff. och där anförd litt.). Kollektiva religiösa 
ritualers ”mening” är alltså mycket diversifierad och 
olika meningsnivåer uppmärksammas därför i olika 
vetenskapliga discipliner.

När Jung t.ex. skriver att ”Människan har ett po
sitivt behov av allmänidéer, föreställningar och över
tygelser, som ger mening åt hennes liv och låter henne 
finna sin plats i universum” är det en specifikt djup- 
psykologisk definition av individens behov av ”me
ning” som understryks (Jung 1964:89). I ett långt brev 
till teologen William Lachat utvecklade Jung sin defi
nition av religionens meningsinnehåll där han bl.a. 
konstaterar att ”.. .Hela den teologiska förkunnelsen 
är ett mytologem, en räcka arketypiska bilder avsedda 
att ge en mer eller mindre noggrann beskrivning av den

ofattbara transcendensen” (Jung 1998:354 [1954]). 
Lévi-Strauss definierar en annan ”mening”, när han 
påstår att ”If there is a meaning to be found in mytho
logy, it cannot reside in the isolated elements which 
enter into the composition of a myth, but only in the 
way those elements are combined” (Lévi-Strauss 1977: 
231). Gemensamt för Jungs och Lévi-Strauss ”me
ningar” är att båda poängterade det allmängiltiga och 
närmast undermedvetet autonoma i människors kol
lektiva strävan mot ordning. Trots att Lévi-Strauss ut
tryckligen och återkommande tog avstånd från exis
tensen av Jungs meningsbärande begrepp, arketypen, 
tenderar hans beskrivning av myten att i grunden fram
stå som arketypisk när han frågar sig varför myter 
återkommande beskriver samma meningsinnehåll även 
om de härrör från helt olika kultursammanhang (Lévi- 
Strauss 1977:208). Turners och Rappaports syn på 
”mening” är intimt förbunden med ritualen, och på 
flera vis mindre ”metafysisk”, då de menar att ritual
ens mening är att erbjuda möjligheter att påverka soci
ala situationer samtidigt som den garanterar reproduk
tion av samhället, och allt detta i en medvetet upplevd 
form.

Ställs dessa socialvetenskapliga ”definitioner” av 
religions och ritualers mening i relation till religions
vetenskapernas rön möter vi här helt andra synsätt. 
”Meningen” kan vara numinös och religiöst absolut, 
och för den teologiska religionsvetenskapen är målet 
att beskriva vilken religiös/teologisk innebörd och till 
vilket religiöst ändamål ritualen syftar (Oxtoby 1987: 
433). Religionsfilosofen L-V. Thomas menar att ritual
ens ”mening” är att synliggöra värderingar kollektivt 
på ett vis som understödjer vår möjlighet att leva ett 
humant och hälsosamt liv (Thomas 1987). Religions
historikerna Ariés, Binski och Davies och religions
sociologen Moller pekar på att de kollektiva ritualer
nas ”mening” bl.a. var att fungera som strukturerade 
sociala förhållningssätt genom vilka döden ”tämjdes” 
och de yttersta existentiella frågorna kunde konfron
teras (Ariés 1981, Moller 1996, Davies 1997) och re- 
ligionspsykologerna Geels och Wikström understryker
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människans ständiga behov av att ställas inför ”det 
Heliga” i tillvaron för att kunna förstå en ”mening” i 
denna (Wikström 1993:19). När arkeologen Bruce 
Trigger beskriver det bruk som inom en maktideologi 
görs av religiös symbolik, och som bl.a. uttrycks i mo
numentalgravar och stora offer speglar detta en med
vetet genomförd social strategi och politisk ”mening” 
(Trigger 1990:124). Slutligen inryms en kunskap om 
religiösa ritualers och ett religiöst livs ”mening” i ly
rik och litteratur. En ”mening” som jag inte närmare 
skall gå in på i detta sammanhang men man kan bara 
erinra sig rader ur t.ex. Stagnelius eller Lagerqvists tex
ter för att få en uppfattning om omfattningen av de 
religiösa ritualernas ”mening” för vår existens. I den 
religiösa ritualen kan vi besvärja och faktiskt röra vid 
det som i poeternas värld är innehållet i ”det heliga 
tomrummet” (Wikström 1993:127 ff., Nilsson 1982).

Genom att kombinera den syn på platsers och 
ritualers sociala och religiösa mening som finns hos så 
olika forskare som Dürkheim, Gerardus van der Leuw, 
Jung, Lévi-Strauss, Halbwachs, Eliade, Wikström, 
Brereton, Thomas, Moller, Hodder, Turner och Rappa- 
port skapas enligt min mening möjligheten att bedöma 
vilka drag som även i ett stumt arkeologiskt material 
kan anses ha generella resp. specifika förklaringsvär
den när det gäller människans föreställningar och för
hållningssätt till dessa. Enkelt uttryckt menar jag att 
en form av innehållsligt likhetstecken kan sättas mel
lan vad Gerardus van der Leuw avsåg med ”objektiva 
värden”, i relation till vad Jungs ”arketyper”, Lévi- 
Strauss ”myter”, Halbwachs ”kollektiva minnen”, 
Turners ”ritualer”, Ottos och Eliades ”det Heliga” och 
Hodders ”kontext” är. Ett likhetstecken kan också 
sättas mellan forskarnas syn på att det som utav be
gravningar blir materiell kultur alltid representerar ett 
subjektivt och kulturspecifikt förhållningssätt till en 
transcendent meningsinnebörd. Arkeologiska under
sökningar är därför synonyma med dokumentationen 
av de fysiska resterna av ett dåtida förhållningssätt till 
de övergripande föreställningarna - och aldrig av fö
reställningarna i sig.

Ritualens "mening" hos Turner

"If ritualization...has a biogeneticfoundation, while meaning has 

a neocortical learned base, does this mean that creative processes, 
those which generate new cultural knowledge, might result from 
a coadaptation perhaps in the ritual process itself, of genetic and 
cultural information?"

Turner 1983:228

I två av sina sista texter, ”From Ritual to Theatre” 
(1982) och ”Body, Brain and Culture” (1983) beskrev 
Turner hur ritualen är en konkret social mötesplats där 
idéer prövas, förkastas eller accepteras. I sin syn på 
ritualens tredelade struktur ”utvecklade” Turner idéer 
som låg implicit i van Genneps klassiska studie ”Les 
Rites de Passage” (1908) och också beskrivits av Fustel 
de Coulanges i ”La Cité Antique” redan 1864 (Fustel 
de Coulanges 1980 [1864]) samt i flera klassiska fran
ska sociologiska och tidiga strukturfunktionalistiska 
antropologiska arbeten (t.ex. i Hubert &c Mauss 1909, 
Radcliffe-Brown 1964 [1922]).

Den kollektiva religiösa ritualen omfattar enligt 
Turner (och forskningstraditionen) tre huvudstadier. 
Det första utgörs av en social separationsfas, den an
dra fasen är det kaotiska (liminala) stadium under, och 
genom vilket fundament skapas för strukturella för
ändringar. Detta inför den tredje och socialt ordnande 
fasen. I den liminala fasen synliggjordes och möjlig
gjordes ”positive and active qualities” (Turner 1982: 
41) på ett vis som klargjorde att en social ”anti-struk- 
tur” rymdes i den i grunden konservativa ritualen. 
Ritualen erbjöd möjlighet för produktion av helt nya 
meningsinnehåll och kunskapsvärden (Turner 1977). 
Turner menar därmed att den kollektiva ritualen inte 
bara är formen för att förvalta, synliggöra och erbjuda 
möjlighet för att förändra, utan kunskapen och sär
dragen i den specifika kulturen produceras i ritualen, 
och denna var därför motor såväl som växellåda i det 
sociala systemet men också källan för uppkomsten av 
nya kulturspecifika uttryck och egenskaper. Den kul
turspecifika kunskap som producerades i ritualen kom
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i ett sekundärt skede alltid att institutionaliseras och 
sålunda omvandlas till kollektivt förankrade traditio
ner med tydliga religiösa och sociala meningsinnehåll. 
Turner skriver att ””Meaning” in culture tends to be 
generated at the interfaces between established cultural 
subsystems, though meanings are then institutionalized 
and consolidated at the centers of such systems” (Tur
ner 1982:41). I förhållande till Lévi-Strauss, för vilken 
ritualens handlingar kan liknas vid struktur- och lag
bundna processer som i sin ”mening” reflekterar en 
generell och ideologiskt autonom strävan mot ordning 
(Zuesse 1987:411), är ritualen för Turner ett kulturellt 
verktyg som förändras till sitt eget meningsinnehåll, 
samtidigt som förändringarna påverkar samhällets 
organisation och i slutändan dess ideologi. Turners 
strävan var att belägga den kommunikativa meningen 
- ärendet som avhandlas - i ritualens form, och samma 
synsätt kommer fram hos Rappaport när han menar 
att den kollektiva ritualen erbjuder sociala förhåll
ningssätt som försäkrar oss om att kunna leva ett hu
mant liv. I relation till diskussionen i kap. 3 och det 
ovan sagda kan den kollektiva religiösa ritualen en
ligt Turner beskrivas som strukturerad och systemati
serad handling och symbolik och den kan ”klassifice
ras” som ”those conscious and voluntary, repetitious 
and stylized symbolic bodily actions that are centered 
on cosmic and/or sacred presences” (Zuesse 1987: 
405).

Religiös "mening" i arkeologisk 
arbetstradition

Som redan understrukits har i sydskandinavisk arkeo
logisk forskning kring yngsta järnåldern överordnade 
politiska förhållanden och samhällets sociala elit ställts 
i fokus. Slagsidan i perspektivet har inneburit att den 
generellt tillämpbara kunskap som enligt min mening 
ryms i det lokala och specifika sammanhanget nedvär
derats. Resultatet är bl.a. också att de religiösa före
ställningar som fanns i bredare befolkningslager tap
pats bort i bilden av yngsta järnåldern. Det kan rentav

ibland framstå som att den krigarideologi, asatro och 
inbrytande kristendom som under yngsta järnålder på 
uttryckssidan kännetecknade samhällselitens religions
utövning var spridd och förankrad både i bredare folk
lager och också i en religiös övertygelse. Så var knap
past fallet. Istället bör det antas att åtskilligt äldre före- 
ställningskomplex präglade de bredare folklagrens re
ligiösa övertygelser. Snarare har de vaniska föreställ
ningarna, p.g.a. att det i dessa fanns en närmare kopp
ling till en åkerbrukande befolknings behov, varit de 
som stod i centrum för befolkningen vid Sannagård. 
De vaniska föreställningarna har också i högre grad 
ansetts kopplade till äldre perioders föreställningsvärld 
(Lagerlöf 1994:208, Johansen 1997:24) och till det 
samhällsskikt som denna befolkning av bönder utgjor
de. Underförstått har då antagits att asatron främst 
skall knytas till en överklass religionsutövning (Niel
sen 1991:246). De båda föreställningskomplexen har 
också beskrivits som samtida och kompletterande (Jo
hansen 1997:24). Men samtidigt har forskare menat 
att de båda föreställningskomplexen varit ”konkurre
rande”, och kulten av asarna har antagits ersätta de 
vaniska föreställningarna (Meletinskij 1973:59). I gra
varna vid Sannagård och i begravningarnas symbolik 
avtecknar sig definitivt inget som kan tolkas som en 
överklass uttryck av en krigarideologi eller en asakult. 
När kontexten värderas och ställs i relation till soci
alantropologisk, religionshistorisk och religionspsyko
logisk forskningstradition kring religiösa föreställ
ningar och dessas uttryck framstår tydligt att den re
ligiösa symbolik som uttrycktes vid Sannagård i hö
gre grad kännetecknas av det idéinnehåll som av fors
karna tillskrivs de vaniska föreställningarna. Detta 
menar jag mycket tydligt kommer till uttryck i ett arke
ologiskt material som det från Sannagård. I begrav
ningarna ryms till en början tydliga hedniska drag, och 
dessa är kopplade till äldre tiders föreställningar och 
symbolik. I allt från gravtypernas former, till de bil
der av skepp och kretsar som framställts i landskapet 
och i slaktandet av hundar och nedläggandet av gå
vor och offer återkopplas till avsevärt äldre tiders tra
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ditioner och symboler. När detta jämförs regionalt 
framgår att den återkoppling som vid Sannagård ut
trycktes i relation till äldre tider nästan generellt också 
återfinns i sådana gravfältsmaterial som i Sydskan- 
dinaviens vendel/vikingatid kan anses vara represen
tativa för en ”normalbefolkning”. Precis som vid San
nagård finner man att den konkreta återkopplingen till 
äldre tiders monument och ”heliga platser” också fö
religger i Nordjylland, det inre av Västergötland eller 
i Blekinge. Också här ”byggs” en vendel/vikingatida 
bild av världen som mycket konkret vilar på brons
ålderns och den äldsta järnålderns föreställningsvärld, 
på dessa människors monument och landskapsuppfatt- 
ning. Och i dessa perioder fanns definitivt ingen kris
tenhet eller asatro som infiltrerade i den äldre kultens 
centrala meningsinnehåll - regenerationen av männis
kan, naturen och världen. Jag menar därför att också 
när den yngre järnålderns religion diskuteras har en 
ledande samhällsklass religiösa uttryck kommit att i 
forskningen överpoängteras på ett sätt som bidragit 
till att en sannolikt ytterligt skev bild skapats av de 
religiösa övertygelsernas form och utbredning under 
perioden. Att den bild som skapats av en vikingatida 
befolknings religionsuppfattning, där asatron och en 
politiserad religionsutövning ställts i centrum, haltar 
betänkligt beror enligt min mening på att det i arkeo
login inte alltid görs en åtskillnad på religiösa över
tygelsers innehåll i förhållande till hur religionen ut
trycks i ritualer, traditioner och materiell kultur. Man 
skiljer i arkeologisk bearbetningstradition inte mellan 
vad som i religionsvetenskaperna definierar innehål
let i en hierofani i relation till en kratofani.

Dåtidens ordinära befolkningslager bildar alltså 
enligt min mening även när det kommer till en diskus
sion av religiösa föreställningar en något grå och dif
fus fond bakom den scen där historien ansetts utspela 
sig. Kantringen har även medfört att ”lågmälda” 
materialkategorier och till funktion svårbestämbara 
artefakter utnyttjats i mycket begränsad omfattning i 
analyser av religiösa övertygelser och uttryck i rela
tion till sin inneboende kunskapspotential.

Idag ter sig den av Leslie Whites systemteorier 
(White 1975) influerade tradition som förmedlades av 
A.A. Saxe och Lewis Binford och utmynnade i ”The 
Archaeology of Death” (Chapman et al 1981) som för
enklad (Saxe 1970, Binford 1971). När antropologins, 
religionsvetenskapens, psykologins och sociologins rön 
kring gravars och begravningars meningsinnebörd 
värderas i förhållande till det bärande postulatet i ”The 
Archaeology of Death” - d.v.s. att en grav främst är 
ett mått på den bortgångnes sociala position och roll i 
samhället - blir förenklingen i den processuella tolk- 
ningsbilden tydlig. Bland andra John Barrett gjorde sig 
till förespråkare för en mer kontextuell hållning när 
han 1991 menade att ”We should not assume that the 
social roles once held by the deceased determine burial 
rituals. Instead, we must turn our attention to the li
ving, to understand their actions, played out around 
the corpse and the grave. The dead are not active par
ticipants in their own funeral" (Barrett et al 1991: 
120). Detta äger givetvis sin riktighet på ett ganska 
självklart plan, men å andra sidan nedvärderar Barr
ett i viljan att slita i ett paradigm i sin tur den avlidnes 
roll i ritualen. En väsentlig del av förhistoriens religiösa 
ritualer var koncentrerade kring ”döda” förfäder och 
Barretts och många andras invändningar mot "The 
Archaeology of Death” tenderar att rasera också det 
positiva i den processuella traditionen och samtidigt 
generera nya förenklingar i den meningen att man i få 
kulturer exempelvis sätter likhetstecken mellan döden 
och permanent frånvaro. Döden är sällan ett slut på 
tillvaron, utan en annan form för denna. De döda på
verkar både sin begravning och sin omgivning - de blir 
förfäder. I många föreställningar har döden också ett 
”slut” och de döda är levande, om än dock i annan 
gestalt. De rådfrågas, de skall ha mat och bostäder, de 
bråkar och stör de levande, de manipulerar den ”verk
liga världen” och de åkallas i krissituationer och åbe
ropas både i, och för att få, framgång och lycka (Bloch 
1971, Werbner 1989). I begravningar och andra ritua
ler ryms en religiös och social ”mening” som är gene
rell för alla människor och genom denna är vi därför
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bundna i ett system. Inom djuppsykologin menas att 
behovet av att uttrycka sådan ”mening”, sådana bil
der är en del av våra psyken (Jung 1964) eller vår struk
tur (Lévi-Strauss 1977:208) och detta är givetvis ett 
helt annat system än Leslie Whites.

Utan tvekan är det i första hand information från 
gravar som i arkeologin på framgångsrikt vis använts 
för att ställa upp modeller över förhistoriska kultur
gruppers utbredning och också för att förklara regio
nal och överregional förhistorisk administrativ och 
politisk utveckling (Näsman 1998). Det är ur gravar 
typologier och kronologiska perioder sedan länge kun
nat säkerställas och det är likaledes material från gra
var som används för att visa hur social status och pre
stige uttrycktes för mycket länge sedan (Parker Pearson 
1999).

Oavsett vilka material eller skriftliga källor som 
använts menar vi arkeologer unisont att det skandina
viska samhället under yngsta järnålder och vikingatid 
till sin struktur var hierarkiskt och socialt skiktat (se 
bl.a. Randsborg 1980, Roesdahl 1980, Schjødt 1991b, 
1998, Callmer 1991, Hedeager 1997). Ett av sina tydli
gaste hierarkiska uttryck får denna sociala organisa
tion i samhällselitens begravningar och gravmonu
ment. Föreställningarna brukades för att rättfärdig- 
göra en profan maktideologi. Systemet vilade på att de 
centrala religiösa föreställningarna brukades socialt och 
politiskt - och denna projektion och fusion av religiösa 
och sociala värden blir övertydlig i framväxten av det 
”sakrala kungadömet”. Idén vilade på att den politiska 
maktens utövare tillskrevs transcendenta egenskaper 
och sågs som företrädare eller rent av som synonyma 
med gudomligheten, och därmed ställföreträdare också 
för utövandet av den numinösa makten. Både den 
världsliga och gudomliga makten kom på så vis att re
presenteras av ett tunt elit- och ledarskikt i samhället 
som uppehölls i regionala nätverk (Schjødt 1990a, 
1991b). Den sociala strategin blir också projicerad i den 
materiella kulturens utformning i allt från arkitektur 
och social organisation till diminutivt återgivna dekor
stilar (Glob 1970, Andersen 1985, Arwill Nordbladh

1998). Som politisk strategi och social representation 
framstår det vikingatida sakrala kungadömet som ett 
exempel på ett globalt förekommande fenomen i hur 
eliter etablerat och konfirmerat maktstrukturer genom 
bruket av religiös symbolik.

Den problematik som indirekt har uppstått ur all 
denna ur gravar vunna arkeologiska kunskapsproduk
tion har inte att göra med dennas kvalitet utan sna
rare med vad den ansetts representera i en dåtida so
cial och demografisk mening. Någon folkhavshistoria 
har det knappast varit frågan om att teckna. Det be
forskade arkeologiska materialet består av elitens mil
jöer- ”rika” grav-, boplats- eller offerfynd. Medan helt 
andra lämningar, sådana som i högre grad speglar en 
massornas historia inte alls värderats i anslutning till 
den övergripande viljan hos forskningen - att teckna 
samhällets struktur och utveckling. Det är också här 
problemen tar vid. I sin förlängning har situationen 
kommit att innebära att en mycket stor mängd arkeo
logiska undersökningsresultat på ett omedvetet vis 
kommit att anpassas till denna strävan. Detta har fått 
till resultat att frånvaro i den arkeologiska kontexten 
av de kriterier som anses utvisa samhällselitens mil
jöer tolkats som tecken på social isolering och stag
nation. I denna isolering ryms också en retorik som 
sätter likhetstecken mellan det lokala och det ”enkla”, 
vilket är olyckligt. Inte minst har detta också blivit 
fallet när det gäller undersökningar och tolkningar av 
den yngre järnålderns begravningsplatser. Det finns i 
artiklar och rapporter en ständigt återkommande för
våning hos författare när det visat sig att de gravfält 
som undersökts ej innehöll artefakter eller gravskick 
som kan kopplas till forskningens syn på hur en sam
hällelig komplexitet uttrycks. Innebörden har blivit att 
gravmaterial som anses ”enkla” i mycket låg grad 
beforskas ur social såväl som religionsrelaterad syn
vinkel. Effekten av detta är i sin tur att den arkeolo
giska tolkningstraditionen låst fast sig vid ett synsätt 
som innebär att en mycket stor del av materialet ej 
värderas. När man väger in socialantropologins, reli
gionsvetenskapernas och psykologins rön är det lätt
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att inse att det ryms en stor potential i analyser av gra
var och begravningsplatser i syfte att teckna en mer 
helhetlig bild av den yngsta järnålderns människor.

Mig syns det lämpligt att arkeologiska analyser som 
syftar till att diskutera religiösa föreställningar i förs
ta hand görs utifrån en värdering av kontexter som i 
sin mening var avsedda att fungera som en scen för 
att återge just religiösa idéer och föreställningar. I 
mångt och mycket avgörs möjligheterna att kunna 
teckna en förståelse av den komplext fungerande me
ning som projicerades i den yngre järnålderns begrav
ningar och begravningsplatser av att det är möjligt att 
separera och skikta den meningsinnebörd som uttryck
tes symboliskt i samband med begravningarnas olika 
faser. Hela tiden måste en värdering av begravninga
rna och gravskickets komplexitet utgå ifrån att all sym
bolik kännetecknades av att den i sig inrymde ett fler
tal projektioner med olika meningsinnebörd och so
cial riktning. En innebörd och riktning som pendlade 
mellan det individuella och det kollektiva, från det 
omedvetna till det medvetna, mellan de döda och de 
levande, från det sakrala till det profana, från det 
hierofana till det kratofana och från det lokala till det 
överregionala. Allt detta också i en symbolik som i sin 
uttrycksform pendlade från den rent ikonografiska 
återgivningen till det symboliska återgivandet av helt 
abstraherade idéer.

En nödvändighet för att bredda synen på ritualers 
och begravningstraditioners meningsinnehåll i det syd- 
skandinaviska samhället under yngsta järnålder är att 
det arkeologiska materialet från gravar tolkas i anslut
ning till sin funktion i de handlingar som var centrala 
för ritualens målsättning. Artefaktmaterialet bör som 
redan nämnts behandlas på ett vis som gör att dessas 
funktion, och inte endast närvaro, i ritualens menings- 
bärande handlingar ställs i centrum. Eftersom det kan 
förutsättas att ritualens olika faser omfattade helt olik
artade ”meningar” kan det också förutsättas att före
mål hade helt olika funktion och meningsinnehåll i 
ritualens olika faser. Även synen på vilka material
kategorier i en kontext som är informationsbärande

bör vidgas i den meningen att många av de material
grupper som innehåller information ej identifieras och 
tas upp till behandling i arkeologiska analyser. Foku
seringen på ”rika material” och ”exklusiva” artefakt- 
kategorier har bl.a. fått negativa effekter för vår möj
lighet att förnimma den dåtida ”meningen” i både 
begravningar, gravar, gravmonument och gravplatser.

I första hand diskuteras i arkeologiska analyser ma
terial som härrör från ritualens kremeringsfas. Det är 
här de föremål finns som kan knytas till den bort
gångna individen och dennas sociala person. Slutsat
serna brukas sedan för att belysa hela ritualens me- 
ningskontext. I andra hand innebär en uppsplittring 
av synen på de deponerade föremålen, såsom avspeg
lande strukturerade handlingar i olika nivåer att gra
ven inte blir betraktad som en platt meningsstruktur. 
I ett tredje led innebär en uppdelning av artefakt- 
kategorierna i förhållande till ritualens olika faser att 
vi i högre grad kan fokusera på handlingarnas me- 
ningsbärande innehåll, detta i och med att de artefakt
material som varje fas i ritualen efterlämnat kan kon
trastställas i relation till varandra.

Som arkeologisk miljö är gravplatsen vid Sanna
gård på många vis typisk. Fornlämningen är en helt 
överodlad och i Sydskandinaviens jordbruksbygder 
ofta förekommande gravfältsmiljö från yngre järnål
dern i vilken de gravtyper och artefakter som vanligt
vis påträffats också fanns representerade. En målsätt
ning för mig har varit att visa på omfattningen av de 
tolkningar som kan göras kring människors föreställ
ningar utifrån en så ”enkel” miljö. I Sydskandinavien 
finns en mängd likartade gravplatser. Ett exempel finns 
i Traehede i Nordslesvig. Efter undersökningen av 
denna skriver Steen W. Andersen att ”Både med hen
syn till gravskik og oldsagsformer gör gravpladsen et 
udpraeget lokalt indtryk...” (Andersen 1987:165). An
dersen sätter i sin värdering av gravarnas innehåll 
också likhetstecken mellan ”lokalt intryck" och social 
”isolering” och jag menar att tolkningen av gravplat
sen vilar på att det i monumenten saknades fynd som 
utifrån nutida värderingar och en processuel! arbets-
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tradition kan anses spegla en delaktighet i sociala stra
tegier av överregional karaktär.

Den lokala prägel som både gravformerna, grav
skicket och fyndmaterialet i Traehede och på många 
andra platser oftast anses uttrycka har som nämnts 
också lett till att vikingatidens gravskick beskrivits som 
oöverskådligt (Kleiminger 1993:77). Men det är då 
viktigt att påminna sig om att detta oöverskådliga och 
lokalt framtonande gravskick, beskrivs som sådant 
först i de sammanhang som arkeologiskt undersökta 
gravmiljöer diskuteras. Det är i alla sammanhang först 
när en bedömning gjorts av gravarnas innehåll som 
dessa ansetts vara präglat av i första hand lokala tra
ditioner. Utgick vi istället från gravplatsernas och de 
enskilda monumentkategoriernas yttre utformning kan 
samma platser och traditioner beskrivas både som mo
numentala, enhetliga, socialt strategiska och som ut
tryck för en mycket homogen föreställningsmässig 
identitet och gemenskap över stora regioner. Det para
doxala förhållandet mellan å ena sidan gravplatsernas 
yttre homogenitet och monumentalitet och dess å an
dra sidan ”kalejdoskopiska” variation i gravskick och 
inventarier kommer också till starkt uttryck vid Sanna
gård. Väger vi in andra discipliners syn på vad som 
definierar begravningsplatsers funktion för samhällets 
ideologi kan en helt annan bild skapas av många mil
jöer. Betraktar man Sannagårdsgravplatsens läge i det 
dåtida kulturlandskapet, invid en av järnålderns vik
tigaste huvudleder, dess olika monumenttyper och 
också förekomsten av en jättelik skeppssättning erhålls 
snarare en förnimmelse av att befolkningen här stått i 
omfattande förbindelse med omvärlden och tagit del 
av den stora världens förvecklingar. Betraktar vi å 
andra sidan gravarnas inre får vi en helt annan bild. 
Förutom att fyndkategorierna i de många gravgöm
morna är de närmast typiska under 700-900-talen, är 
huvudintrycket att fynden är mycket ”enkla”. Skulle 
man därför välja att enbart se till gravplatsens ”inre” 
när vi framlägger hypoteser om platsers funktion och 
roll i regioner och för samhället, kan vi återvända till 
Traehede och instämma med Andersen när han me

nar att gravplatsen i Traehede utvisar att ”...det lille 
vikingesamfund ved Sønderån har vaeret ret isoleret” 
(Andersen 1987:184). Men även här finns kommu
nikationsleden och närheten till mer kända platser. Jag 
menar att Andersens tolkning främst grundar sig på 
att han tillika med oss andra i för hög grad utgår från 
nutida värderingar och heller inte fullt ut värderat 
gravplatsens sociala funktioner i förhållande till dess 
religiösa funktioner för lokalsamhället invid Sønderån. 
Tolkningarna kring vikingatidsgravplatsen vid Trae
hede pekar enligt min mening ut några problem i vår 
arbetstradition. Dessa är dels den förenklade och för
enklande synen på äldre tiders människor och deras 
föreställningar, och dels en likartat förenklande syn på 
religiös symboliks meningsinnehåll och uttrycksvaria- 
tioner (jfr bl.a. Tillich 1999:391).

7.2. Begravningsplatsens och 
begravningarnas organisation

"Symbolen representerar något annat än sig själv.. ..Om symboler 
står för något som de själva inte är, då är frågan: "Varför har vi 
inte det som de står för direkt? Varför behöver vi symboler 
överhuvudtaget?" Och nu kommer vi till något som kanske är 
symbolens huvudfunktion - nämligen att den öppnar verklighets- 
plan som annars är dolda och inte kan fattas på något annat sätt."

Tillich 1999:390 11955]

Introduktion

Syftet är nu att söka teckna begravningarnas och 
begravningsplatsens organisation och att på så vis 
kunna belysa drag i en rituell praxis och religiös sym
bolik som var förhärskande hos denna befolkning och 
gestaltades på begravningsplatsen under några hundra 
år. För att kunna teckna ett meningsinnehåll i rituale
rna måste gravarna betraktas som spår av ritualiserade 
händelseförlopp, som rester av i det empiriska mate
rialet identifierbara och tids- och rumsligt åtskilda fa
ser i begravningarna. Utgångspunkten bör också vara
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att organisationen av begravningarna såväl som ut
formningen av begravningsplatsen och landskapsrum
met gestaltade en helhetlig symbolik med både reli
giösa och sociala målsättningar.

De åtskilda faser i begravningsritualerna som kan 
identifieras i det arkeologiska materialet är 1) förbe
redelser och kremering, 2) bearbetning av brända ben 
och kollektiva offer samt 3) gravläggning och monu
mentuppförande. Eftersom syftet är att teckna en så 
helhetlig bild som möjligt av ritualen måste som re
dan nämnts även lämningar som hus och härdar och 
äldre gravplatser i omgivningen också betraktas som 
rester av konstruktioner till vilka viktiga delar i ritua
lernas meningsinnehåll knöts.

Begravningsplatsen

Genom grävande av sökschakt, inventering av åkrar, 
metalldetektoravsökning och selektiv matjordsunders
ökning kunde gravplatsens ungefärliga utbredning 
klargöras. Av kap. 5 framgår att gravläggandet vid 
Sannagård omfattat ca 300 år, från 600-talets slut in i 
900-talet senare hälft. Förutom att det är möjligt att 
indela gravarna i en äldre grupp från i första hand 700- 
talet och en yngre från främst 800-tal och tidigt 900- 
tal kan ingen finare indelning av gravarnas kronologi 
göras.

Samtliga förekommande typer av monument har 
brukats under 700- och 800-talet. Att domarringar 
skulle utgöra en äldre kategori än övriga typer, vilket 
är den traditionella bilden, understöds inte av resulta
ten. Övriga typer, högar, resta stenar och skepps- 
formade gravar hör traditionellt till vikingatiden i det 
halländska landskapet, och något avvikande ryms inte 
heller i miljön vid Sannagård. Vanligast på begrav
ningsplatsen var av jord uppförda gravhögar. Dessa 
anläggs under hela perioden och möjligen är det för
vånande att dessa stenfria små gravhögar även anlagts 
så tidigt som under 700-talet. Det är inte heller möj
ligt att påstå att någon av monumenttyperna kan re
lateras till de gravlagdas kön på mönsterbildande vis.

Däremot kan inslag i ritualerna, som traditionen att 
deponera kvartsstycken, relateras till kvinnogravar i 
första hand. Traditionen kan påvisas i samtliga mo
numenttyper, vilket understryker att val av monument
form inte haft med de gravlagdas kön att skaffa. Ål- 
dersbestämningen visar på likartade förhållanden. Det 
har inte varit på det viset att en speciell monument
kategori varit förbehållen en åldersgrupp.

Begravningsplatsen återfinns i sydöstsluttningen av 
en bred och kraftig åsrygg varifrån flera äldre monu
mentala gravmiljöer kunnat iakttas. Järnåldersgra- 
varna bokstavligen omgavs av bronsåldersmonument. 
Både söder och norr om gravplatsen finns bergsknallar 
med äldre gravplatser. Bara 300 meter norr om grav
fältet finns som beskrivits stora högar på en höglänt 
rygg (RAÄ 36). Söder om gravfältet, på en lika mar
kant höjd, ligger ett gravfält bestående av både större 
flacka stensättningar och högar (RAÄ 25). Bara hund
ra meter väster om gravfältet återfinns ytterligare 
bronsåldersmonument (RAÄ 32-33 m.fl.).

Gravplatsens yttre utformning kan till delar klar
göras genom en bedömning av de arkeologiska läm
ningarnas inbördes relationer. Samtidigt tenderar tids
dimensionen att falla bort när syftet är att presentera 
en mer helhetlig bild över gravplatsens utseende. Det 
är alltså inte möjligt att påstå att samtliga de konstruk
tionselement i gravplatsen som presenteras existerade 
samtidigt i miljön. Istället skall de enskilda gravarna 
och andra konstruktioner ses som delar i det ”bygg
nadsverk” som framställningen av begravningsplatsen 
var under några hundra år (kap. 1). I den vikingatida 
föreställningen om platsen inkorporerades också idéer 
om de äldre omgivande gravplatserna och den vendel/ 
vikingatida ”heliga” platsen skall därför förstås också 
som närområdet kring den yta där gravmonumenten 
uppförts under yngsta järnålder.

Att den yngsta järnålderns begravningsplats kom 
att placeras exakt på denna plats bör av likartade skäl 
ha sina orsaker i att just här fanns ett äldre monument 
av en kategori som inbegreps i den vendeltida före
ställningsvärlden. Ett monument kring vilket föreställ
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ningar om de egna förfäderna och det egna samhäl
lets historia kunde projiceras. Gravplatsen har vuxit 
fram kring den större gravhögen från romersk järn
ålder (A46) och genom att tre begravningar utförts i 
exakt samma nedgravning under så skilda perioder 
som under 100-talet, under 300-talet och under ven
deltid finns också en direkt koppling mellan den yngsta 
järnåldern och den äldre gårdsgravplatsen utan att 
någon egentlig kontinuitet kan påvisas i gravläggandet 
på platsen under mellanperioden. När man under ven
deltid gravlägger i den äldre högen är detta snarare en 
återkomst till en sedan länge övergiven plats än tecken 
på ett kontinuerligt bruk av området.

Markgrunden på platsen bestod som påpekats av 
sand, och flera översandningar iakttogs vid undersök
ningen. De urne- och brandgropar som omgav högen 
från romersk järnålder (A46) hade nästan alla översan
dats före 700-talet, och de har därför antagligen ej va
rit synliga under yngsta järnålder (kap. 5). Indirekt styrks 
antagandet av att det i flera fall belädes att de yngre 
gravarna placerats direkt ovanpå de äldre urnegra- 
varna. Detta innebär bl.a. att när det under vendeltid 
anläggs en grav i den större gravhögen från yngre ro
mersk järnålder görs detta sannolikt utifrån föreställ
ningen om att denna hög var alldeles ensamliggande. 
En andra sannolik innebörd är att den vendeltida gra
ven i A4 6 sannolikt är den första som anläggs i mil
jön under yngre järnålder, och dateringen av denna till 
sent 600-tal eller 700-tal bildar på så vis starten för 
det vendel/och vikingatida bruket av platsen.

Inget som kan tolkas som en medveten avgränsning 
av den äldre gravplatsen från romersk järnålder på
träffades under översandningslagren. Inga spår av 
hägnader eller diken fanns. De diken som fanns inom 
ytan var antingen helt recenta eller möjligen relater- 
bara till den yngre gravplatsfasen. Gravplatsen från 
romersk järnålder har varit placerad mitt ute på gärdet 
och på många vis är lokaliseringen och utformningen 
av gravplatsen typisk i Västsverige under äldre järn
ålder på platser där det kan antas att en gård varit be
lägen (jfr Ängeby 1999a och b).

Den vendel/vikingatida gravplatsen har varit ca 
150x100 meter stor till ytan och möjligen haft en rek
tangulär form som åstadkommits genom någon form 
av hägnad och genom gravarnas placering. Av schakt
planen (fig. 103, s. 309-311) framgår att vinkelrätt 
emot undersökningsschaktet påträffades omedelbart 
söder om de sydligast belägna gravarna i miljön ett ca 
0,5-1,5 meter brett och intill 0,5 meter djupt dike (se 
katalog, A277). Några direkta bevis för att detta skall 
relateras till gravplatsen föreligger inte. De brända ben 
och den keramik som fanns i diket kan ha hamnat i 
detta under sen tid. Argumenten som talar för att di
ket bör tolkas som fragment av en yttre avgränsning 
av gravplatsen är ändå flera (se kap. 5).

Av schaktplanen (fig. 103) syns det som om grav
platsen bestått av två avdelningar där gravarna i var 
”avdelning” varit olika. Det är rimligt att det i variatio
nen ryms en kronologisk skillnad, där den södra de
len av gravplatsen i relativ mening anläggs tidigast. 
Detta styrks också av att de äldsta vendeltida begrav
ningarna sannolikt koncentrerats till det omedelbara 
närområdet kring den större gravhögen från romersk 
järnålder, och denna återfinns i den södra delen av 
miljön. Uppdelningen i två ”avdelningar” kan inte spå
ras i materialet på annat vis än att det i den nordvästra 
delen av gravplatsen genomförts begravningar som 
varit annorlunda utformade än de som genomförts i 
den södra delen av miljön. Skillnaderna i miljöns södra 
och nordvästra del bör alltså främst sökas i variatio
ner i de handlingar som förekommit i samband med 
ritualerna. Inga andra indikationer på varför det fö
rekommer två åtskilda vis att organisera begravning
arna föreligger. Man skulle kunna påstå att gravarna 
i den nordvästra delen av gravplatsen är ”enklare” till 
sin utformning. I dessa ryms färre inre konstruktions
element och antalet påträffade artefakter och artefakt- 
kategorier är också färre. I det nordvästra området av 
begravningsplatsen har sannolikt funnits en bålplats 
som brukats i samband med ett flertal kremeringar 
(A276). Kring denna var ett fåtal eldhärdar, och dessa 
bör kunna tolkas som spår av måltider. I direkt anslut
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ning till gravarna och bålplatsen fanns också A275, 
den ovalformade konstruktionen av stolpar som san
nolikt haft funktioner i samband med begravningarna.

Begravningarna

För att kunna teckna begravningarnas organisation var 
det viktigt att kunna klargöra att de anläggningar inom 
gravfältsytan som ej var gravar ändå var spår av in
slag i begravningarnas ritualer. Undersökningsresulta
ten visade att ingen samtida eller yngre bebyggelse fun
nits inom gravplatsytan eller i dess omedelbara när
het. När det gäller boplatslämningar äldre än gravplat
sen var det endast under en stensättning i gravplatsens 
östra del sådana eventuellt påträffades (A49). Omedel
bart söder om gravplatsen fanns däremot boplats
lämningar i form av stora gropar från bronsålder, och 
några hundra meter söder om gravplatsen fanns om
fattande lämningar från äldre järnålder. Som jag tidi
gare påpekat verkar det nästan som om området ”stä
dats” innan gravarna anläggas under vendel/vikinga
tid. Så ren från äldre anläggningar var ytan.

De mycket få övriga anläggningar som påträffades 
inom gravplatsytan skall relateras till begravnings
platsens och begravningarnas meningskontext. Ett 
exempel är långhuset som fanns invid begravningsplat
sens södra gräns (A125). De brända människobenen i 
stolphålen, byggnadens atypiska form och lokaliser
ingen i omedelbar anslutning till begravningsplatsen 
är starka indicier på att byggnaden var en del av grav
platsens och ritualernas kontext. Mellan långhuset och 
gravområdet påträffades också en grupp med härdar 
som säkert skall knytas till begravningsritualernas och 
gravplatsens kontext. Naturvetenskapliga dateringar 
till vendel-Zvikingatid finns från A67 och A211 inom 
detta område.

Exempel på en mycket märklig anläggning är den 
ovalformade konstruktion som framträder i ett antal 
redan presenterade stolphåls utbredning i den nord
västra delen av gravplatsen. I detta fall är det inte så 
mycket formen utan materialet som brukats för att

framställa denna som kan verka provocerande i rela
tion till den arkeologiska tolkningstraditionen. Inga 
rester av en grav kunde påvisas, och att tolka denna 
som ett gravmonument vore missvisande. Formen och 
placeringen av konstruktionen säger oss dock att A275 
sannolikt var rester av ett sällan identifierat monument 
som brukats i samband med ritualer på begravnings
platser. Skeppsformade monument är vanliga på den 
yngre järnålderns sydskandinaviska gravplatser. I det 
sammanhang som formen här uppträder, i direkt an
slutning till en kremeringsplats, omedelbart invid gra
var och ett antal härdar förefaller en symbolik närmast 
övertydligt projicerad. Uppenbarligen har det varit 
viktigt att i anslutning till kremeringen och gravlägg
ningen eftertryckligt symbolisera överfarten till efter
livet genom återgivningen av denna för detta ändamål 
typiska form.

Förutom att varje enskild begravning efterlämnat 
unika spår visar resultaten att det genomförts begrav
ningar av tre typer när det kommer till hur ritualens 
handlingar organiserats och graven resp. monumen
tet utformats. De tre variationerna bestod i att:
1. Graven utgjordes av kremeringslagret/bålplats- 

lagret.
2. Graven utgjordes av en mindre nedgravning i cen

trum av bålplatslagret i vilken de avlidnas efter- 
bearbetade ben deponerats.

3. Graven utgjordes av en mindre nedgravning i vil
ken de avlidnas ben deponerats. Kremeringen har 
företagits på annan plats inom begravningsplatsen.

Kremering

Några mönster i förberedelserna inför begravningarna 
framträder mycket tydligt. I de fall bålplatsen utgjort 
den slutliga gravplatsen har alltid cirkulära bål byggts 
upp. Storleken är återkommande ungefär densamma. 
Bålplatserna kan delas i två grupper där de mindre haft 
en diameter på mellan 1,5-2 meter i diameter och de 
större en diameter kring ca 2,5-3 meter. Bålen har i 
de flesta fall inte inringats av någon form av konstruk
tion men i de fall sådana fanns har denna varit en kant-
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Nordvästra delen av begravningsplatsen

Kremering på kollektiv bålplats (A276) Måltid Gravläggning - OfferTransition Monument

Kremering på gravplats Urplockning av kremeringslager

Gravläggning Offer

Efterbehandling av brända ben Offer - destruktion
av keramik - måltid

Monument Fig. 91. Begravningarnas faser.

kedja av sten, eller som i några fall när smala, endast 
några decimeter breda och grunda rännor grävts ned 
i sanden kring gravbålet. Att de grå färgningar som 
omgav gravgömmorna i bålplatsernas centrum visar 
dettas utbredning framgår av färgningarnas form, men 
också av att det i dessa lager fanns sporadiskt med 
brända ben samt rikligare med sot och träkol. Stenarna 
i kantkedjorna var eldpåverkade på den sida som vette 
in mot gravens centrum, vilket innebär att stenarna 
upphettats kraftigt i samband med kremeringen. Att 
de ej upphettats på den motsatta sidan indikerar att 
stenkedjorna verkligen utgjort begränsningen för grav

bålen. En del sten har formats och det finns också 
malstenar som placerats i kantkedjan. Stenarna var 
ibland placerade på högkant och var då djupt förank
rade i sanden.

Gravgömmorna hade i de flesta fall grävts centralt 
i bålplatserna. Bålplatsernas utbredning motsvarar 
sannolikt också de senare uppförda gravmonument
ens ungefärliga utbredning. Vid jämförelse med mer 
välbevarade gravar från samma period återfinns en 
yttre kantkedja nästan aldrig längre in i monumentet 
än en halvmeter. I och med att kantkedjorna ansluter 
direkt till kremeringslagrets utbredning innebär detta
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att det ganska säkert går att klargöra monumentens 
storlek utifrån bålplatsens utbredning. Ganska säkert 
kan jag därför påstå att gravhögarna, med undantag 
för några få anläggningar, varit små, med en diame
ter som varierat från ca 3 upp till 4-5 meter.

Materialet i gravbålen har, även om många vedarter 
finns i det insamlade materialet, nästan uteslutande 
bestått av några få trädslag - al och björk. Bålet har 
bestått av trä med låg egenålder. Det är sly och grenar 
som använts, mycket lite stamved återfanns i proverna. 
Frågan är om artfördelningen i bålen endast speglar 
växtligheten kring begravningsplatsen under 700-900- 
talet. Strax norr om begravningsplatsen växer än idag 
alsly i ett fuktigt markområde och längs den närbe
lägna Vinån är arten ännu dominant. Enligt Karin 
Ullberg visar vedartsfördelningen ändå att björk och 
al valts ur en växtlighet som i området omfattat en 
avsevärt större artvariation. Att just dessa växtslag 
skulle ha någon form av symbolisk innebörd i sig är 
svårt att visa, men å andra sidan kan vi förutsätta att 
det långvariga och repeterade användandet av dessa 
trädslag under flera hundra år i sig skapat en tradi
tion om att just dessa arter skulle brukas även om 
denna inte är relaterbar till en religiös ursprungs- 
föreställning i sig. Allt eftersom tiden går blir det allt 
viktigare att bruka just dessa arter också ur traditio
nell synvinkel ”för att så har man alltid gjort”, och 
även alen och björken får i detta specifika samman
hang symboliska funktioner. Några sällsynta arter, där 
man direkt kunnat förmoda en bakomliggande sym
bolik, finns inte företrädda i materialet i bålen.

Som redan påpekats var ett drag i fyndmaterialet 
att detta kunde indelas i artefakter som uppvisade resp. 
inte uppvisade någon eldpåverkan. Indelningen är vik
tig för förståelsen av begravningens organisation ef
tersom förhållandet visar på i vilken fas av ritualen 
som olika föremålskategorier deponerats, och detta 
spelar roll för hur ritualens förlopp kan tolkas. De 
föremål som låg i gravgömmor men ej uppvisar eld
påverkan måste rimligen ha deponerats i ett senare 
skede av begravningen än i samband med kremeringen.

Eftersom det utifrån forskningstraditionen är rim
ligt att påstå att de föremål som åtföljt de döda på bålet 
i hög grad kan knytas till den gravlagdas person och 
behov innebär detta att de föremålskategorier som 
skall tillskrivas ett sådant meningsinnehåll bör vara 
eldpåverkade. De föremål som påträffades i gravgöm
morna, och som inte visar någon eldpåverkan, kan på 
samma vis relateras till de religiösa och sociala mål
sättningarna bakom de handlingar som genomfördes 
under senare skeden av begravningen.

Det andra sättet att kremera på begravningsplatsen 
är på vad som tolkats som en kollektiv bålplats (A276). 
Inom A276 fanns inga fynd av föremål. Antingen har 
ytan noggrant rensats ren från föremål efter avslutad 
kremering eller så har de individer som kremerats i 
mycket ringa grad åtföljts av personliga ägodelar. Ben
materialet från A276 är mycket begränsat och så frag
menterat att ingen könsbestämning låter sig göras. Det 
kan konstateras att benen är från vuxna individer. Inga 
av de föremålskategorier som i de andra gravarna ned
lagts i en senare fas av begravningen fanns i A276. 
Däremot fanns dessa kategorier i de gravar som be
nen deponerats i. I direkt anslutning till den kollek
tiva bålplatsen fanns också den av stolpar framställda 
skeppskonstruktionen samt några eldhärdar.

Efterbehandling, offer och gravläggning
Av beskrivningarna i kapitel 5.7 och katalogen fram
går hur de brända benen efter kremeringen avlägsnats 
ur bålet tillsammans med den största mängden sot och 
träkol. Elur detta har tillgått har jag ingen kunskap om 
men att detta varit en viktig del i ritualen framgår av 
att det minutiöst noggranna tillvägagångssättet i sam
band med att benen insamlats från bålplatsen kan be
läggas. I bålplatserna fanns endast en ringa mängd 
brända ben.

Givetvis går det ej att bevisa att de brända benen 
från bålplatserna efterbehandlats i den mindre bygg
nad där brända ben fanns i stolphålen. Det är ändå 
ställt utom allt tvivel att brända ben behandlats i A125, 
och i byggnadslämningen framträder ett exempel på
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hur benen från kremeringarna kommit att vidare be
handlas. I några gravar fanns malstenar och löpare. 
Att sätta dessa i samband med behandlingen av de 
brända benen i huset förefaller också rimligt.

Det vore som nämnts enkelt att anta att de brända 
benen efter att de krossats ytterligare i huset depone
rats i de gravgömmor som grävts centralt i bålplat
serna. Om man förutsätter att benen medvetet frag- 
menterats till den form som de brända ben hade som 
påträffades i stolphålen i A125 så var dessa närmast 
av mjölliknande karaktär, och dessa ben visar därmed 
en avsevärt högre fragmenteringsgrad än det material 
som påträffades i gravgömmorna. Å andra sidan kan 
man påstå att anledningen till att de mycket små frag
menten hamnat i stolphålen var just dessas ringa stor
lek. De skulle då ha hamnat i stolphålen på samma 
vis som avfall samlas i en bostadskontexts stolphål. 
Men detta förefaller, med tanke på benens spridning i 
husets stolphål som närmast otroligt. Benen fanns i 
samtliga inre takbärande stolphåls fyllning och detta 
bör snarare tolkas som att byggnaden medvetet kan 
ha ”impregnerats” med de dödas ben. Människoben 
har påträffats i bostadskontexter från järnåldern i Hal
land (Artelius 1999e) och sammantaget bör en tolk
ning som går ut på att de brända benen efterbehand- 
lats, krossats och rengjorts i dödshuset A125, för att i 
ett senare skede av ritualen deponeras i gravar och i 
andra kontexter anses sannolik. Kring huset fanns 
också spår av eldar.

Nästa skede som avtecknar sig i ritualen är den 
verksamhet som försiggått i samband med själva grav- 
läggandet av de brända benen. I centrum av bålplat
serna fanns ytliga men tydliga nedgrävningar i vilka 
de brända benen deponerats. Även om mängden ben 
som deponerats är av mycket skiftande kvantitet, är 
groparna som grävts mycket likformiga. Alla är runda 
och storleken varierar från halvmetern till dryga me
tern. De är grunda, endast en halv till halvannan de
cimeter djupa och likformigheten antyder att det fanns 
en föreställning om hur gravgömman skulle vara ut
formad oavsett mängden ben som skulle deponeras.

Gravgömmorna är gjorda, inte i första hand för att 
rymma en specifik mängd brända ben, utan för att själ
va formen och storleken var av vikt.

De föremål som offrats i detta skede av begrav
ningen är av en helt annan karaktär än de som åtföljt 
de döda på bålet och kan i högre grad klassas som na
turmaterial. Det är inte möjligt att fastställa om dessa 
offer genomförts i direkt samband med gravläggningen 
av de brända benen, men högst sannolikt har så varit 
fallet. Detta kan sägas beroende på att det är möjligt 
att särskilja två olika depositionssätt i denna fas av 
begravningsritualen. Dels har mindre gropar grävts i 
gravgömmornas centrum. Bland de brända benen har 
några föremålskategorier deponerats på ett ordnat vis. 
Dessa är bl.a. de koniskt formade kvartsstyckena, en
staka små pärlor samt växter. Det andra depositions- 
sättet har en mer ”oordnad” karaktär. Över bålplatsen 
har avslagen från tillhuggningen av kvartsstyckena 
spritts ut och här finns också fragmenterad keramik 
som sannolikt är medvetet destruerad. I några fall 
fanns som nämnts på keramikfragmenten rester av 
”matskorpor”, något som kan tolkas som att kärlen 
brukats i samband med måltider som ingått i ritualen.

En naturlig fråga rör vad som gjordes med de 
många ägodelar som åtföljde de döda på bålet. Efter
som dessa återfinns både i bålplatserna och i gravgöm
morna kan man ganska säkert påstå att det inte varit 
viktigt att dessa kom att deponeras i den slutliga gra
ven. Symbolfunktionen var säkerligen avslutad i sam
band med kremeringen och någon vidare koncentra
tion på dessa kategorier av föremål, såsom kläde- 
dräktsdetaljer, smycken, redskap och skrindetaljer har 
ej förekommit.

I den nordvästra delen av begravningsplatsen har 
ritualerna i detta skede tillgått på annat vis. Också här 
finns depositioner av kvartsstycken, enstaka pärlor och 
växter i centrum av gravarna, men antalet föremål i 
och kring gravgömman är avsevärt lägre. Som jag re
dan angivit fanns i denna del av gravplatsen exempel 
på att gravbålet inte stått på den plats där graven se
nare kommer att uppföras. De bruna till grå färgningar
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Fig. 92. Fördelningen av trädslag som brukats i samband 
med kremeringarna. Vedartsbestämning av Karin Ullberg, 
RAÄ.

gömmorna framgår att högarna säkerligen varit helt 
byggda av jord.

De enda anläggningar där möjligheten finns att säga 
något om handlingar som utförts vid framställningen 
av monumenten, och också i samband med sekundära 
aktiviteter är stensättningarna. I dessa fanns fynd i mo
numentets fyllning som talar om senare aktiviteter 
också efter det att monumentet färdigställts. I stensätt
ningarna kan också påvisas att monumenten ibland 
rymt fler än en grav. De andra kategorierna är sådana 
anläggningar där flera gravar påvisats och det därför 
kan konstateras att monumenten omgrävts. Förkolna
de växtdelar hittades uppe i gravarnas fyllning vilket 
indikerat både att växter lagts på gravarna och också 
att det senare eldats invid och/eller på monumenten.

7.3. Begravningarnas och 
begravningsplatsens menings- 
innebörd och symbolik

som omger ca tiotalet gravgömmor har istället tolkats 
som avtryck av de monument som uppförts ovanpå 
graven. Kremeringar har alltså både utförts på själva 
platsen för graven, men också på en kollektiv kreme- 
ringsplats. Möjligen har, i de fall kremeringen utförts 
på en kollektiv plats, också de följande offerceremoni
erna genomförts på annan plats än vid graven.

Monumenten
I kap. 5.7 och katalogen redovisas tolkningar av mo
numentens utformning. Tolkningarna bygger på en 
sammanvägd värdering av lokala förhållanden i jäm
förelse med andra platser. Eftersom begravningsplatsen 
var överodlad och nästan alla monumenten avlägsnade 
är det mycket vanskligt att göra några uttalanden om 
handlingar som utförts i samband med att monumen
ten uppförts. Inget i gravarna visar på att monumen
ten framställts efter någon form av måttstock. Det rör 
sig om små gravmonument. Av avtrycken kring grav-

"How can the container reproduce the content?"

Halbwachs 1992:173 [1952]

Den religiösa traditionens 
grundläggande meningsstruktur

Av det kapitelinledande citatet ur ”Of Relations and the 
Dead” framgår att Homo religiosus värld var spräng- 
fylld av hierofanier. Exemplen på sådana hierofanier i 
gravfältet vid Sannagård är givetvis platsen i sig men 
även gravarna och de helt naturliga stenar, växter och 
djur såväl som tillverkade pärlor och keramikkärl som 
stod i centrum för symboliken i ritualernas alla me- 
ningsbärande handlingar. Än idag kan närvaron och 
omfattningen av alla dessa föreställningar och hand
lingar intuitivt förnimmas när man besöker det förflut
nas heliga platser. Vi ”förstår” intuitivt dessa platsers 
centrala funktioner genom ” byggnadsverkens” omfatt
ning och komplexitet, men borta är alla innehålls- 
förklaringar. Det är den sakrala kontexten - begrav-
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Fig. 93. Illustrationerna (fig. 93-95) är ett försök att visa delar av miljön utifrån en sammanvägd tolkning av läm
ningarna på platsen. Begravningsplatsen har möjligen omgärdats av staket och diken. På åsens krön hade också ett 
stort skeppsformigt monument byggts.

ningsplatsen, de många gravarna och den stora om
sorgen om de döda som arkeologiskt kan påvisas. Det 
sätt vi väljer att betrakta denna sammansatta kontext 
på avgör möjligheten för att kunna bedöma huruvida 
t.ex. en växt tillskrivits transcendent mening eller ej. 
Som jag tidigare påpekat kan en skimrande vit sten 
som påträffas i en profan miljö inte alls tillmätas sam
ma meningsinnehåll. Givetvis var forntidens männis
kor därmed inte alls ständigt upptagna med att religi
öst ritualisera sin verklighet - människorna vid Sanna
gård levde i sin högst annorlunda verklighet och form
värld med en total självklarhet. Varken tiden eller värl
den var densamma som vår, och som Barraud och hans 
kollegor understryker är det viktigt att försöken att 
teckna Homo religiosus beteenden och föreställningar 
verkligen utgår ifrån det faktum att för dessa männis
kor var inte de dödas värld en annan än de levandes

och inga gränser fanns mellan religiösa och sociala sy
stem.

För Homo religiousus var det religiösa systemets 
grundstruktur ramverket för allt profant och sakralt 
livs organisation. I de religiösa strukturerna och i ritu
alernas praxis rymdes, som jag försökt visa, alla idéer 
om ”tidens” och ”världens” yttersta organisation och 
egenskaper. ”Religionen legitimerar sociala institutio
ner genom att placera dem inom en helig och kosmisk 
referensram” skriver religionspsykologerna (Geels & 
Wikström 1985:39). Genom att låta de religiösa sym
bolsystemen fungera som modell för hur en social verk
lighet skall ordnas legitimeras denna sociala struktur 
och verklighet. När den sociala verkligheten relateras 
till ett symboliskt universums strukturer hamnar ”allt 
på rätt plats” i förhållande till de sociala behoven (Ber
ger & Luckmann 1979).
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Fig. 94. När de brända benen behandlades i det mindre långhuset skedde detta med de stora bronsåldersmonumenten 
som blickfång. I centrum av gravplatsen fanns också den större gravhögen från romersk järnålder.

Av religionshistorien och myter framgår att den 
mest grundläggande och åldriga legitimering av detta 
slag som vi känner är uppordnandet och indelningen 
av verkligheten i ett mikro- och makrokosmos (Geels 
& Wikström 1985:38 f.). I denna uppdelning, som 
används för att synliggöra tillvarons två verkligheter 
- detta livets och det hinsides, det jordiska och det 
översinnliga, det synliga och det osynliga, det konkreta 
och det abstrakta - ryms den jämvikt och grund
ordning som det alltid är den sociala strukturens ab
solut primära strävan att upprätthålla menar Lévi- 
Strauss. Den viktigaste kanalen för att synliggöra den
na verklighets och sociala ordnings struktur är enligt 
densamme, men också enligt mer funktionalistiska 
forskare som Turner och Rappaport, de kollektiva re
ligiösa ritualerna. I arkaiska samhällen fick denna 
uppdelning sin tydligaste uttrycksform i kosmologin

och kosmogonin - i synen på hela världens konstruk
tion och tillkomst. I de religiösa systemen rymdes en 
föreställning, som i äldre samhällssystem likt det forn
nordiska under sen järnålder, utmynnade i en fast idé 
om att samhället och dess ordning var en avbild av en 
kosmologisk ordning. Det är p.g.a. denna grundföre
ställning som ett socialt och strategiskt bruk av en 
hierofani, vilken form den än tar sig, som ”det sakrala 
kungadömet” (jfr Schjødt 1990b) i monumental arki
tektur (Trigger 1990) eller i begravningens mång
bottnade symbolik (Arwill-Nordbladh 1998) får stor 
social, politisk och ekonomisk genomslagskraft. Denna 
grundföreställning blev i större civilisationer och sta
ter transformerad till helt abstraherade och substan
tiella teologiska system där det profana och sakrala i 
tillvaron var samma verklighet. I antikens civilisatio
ner var det en helt avgörande faktor för de styrande
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att de, för att både kunna legitimera och upprätthålla 
en ordning, kontrollerade strukturen i båda dessa verk
lighetens överlappande ”avdelningar”. Denna balans- 
givande världsordning samt idén om att samhällsord
ningen korresponderade med en kosmologisk struktur 
utgjorde ramen för alla andra religiösa och sociala 
föreställningar. Det är väsentligt att igenkänna att det 
var i relation till en sådan struktur som alla andra fö
reställningar relaterades - så även i ett mindre lokal
samhälle i en liten bygd i ett glest befolkat Halland 
under yngsta järnålder. Alla de föreställningar som i 
handling, åtbörder, arkitektur och symbolik uttryck
tes på begravningsplatsen korresponderade med en 
bild av kosmologin och kosmogonin.

I relation till det ovan sagda är det värt att upp
repa att allt återgivande av religiösa föreställningar i 
grunden givetvis också är social kommunikation så
som Rappaport menar. Religionen är en ”social idé” 
som ger möjlighet att kommunicera och interagera. 
Ritualen är denna idés konkreta nav och i alla sam
manhang blir religiöst liv därför också synonymt med 
synliggöranden av sociala meningsinnehåll (Rappaport 
1999:1 f., Hart 1999:XV).

Som redan påpekats är det alltså inte frågan om att 
Homo religiosus i förhistorien levde i en social och en 
religiös sfär. Inte heller var det, som ofta påstås i nuti
dens arkeologi, frågan om att religionen präglade det 
sociala livet. I ”Of Relations and the Dead” (Barraud 
et al 1994 - se citat i ingress till kap. 7) framgår hur 
de religiösa föreställningarna är synonyma med den 
sociala ordningens struktur, och för Homo religiosus 
var de religiösa systemen grunden för organisationen 
av allt från samhällets ekonomi till politiska system. 
En helt annan sak är att det i äldre samhällen fanns 
en tydlig åtskillnad i förhållningen till det profana resp. 
det sakrala i tillvaron (Eliade 1958). När man vista
des på begravningsplatsen vid Sannagård fanns givet
vis en medvetenhet om platsens sakrala karaktär. Men 
detta hindrade inte att begravningsplatserna erhöll 
centralfunktioner för individen, kollektivet och hela 
samhället också i profan mening. Som påpekats kom

de europeiska begravningsplatserna i städerna under 
medeltid att fungera som centrum också för alla vikti
gare profana aktiviteter. ”It became the central place 
of public interaction - of making speeches, of cour
ting, of picknicking of baking...Indeed, the cemetery 
served as a forum ...where all community members 
could stroll, socialize, assemble and make merry” 
(Moller 1996:6). Detta bruk av gravplatsen var dock 
inte en abrupt förändring i relation till äldre förhåll
ningssätt. Snarare får man i en beskrivning som Moll
ers en bild av hur begravningsplatserna betraktades 
även i förkristna tider. Det äldre förhållningssättet till 
begravningsplatsen kan även för kristnade områden 
under tidig medeltid betraktas som ett arv från åtskil
ligt äldre förkristna traditioner. Under perioden 500- 
1000 e.Kr. utvecklades bruket av begravningsplatserna 
i Centraleuropa mot den situation Moller beskriver. 
Utvecklingen hade främst två orsaker. En förändrad 
syn på döden (The Tame Death) var en helt avgörande 
orsak för att också ett förändrat socialt förhållnings
sätt till begravningsplatsen förelåg (Ariés 1981, Binski 
1996:29 ff.). En andra orsak är att gravplatserna, som 
ett resultat av djupgående strukturförändringar i den 
övergripande samhällsorganisationen, under 1000-ta- 
let flyttades från landsbygd in i städer. På så vis kom 
den syn på gravplatsen som fanns i en äldre social or
ganisation, där en syn på döden förelåg som bl.a. tog 
sig uttryck i ett mer helhetligt socialt bruk av grav
platsen, att från landsbygden ”importeras” till städer
nas profana centra (Moller 1996:4 ff.).

Under vikingatid var det på detta vis som begrav
ningsplatser betraktades och användes i alla de områ
den som omgav Skandinavien. Att detta förhållnings
sätt utvecklats ur en äldre samhällsstruktur borgar för 
att det är rimligt att påstå att precis samma förhåll
ningssätt präglade synen på, och bruket av begravnings
platser också i det vikingatida Sydskandinavien.

De behov som tillgodosågs i begravningsplatsen och 
i begravningarna vid Sannagård kan beskrivas som en 
kollektiv ideologisk och historisk identifikation med 
både profant och sakralt ”innehåll”. Denna identifika-
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Fig. 95. I den nordvästra delen av gravplatsen har av
lidna kremerats på en speciell bålplats för att sedan grav
läggas i mycket likartat utformade gravhögar. Invid bål
platsen fanns eldhärdar som tolkats som rester av mål- 
tidsplatser. I anslutning till bålplatsen och gravarna fanns 
också en ”unik” lämning bestående av 13 stolphål som 
bildar en spetsoval form.

tion var ritualernas och traditionens primära ”ären
de” och ”grundmening” - och denna mening kunde 
ta sig en mängd performativa skepnader, allt eftersom 
syftet varierade i de ritualer som genomfördes på be
gravningsplatsen inom en föränderlig social kontext. 
De döda transformerades i ritualen till sociala verk
tyg och beståndsdelar, till ”byggnadsmaterial” i sam
hällets föreställningar om transcendensen, om det kol
lektiva minnet, om myterna, om de kulturspecifika tra
ditionernas mening och om samhällets överordnade 
ideologi och identitet.

Begravningstraditionens
meningsinnebörd

I begravningen tillskrevs föremål olikartad mening be
roende på vilken fas av ritualen som de brukades inom. 
Om ett föremål deponerades i en sen fas i ritualen har 
detta tillskrivits en annan symbolik och innebörd än 
om alldeles samma föremål åtföljt den gravlagda in
dividen på bålet - detta beroende på att ritualernas fa
ser hade olikartad mening och social riktning. En inne

börd av detta är att artefakters ”mening” kan tolkas 
först när dessa kan relateras till en specifik fas i be
gravningen och till de syften som kännetecknade den
na. En första ”enkel” indelning av ritualens och sym
bolikens meningsinnebörd är därför i sådant material 
som beskrev en symbolik i relation till de gravlagda i 
förhållande till en symbolik som i högre grad relate
rade till deltagarnas och det efterlevande kollektivets 
behov. En andra fundamental indelningsnivå rör pro
jektionernas sociala riktning - huruvida denna var 
inåtriktad mot lokalsamhället och anknöt till bygdens 
egna traditioner eller uttryckte samhällsideologi och 
identitet i ett överregionalt perspektiv och i relation 
till en omvärld.

I tidigare kapitel har delar av social- och religions
vetenskapernas forskningstradition kring religiösa 
ritualers innebörder och målsättningar i arkaiska reli
gioner och äldre samhällstypers sociala organisationer 
ventilerats. Att befolkningen vid Sannagård i relation 
till den övriga mänskligheten skulle ha förhållit sig 
avvikande när det gäller sina religiösa föreställningars 
grundstruktur är otänkbart. Det som, förutom den 
nordiska mytologins specifika gestaltning, varierar och 
är det avvikande är att det alltid även är lokala och

Social organisation 
Omvärld

Religion
Lokalsamhälle

Fig. 96. Social riktning i begravningstraditionen utifrån 
en bedömning av gravens inre resp. monumentets yttre.
I graven uttrycks en religiös symbolik och denna är i för
sta hand inåtriktad, d.v.s. riktad in mot lokalsamhällets 
behov. I det yttre, monumentet uttrycks en i första hand 
social symbolik och denna är i första hand konfirmerande 
och identifierande i relation till en omvärld.
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specifika förhållningssätt som uttrycks i relation till de 
övergripande föreställningarna. Eftersom föreställ
ningarna i lokalsamhället bestod av både det egna sam
hällets historia/myter och av vitt utbredda och gene
rellt accepterade idéer och myter kom det konkreta 
förhållningssättet till innebörden av föreställningarna 
att i ritualerna utarbetas såsom mycket specifika 
”Words against Death”. Resultatet blev i slutändan 
också en både regional samt lokal ”kultur” med speci
fika särdrag. Om vi t.ex. utgår ifrån att det meningsbä- 
rande i depositionen av kvartsstenar i första hand var 
dessas vita färg, kan exakt samma mening ha åstad
kommits på helt annat vis i ett annat lokalområde.

När det arkeologiska materialet från Sannagård 
därför ställs i relation till vetenskapernas rön blir det 
i första hand möjligt att teckna ett mönster av det spe
cifika förhållningssätt som man här i ritualens orga
nisation, handlingar och symbolik intagit i relation till 
innebörden av sina religiösa föreställningar. Utifrån det 
mönster som dessa förhållningssätt beskriver kan en 
tolkning göras av begravningsritualens målsättningar 
och dess religiösa och sociala innebörder i relation till 
de gravlagdas, de efterlevandes och samhällets behov.

Organisationen av Platsen gav uttryck för:
- samhällets överordnade verklighetsbeskrivning
- samhällets centrala myter om en tidsavlägsen 

förhistoria
- kollektivets och samhällets egenhistoria
- den lokala identiteten
- samhällets ideologi

Begravningen gav i sin organisation och symbolik 
uttryck för en innebörd som kretsade kring:
De döda

- social separation och dekonstruktion
- transitionen till det hinsides 

De efterlevande 
Individen
bekräftelse av individens religiösa föreställningar 
och sociala identitet

Förhistoria 
och myter

Äldre romersk järnålder 

e Yngre romersk järnålder 

Vendel o vikingatid 

Bronsålder

Fig. 97. Schematisk framställning av den vikingatida 
gravplatsens utformning i relation till äldre tiders monu
ment och till behovet av att synliggöra samhällets och 
föreställningsvärldens två historiedimensioner; De kol
lektiva föreställningarna om en för stora kulturgrupper 
gemensam förhistoria och det egna lokalsamhällets egen
historia och myter.

Kollektivet
- bekräftelsen av en gudomlig ordning
- synliggörandet av förfäderna
- samhällets regeneration genom fruktbarhets- 

symbolik
- bekräftelse av historien
- bekräftelse eller förändring av den lokala 

traditionen/kulturen
- bekräftelse av kollektivets religiösa föreställ

ningar och sociala gruppidentitet



7. Begravningarnas och begravningsplatsens mening 219

Begravningsritualens symboler gav uttryck för: 
Kremeringen

- den dödas sociala identitet och person
- transitionen till ett efterlivsstadium 

Efterbehandlings- och gravläggningsfas
- kollektivets och samhällets bekräftelse av 

en överordnad samhällsideologi, struktur 
och identitet

- Individens, kollektivets, samhällets, naturens och 
världens regeneration

I det följande har jag valt att diskutera den menings- 
innebörd som inneslöts i den lokala traditionen i några 
led. Avsikten är att förenkla framställningen utan att 
för den skull förenkla innehållet i dessa järnåldersidéer.

Från att nu ha tecknat en överordnad meningsinnebörd 
i bruket av platsen, i begravningarna och i den sym
bolik som dessa omfattade avser jag behandla platsen, 
begravningarna och symbolerna i begravningarna var 
för sig. Ett skäl till att göra på detta vis är också att 
det då möjligen går att identifiera lokala sedvänjor 
kring generellt förekommande föreställningar.

Begravningsplatsen - konkretisering 
av myter, minnen och historia
Ingenstans i texten påstås att specifika formationer 
eller andra särdrag i den nära naturen kring begrav
ningsplatsen tillskrivits några funktioner i samband 
med begravningarna eller för föreställningarna om 
platsen. Jag är skeptisk till att naturlandskapsdrag

Nordvästra delen av gravplatsen

Kremering 
- Dekonstruktion 

och transformation/

Måltid
- Liminalt stadium

transition och transition

Södra delen av gravplatsen

Förflyttning 
- Liminalt stadium 

och transition

Gravläggning 
- Strukturation och 

transition/regeneration

Monument 
- Strukturation och 

regeneration/assimilation

Kremering Rensning av bål och
- Dekonstruktion och efterbehandling av ben

transformation/transition - Dekonstruktion och transition

Gravläggning och offer 
- Strukturation och 

transition/regeneration

Monument 
- Strukturation och 

regeneration/assimilation

Fig. 98. Begravningens och den arkeologiska kontextens uppdelning i tre faser ställd i relation till forskningstraditionen 
kring ritualens organisation och meningsinnebörd i socialantropologin, religionsvetenskapen och sociologin.
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utifrån ett nutidsperspektiv vägs in som menings- 
bärande beståndsdelar i analysen av förhistoriska 
monuments religiösa och sociala funktioner. Förfaran
det tänjer sönder kontextens gränser och relationen 
mellan bruk av ren intuition och erfarenhetsförvärvad 
intuitiv kunskapsproduktion fördunklas och förväx
las (jfr Tilley 1994,1996).

Att jag förutsätter att platsen och dess nära omland 
av bygdens befolkning betraktades som ett uttryck för 
”det Heliga” är däremot en annan sak. En sådan slut
sats är lika klar som att grepptungesvärden i gölen är 
ett offer. Även om naturen alltså inte vägs in i analy
sen måste ändå kontexten som värderas vara tillräck
ligt vid också i en fysisk mening för att en rituals olika 
delmoment skall kunna identifieras. Under senare år 
indikerar arkeologiska iakttagelser i regionen exem
pelvis att flera platser utnyttjats för olika syften inom 
en och samma ritual under vikingatid.

För att kunna beskriva en tradition är det givetvis 
avgörande att så stora delar av denna som möjligt kan 
identifieras. I förra kapitlet gjordes en tolkning av 
begravningarnas struktur vilken utgick ifrån att flera 
inslag i begravningsritualerna försiggått både på an
dra delar av begravningsplatsen än invid graven och 
dessutom på platser långt utanför begravningsplats
ens fysiska ”gränser”. Under vikingatid utgjordes 
ritualernas fysiska kontext givetvis av graven, men 
också av andra anläggningar på begravningsplatsen, 
äldre tiders gravmonument på och kring gravplatsen 
samt av landskapet omkring densamma.

Vid Sannagård var bronsåldershögarna och monu
mentet från romersk järnålder de som jag tidigare 
påpekat nödvändiga inslag i landskapet som gjorde 
den vendel/vikingatida övertygelsen om att föreställ
ningsvärlden skulle projiceras på just denna plats tyd
lig - inte en bit längre ned i sluttningen, inte tre sten
kast österut, utan just här på denna fotbollsplansstora 
yta. Just här fanns den stora hög från romersk järn
ålder kring vilken de många begravningarna under 
vendel/vikingatid skulle genomföras. Kring platsen

fanns också den ”nödvändiga” kransen av monumen
tala bronsåldersgravar.

Jag menar att det i arkeologiska undersökningar i 
Halland och Västergötland indirekt har visats att man 
under vikingatid i samband med ritualer på flera vis 
gjorde bruk av äldre gravplatser. Speciellt har detta rört 
bronsålderns gravhögar och den yngre förromerska 
järnålderns samt den äldsta romerska järnålderns grav
platser. Jag skriver indirekt därför att det i undersök
ningsrapporterna sällan har föreslagits en dåtida ”me
ning” bakom den helt avvikande datering till 900-ta- 
let som erhållits i centrum av en gravhög från brons
åldern eller i en stensättning från äldre romersk järn
ålder. Dessa avvikande dateringar är numera flertaliga 
och när de samlas och jämförs är det lätt att konsta
tera att de röjer ett mönster. Ett mönster som avslöjar 
ett under vikingatid medvetet och mycket konkret bruk 
av äldre gravplatser som fysiskt främst yttrar sig på 
två vis - detta säkert beroende på de olika målsätt
ningar som då styrde ritualernas organisation.

I bronsåldershögar har påträffats rester av eldar. 
Det har dokumenterats måltidsavfall, keramik och 
föremål från yngsta järnålder har påträffats i högarna. 
Traditionellt talas om att monumenten plundrats. Sä
kerligen har detta förekommit men som allmän förkla
ring är påståendet absolut överskattat. Dessutom är 
”rituella plundringar” av äldre monument ett välkänt 
inslag i äldre samhällens traditioner, men detta är ett 
stort ämne i sig som jag ej har för avsikt att vidare 
beröra.

De stora bronsåldershögarna var säkerligen på alla 
vis under vendel- och vikingatid identifierade som 
”gravar från tidsavlägsna perioder”. Även om vi inte 
kan ”bevisa” att man tagit intryck av dessa monument 
under yngsta järnålder skulle det vara märkligt om vi 
antog att så inte var fallet - detta både genom monu
mentens extraordinära yttre och genom att så många 
vikingatida aktiviteter kan beläggas i och i anslutning 
till dem. Under historisk tid representerar de stora mo
numenten som inga andra fornlämningskategorier 
förhistorien i det halländska landskapet. Högarna bär
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Fig. 99. Bilderna är en tolkning av vad de dateringar till 
yngsta järnålder som erhållits i bronsåldershögar och i re
lation till gravplatser från förromersk och äldsta romersk 
järnålder egentligen beskriver. Av bilden framgår att de 
vikingatida aktiviteter som genomförts i bronsålderns hö
gar kan definieras som delinslag i ritualer. När det gäller 
de yngre perioderna, den yngre förromerska och äldre 
romerska järnåldern är situationen återkommande den 
att de vikingatida begravningarna görs både i och i direkt 
anslutning till de äldre monumenten.

egennamn med anknytning till det översinnliga och 
många historier, traditioner och folkliga föreställningar 
finns ännu kvar i anslutning till landskapets stora hö
gar (se bl.a. Artelius 1999d för halländskt exempel).

I regionen finns även ett mönster i hur äldre grav
platser ”återanvänds” för begravningar under vikinga
tid. Men i dessa sammanhang är det istället i främsta

hand den yngsta förromerska järnålderns och den äld
re romerska järnålderns begravningsplatser som bru
kas. I detta förhållande rymdes säkerligen ett annat sätt 
att under yngsta järnålder aktivt förhålla sig till före
ställningarna om det förflutna. Begravningarna under 
vikingatid anknöts fysiskt till äldre tiders gravar på 
samma vis som var fallet i A46 vid Sannagård.

Förutom dessa två mönster är situationen vid San
nagård också ett exempel på hur den yngre järnålderns 
större gravplatser i Halland återkommande lokalise
rats i direkt anslutning till bronsålderns monumentala 
miljöer. Situationen är som redan visats densamma vid 
exempelvis Särestad i Årstad och vid Åsen samt Jätta- 
högen i Värö. Mönstret är återkommande på åtskil
ligt fler platser i landskapet och i regionen.

Enkelt uttryckt har de äldre monumenten vid San
nagård under vendel/vikingatid fungerat som en kon
kretisering av en övergripande historisk identitet. Stäl
ler man sig sedan frågande inför vad denna historia 
bestod av är det rimliga svaret att den i sig främst ut
gjordes av två skikt - skikt där både avlägsna och 
för alla till innehåll likartat uppfattade myter om en 
mycket tidsavlägsen historia skulle synliggöras paral
lellt med att en mer känd och egengenealogiskt iden
tifierad historia som kretsade kring kända förfäder, 
historier och händelser skulle uttryckas. Lévi-Strauss 
menar att i myter identifieras både en avlägsen, arka
isk förhistoria parallellt med att en närmare och egen 
historia med kända förfäder synliggörs (Lévi-Strauss 
1977:132 ff., 1994:58 ff.). I denna uppdelning av det 
mycket avlägsna och det historiskt närvarande ryms 
en parallell till den överordnade kosmologiska uppdel
ningen. Jag menar att ett sådant förhållande kom till 
fysiskt uttryck också vid begravningsplatsen vid San
nagård. Begravningsplatsen var omgiven av bronsål- 
dersmonument och det finns tydliga arkeologiska ”be
vis” för att de många vikingatida gravarna anlagts runt 
en hög från romersk järnålder. En vendeltida gravlägg
ning är t.o.m. genomförd i den äldre högen.

De vikingatida aktiviteter som kan beläggas i brons
ålderns gravhögar samt den nära kopplingen mellan
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dessa gravplatser och de vikingatida bör kunna tolkas 
som att dessa äldre monument under yngre järnålder 
betraktades som högst konkreta uttryck för relationen 
till en mytisk förhistoria. Mönstret och aktiviteterna 
visar vikten av att de vikingatida gravplatserna loka
liserades i anslutning till dessa äldre monument. Och 
det var också viktigt att dessa äldre monument inkor
porerades i de vikingatida ritualerna. Det är denna in
korporation och ”mening” som ryms i de vikingatida 
koldateringar som erhållits vid undersökningar av 
bronsålderns gravhögar.

Utifrån likartade identifikationsmotiv kom gravarna 
under yngsta järnålder att koncentreras kring det äldre 
monumentet från romersk järnålder. I relation till detta 
kunde den närvarande världens ordning och en mer 
känd historia av bekanta förfäder synlig- och rättfär- 
diggöras. Situationen vid Sannagård är bara ett exem
pel på ett mönster. I flera undersökningar har ett myck
et direkt vikingatida bruk av den äldsta järnålderns 
gravplatser uppvisats. I Västergötland är mönstret 
mycket tydligt. Monumenten från äldre järnålder åter
används för nya begravningar under vikingatid och de 
vikingatida gravplatserna placeras rakt ovanpå de 
äldre (Artelius 1993a, 2000).

Även platsens sociala tyngd i det dåtida politiska 
landskapet förnims genom bruket av en symbol med 
stark anknytning till de skandinaviska begravnings- 
traditionerna under yngsta järnålder. På ryggen fanns 
en mycket stor skeppssättning - 1700-talets Vinbergs- 
bönder kallade den ”Stenkyrkan”. Det var ett monu
ment som vittnar om att åsen under slutet av järnål
dern säkert var igenkänd även i sådana större samman
hang som sträckte sig långt utom den egna dalens iden
tifierande gränser och föreställningsvärld. På de säll
synta platser där mycket stora skepp av sten byggdes 
under yngsta järnålder har den jordiska makten haft 
centrala intressen (kap. 6). Stenskeppet kan definieras 
som ett medvetet bruk av en symbol för ”det Heliga” 
i syfte att synliggöra och legitimera sociala och poli
tiska maktförhållanden. Att gravplatsen låg invid den 
dåtida huvudleden längs med Ätran är givetvis också

en anpassning, men en sådan som i första hand hade 
en utåtriktat social och profan ”mening” och som vi
sar att detta var ett av de viktiga bebyggelseområdena 
i den centralbygd som södra Ätradalen representerade 
under förhistorien. Till denna ”mening” anknyter ock
så anläggandet av ”Stenkyrkan”. Genom att bruka en 
av de centrala religiösa symbolerna, och genom att 
återge symboliken i monumental form mitt i en poli
tiskt och ekonomiskt viktig bygd kunde en överregion- 
alt förankrad makt manifestera just denna sin makts 
anspråk och legitimitet. I symboliken ryms både den 
profana och sakrala verklighetens viktigaste bestånds
delar. Stenskeppets sannolikt frånvarande byggherrar 
ville visa att de besatt både den gudomliga och jordiska 
makten.

Sammantaget vill jag mena att den relation som vid 
Sannagård finns mellan den vendel/vikingatida grav
platsen och de omgivande bronsåldershögarna och den 
mitt i gravplatsen belägna högen från romersk järn
ålder är exempel på hur föreställningarna om det för
flutna kom till tydligt fysiskt uttryck i landskapet. 
Synliggörandet av kosmologin, en tidsavlägsen förhis
toria (bronsåldershögarna) och en ”känd” förfader 
(A46) åstadkoms fysiskt på ett vis som väl anknyter 
till religionsvetenskapens rön kring människans behov 
av att fysiskt manifestera sin ”verklighet” på en plats 
för att på så vis förklara sig själv och samhället.

Begravningarna
Av föregående kapitel framgår att begravningarna i 
sluttningen vid Sannagård under de 250 till 300 åren 
följt en strikt tradition. Ritualerna har tillgått på tre 
vis, och variationen yttrar sig främst i huruvida kre
merings- och gravplats varit densamma eller ej. Det 
finns ingen möjlighet att klarlägga huruvida variatio
nerna representerar en utveckling över tid eller har 
någon form av social eller religiös orsak.

Mycket mönsterbildande är även att ritualerna varit 
indelade i tre åtskilda faser. Med fokus lagt på de grav- 
lagda kan faserna övergripande betecknas som kreme
ring, efterbehandling och gravläggning. Indelningen
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har kunnat visas genom att en mängd detaljer åter
kommer i det stora flertalet gravar på ett mönsterbil
dande vis. Exempel på sådana mönsterbildande ”de
taljer” vilka ger information om begravningarnas or
ganisation är bl.a. relationen mellan brända och obrän
da artefakter i bållagren resp. i gravgömmorna. Att 
kremering och gravläggning varit åtskilda faser i ritua
len framgår av både gravens inre organisation och inte 
minst av föremålens egenskaper.

Svårare är att uttala sig mer exakt om den tidspe
riod som gått mellan kremering och gravläggning. De 
arkeologiska indikationerna på begravningens utform
ning kan bara användas för att påvisa ett relativt kro
nologiskt förhållande. Man kan definitivt påstå att 
gravläggningen inte kan ha genomförts under samma 
dygn som kremeringen. Att kremeringen av religiösa 
skäl skulle genomföras hastigt understryks i de skrift
liga källorna. Ibn Fadlan återger hur deltagarna poäng
terar det viktiga i kremeringens hastiga förlopp. Pas
sagen möjliggjordes genom eldens häftiga försorg.

Även om åtskillnaden mellan kremering och slut
lig gravläggning inte kan anges i tid, framgår ändå av 
de många andra aktiviteter som har samband med 
begravningarna, att denna åtskillnad i ritualens faser 
blivit mycket tydligt manifesterad. Av beskrivningarna 
i det föregående framgår också alla de övriga ”aktivi
teter” som kunnat beläggas i samband med begrav
ningarna. Bland dessa kan den efterbehandling av 
brända ben som försiggått i A125 med säkerhet rela
teras till en tidpunkt som naturligtvis legat efter kre
meringen men före gravläggningen och innebörden är 
att ett identifierbart inslag i ritualen mellan kremering 
och gravläggning kan påvisas. Likaledes visar artefak- 
ternas spridning i gravarna att aktiviteter skett i di
rekt anslutning till graven även under ett skede som 
följt efter kremeringen men som föregått gravlägg
ningen. Bland annat visar keramikens spridning i gra
varna på detta förhållande och på samma vis kan san
nolikt deponering av brända ben från hund knytas till 
denna fas. Även spridningen av de avslag som produ
cerats i samband med tillhuggningen av kvartsstycken

kan i några exempel knytas till denna andra fas i ritua
len.

De huvudsakliga faser som avtecknar sig i mate
rialets komposition är alltså tre till antalet och till sitt 
innehåll kan de relateras till socialantropologins forsk
ningstradition kring kollektiva religiösa ritualers hu
vudsakliga organisationsstruktur. I ett andra led är det 
möjligt att relatera de faser som framträder i begrav
ningarna också till det meningsinnehåll som anses 
karaktärisera kollektiva religiösa passage- och transi
tionsritualer såsom detta tecknats av bl.a. Thomas, 
Turner, Lévi-Strauss och Rappaport.

I ”The Encyclopedia of Religion” beskriver L-V. 
Thomas (1987:450) de generella innebörder som präg
lar Homo religiosus syn på just begravningsritualens 
religiösa ”mening”. I begravningar finns några huvud
syften och ritualens målsättning är att se till att dessa 
uppnås. Innebörderna är komplexa, paradoxalt ver
kande och parallellt fungerande. En grundindelning 
som präglade traditionerna i äldre samhällen var ”den 
dubbla begravningen”. Med den dubbla begravningen 
avses att den ”första” utgjordes av en fas då de döda 
separerades från de levande och samhället. Den reli
giösa målsättningen är helt koncentrerad på transitio
nen av de döda. Den ”andra” begravningen motsva
ras av alla senare inslag i ritualen vars innebörd är att 
de döda åter skall integreras i samhället, men nu i sin 
nya skepnad och med en uppsättning egenskaper som 
mer ansluter till att de nu var en del av historien, sam- 
hällsidentiteten och förfäderskulten. ”Den andra be
gravningen” kan, som tidigare berörts, vara utsträckt 
över mycket lång tid och även omfatta en mängd ”del
ritualer”. ”Den dubbla begravningen” har en i förhål
lande till van Genneps och Turners syn på passage
ritualer likartad struktur. Thomas skriver att ”First, it 
is believed that they (begravningsritualer) preside over 
the future of the departed... Second, they attend to the 
surviving... Finally, they participate in the revitaliza
tion of the group that has been disturbed...(Thomas 
1987:450). En effekt av att värdera religionsforskarnas 
och socialantropologernas rön om relationen mellan
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ritualens struktur och dess innehåll blir att alla arkeo
logiska försök att beskriva begravningars ”mening” 
måste utgå ifrån att ritualerna omfattade ett antal fa
ser som alla kännetecknades av sina specifika religiösa 
och sociala målsättningar. Detta innebär att de hand
lingar som av det empiriska materialet att döma måste 
ha genomförts, och de föremål/symboler som använts 
måste vara möjliga att relatera till ett specifikt skede i 
begravningen för att dessa skall kunna ges en trovär-

Fig. 100. De föremål som åtföljde de döda på bålet kan 
genom religionsvetenskapliga och etnografiska analogier 
ocb en värdering av kontexten klassificeras som de bort
gångnas ägodelar och uttryck för transition. Symboliken 
är ikonografisk och speglar snarare social roll än kollek
tiva religiösa föreställningar. De föremål som deponerats 
i samband med den slutgiltiga gravläggningen är av en 
helt annan karaktär - det är snarare frågan om material 
än ting. Föremålen uttrycker en helt abstraherad symbolik 
som kretsar kring fruktbarhet och regeneration. Det är 
keramik som krossas, stenar som slås i bitar, metaller som 
smälts och växter som deponeras. Allt uttrycker handling
ens mening och medveten dekonstruktion - såsom också 
de brända benen medvetet ytterligare dekonstruerats efter 
kremeringen genom att efterbehandlas i ett dödshus.

dig tolkning när det gäller såväl religiös som social 
innebörd och målsättning.

Möjligheten att relatera tolkningarna av begrav
ningarnas form och meningsinnehåll till socialantro
pologins rön är helt beroende av att det kan beläggas 
hur dessa tillgått. De åtskilda faserna i begravninga
rna kan relateras till Turners modell över kollektiva 
ritualers tredelade organisations- och meningsstruktur. 
I Turners modell karaktäriseras varje stadium av ett i 
förhållande till målsättningen specifikt kollektivt be
teende. Ett beteende som i den första fasen av ritua
len anses uttrycka separation och dekonstruktion, i den 
andra ett vägande tillstånd utmärkt av kaos och oord
ning, samt i den tredje fasen en konfirmerande ord
nings- eller nyordningskonstruerande strävan. En inne
börd av att flera varierande sociala och religiösa syf
ten uttryckts i handlingarna är att ritualens olika sta
dier därför också bör ha efterlämnat materiella spår 
av olikartad utformning och karaktär. En samman
vägd tolkning av meningsinnebörden i begravning
arna, där det arkeologiska materialet då ställts i rela
tion till de religiösa och sociala målsättningar som i 
socialantropologin och religionsvetenskaperna be
skrivs som centrala i den kollektiva religiösa ritualen 
kan sammanfattas enligt följande (se även fig. 98):
1. Kremeringen. Den religiösa målsättningen är sepa

rationen av de döda och transitionen till efterlivet. 
Den sociala målsättningen är separation och pro
jektion av de dödas identitet. Kremeringen är en i 
strikt ordning genomförd social och religiös iden
titetsdekonstruktion

2. Efterbehandling. Den religiösa målsättningen är en 
fortsatt transitionsprocess av de döda. Separationen 
understryks ytterligare genom kollektiv krossning 
av benen. Preparation av gravplatsen inför grav
läggning. Fasen kännetecknas av både ordning samt 
ostrukturerade aktiviteter vid gravens plats.

3. Gravläggning och offer. Den religiösa målsätt
ningen är bekräftelsen av transitionen och regene
rationen. Den sociala målsättningen är återskapan
det av ordning.
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1. Kremeringen - separation, 
dekonstruktion, transition
Den religiösa och sociala innebörd som rymdes i kre
meringen var relaterad till de dödas behov i första 
hand. Den religiösa målsättningen var att genom kre
meringen ombesörja de avlidnas transition till ett efter
livsstadium. Genom kremeringens mycket påtagliga 
dekonstruktion av kvarlevorna blev separationen från 
de levandes värld tydligt manifesterad. Det sociala 
syftet kan på samma vis definieras som synliggöran
det av de avlidnas sociala identitet, men också som en 
separation från en tidigare social identitet i de levan
des organisation som i begravningen leder till etable
randet av en ny social identitet inom de kollektiva fö
reställningarna om förfäderna och historien.

Artefakterna som kan knytas till kremeringens fas 
är mycket enhetliga. Enhetlig är också gravbålens åter
kommande sammansättning av klena alträd och björ
kar. Bålens storlek är även ”standardiserad” och ut
görs av två storleksgrupper. Det har också under de 
250-300 åren funnits en överenskommelse om vad 
som skulle åtfölja de döda på bålet.

Det är i samband med kremeringen som föremål 
vilka kan tolkas som symboler för den dödes sociala

person deponeras. Det framgår tydligt att föremålen 
är av en helt annan karaktär än de som deponerats i 
senare faser i ritualen. Artefaktkategorierna utgör res
ter av den dödes klädsel och personliga egendom. I 
denna fas saknas också helt artefakter som kan klassas 
som ”natur”, såsom stenar och växter. I det hela ut
trycks en symbolik som kretsar kring den dödes per
son. Det efterlevande kollektivet är närmast ”osynligt” 
i symboliken. I kremeringsfasen finns förutom eldens 
närvaro ingen helt abstraherad symbolik represente
rad, d.v.s. sådan symbolik som måste vara kollektivt 
identifierad för att kunna förnimmas till innehåll. 
Kremeringen framstår som en ytterligt strikt och un
der ordnade omständigheter genomförd fas i ritualen 
där symboliken är helt ikonografisk. Inte heller kan 
några aktiviteter som bryter det ensartade mönstret 
påvisas utifrån artefakternas art eller spridning. Allt 
andas strikt ordning, nedbrytning och förflyttning.

2. Efterbehandling - dekonstruktion, 
preparation av graven - oordning
De inslag i begravningarna som vidtagit efter kreme
ring men föregått gravläggningen representerar rela
tivt sett en lösligt hållen andra fas i ritualerna. Att föra

Fig. 101. Sammanställ
ning över meningsförhäl- 
landet mellan ritualens 
komponenter.

Handling Religiös mening Social sfär Artefakter Social mening

Kremering Separation Individ Klädedräktsdetaljer Social

Dekonstruktion Egendom Social prestige

Transformation

Transition

Bearbetning av benen Transformation Kollektiv Malstenar - löpare Inkorporering

Dekonstruktion byggnad

Offer Divination Kollektiv Destruktion - keramik Kaos

Transition Glas, sten, metall

Gravläggning och offer Transition Kollektiv Växter, stenar, pärlor, nitar Strukturation, identifikation

Måltid Regeneration Kollektiv Djurben i härdar, bikärl Strukturation

Monument Regeneration Kollektiv Gravhög Identitet
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samman de aktiviteter som kan relateras till detta 
”mellanstadium” till en i sina målsättningar social el
ler religiös helhet på samma vis såsom är fallet med 
kremeringen och gravläggningen är inte möjligt. Istäl
let utgörs den andra fasen i ritualen av inslag som va
rierat åtskilligt från begravning till begravning. Ytligt 
sett avtecknar sig inget homogent mönster i denna fas. 
Den på mycket varierat vis genomförda destruktionen 
av stenar och matkärl över bålplatserna kan tolkas som 
att det var viktigt att fasen på ytan skulle framstå som 
socialt oordnad. Jag säger på ”ytan” därför att det är 
rimligt att antaga att denna variation och oordning var 
det gängse mönstret och karaktärsdraget för detta 
skede i ritualen.

Det är nu som hela benmaterialet insamlats ur bål
lagret för att krossas och bearbetas i det mindre lång
huset. Det är också i detta sammanhang härdarna på 
gravplatsen samt den av trästolpar uppförda spets
ovala konstruktionen bör inkorporeras. I analogi med 
generellt tillämpbara rön kring begravningars organi
sation är det sannolikt också till denna fas som alla 
de aktiviteter skall knytas som kan påvisas ha ägt rum 
i åtskilligt äldre gravmonument.

Det är också i detta skede som specifika särdrag kan 
påvisas i snart sagt var grav. Stenar krossas, keramik
kärl med matrester destrueras, hundar deponeras och 
spåren av dessa handlingar återfinns spridda över hela 
bålplatserna. Handlingarna har givit olikartad fynd
spridning i varje grav. I en ytlig mening skulle detta 
kunna tolkas såsom att varje grav också vore unik till 
sin form. Men istället är det beteendet under detta på 
ytan kaotiska skede i begravningen som tog sig indi
viduella och olikartade uttryck. Lämningarna speglar 
handlingarnas intensitet. I innebördsmening korre
sponderar variationen i materialet med den traditio
nella beskrivningen av en liminal fas där denna präg
las av social obalans under vilket förändringar av 
ritualens meningsinnebörd kan uttryckas.

Givetvis kan inte alla handlingar som genomförts 
under detta skede påvisas. Men jag vill ändå mena att 
den liminala fasen är identifierbar i ritualen, detta även

om materialet utsätts för en närgående källkritisk 
granskning. Några av de aktiviteter som kunnat be
läggas har definitivt genomförts direkt på gravens plats 
efter det att bålet svalnat och benen avlägsnats men 
före det att den slutliga gravläggningen och ett mer 
ordnat deponerandet av föremål åter genomförs. Kera
mikkärlens skärvor ligger lite varstans inom kreme- 
ringsplatsens utsträckning utan att ett mönster kan 
påvisas. Flera skärvor och också bikärl hade rester av 
matskorpor. Detta i kombination med att det också 
fanns några härdar med enbart brända ben av nöt och 
svin bör utan att man är alltför djärv kunna tolkas som 
att mat förtärts och kärlen medvetet krossats över 
gravplatsen.

Under den andra fasen understryks dekonstruk
tionen samt separationen av de döda från de levandes 
värld. I dödshuset sönderdelas benen ytterligare och 
säkerligen har långt ifrån hela benmaterialet sedan 
gravlagts. Vi vet att brända ben deponerats i bostads- 
kontexter under halländsk järnålder. Det är alltså helt 
rimligt att antaga att delar av det krossade benmate
rialet deponerats i helt andra och ytligt sett mer pro
fana kontexter. Till den andra fasen bör också aktivi
teter i äldre gravplatser knytas. I dessa äldre monu
ment påvisas allt från rituella plundringar, omgräv
ningar av äldre gravar och anläggande av större eldar.

I religioner världen över är det också under denna 
”kaotiska” fas som mystik erfarenhet belagts. En 
mystik upplevelse är ”en omedelbar erfarenhet av en 
annan dimension i tillvaron, en dimension som kan 
uppfattas i abstrakta termer som en makt eller kraft, 
eller som en personligt uppfattad Gud” (Geels & Wik
ström 1985:254). Av naturliga skäl är arkeologins 
möjlighet att belägga sådana erfarenheter ytterligt 
begränsad. Geels och Wikström skriver att ”Så långt 
vi kan följa religionernas historia har människor i olika 
kulturer använt sig av droger för att uppnå detta syfte” 
(Geels & Wikström 1985:254). Möjligen kan den de
struktivitet som indirekt tonar fram i de sönderslagna 
kärlen i gravarna indikera sådana beteenden.
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3. Gravläggning - transformation, divination, 
regeneration - ordning
Ritualens tredje skede är de aktiviteter som kan kny
tas till gravläggningen och de offer som då görs i både 
gravgömman och kring densamma. Det är i detta sam
manhang som stenar, enstaka orangeröda pärlor, och 
växter m.m. deponeras på mycket ordnat vis. Symbo
liken är nu abstrakt till sin karaktär och den religiösa 
innebörden är relaterad till de efterlevandes behov. I 
detta skede står det efterlevande kollektivets och sam
hällets behov i centrum. Transitionen av de döda skall 
fullbordas, och en transformation till en efterlivs-till- 
varo avslutas. Ytterligt få individuella särdrag finns i 
materialet från gravarna. Både av den homogenitet 
som materialet uppvisar i denna fas såväl som i före
målens karaktär som ”naturprodukter” samt i det 
handlingsmönster som kan beläggas framgår att be- 
gravningstraditionen varit oerhört stabil. Det faktum 
att samma slags symboler brukas under de 250-300 
åren visar på att symboliken både varit allmänt igen
känd till sitt religiösa meningsinnehåll i bygden såväl 
som att upprätthållandet av denna symbolik varit ut
omordentlig viktig ur lokalsamhällets perspektiv.

Det är små naturliga och ”enkla” ting som depo
neras i samband med gravläggningen. På inget vis är 
offren heller synliga för eftervärlden. Symboliken kan 
därför inte anses ha någon socialt innehållslig karak
tär i relation till en omgivning i vare sig identifierande 
eller alienerande mening. Förhållandena gör det över
tydligt att symboliken som uttryckts i samband med 
gravläggningen har mycket centrala religiösa mening
sinnehåll och att synliggörandet av dessa varit utom
ordentligt viktiga för lokalsamhället ur social synvin
kel. Sammantaget är det högst rimligt att påstå såväl 
utifrån arkeologiska som religionsvetenskapliga stånd
punkter att hierofaniernas syfte var att synliggöra sam
hällets och världens regeneration genom bruk av sym
boler för fruktbarhet och återfödelse. De enkla före
målen är symboler som kan klassas som generellt fö
rekommande uttryck för fruktbarhet och regenera
tionsbehov i världens religioner. Häri understryks att

den ”andra” begravningen var relaterad främst till de 
efterlevandes och till det lokala samhällets behov. Det 
är här dessa vita stenar påträffas på just detta vis. I en 
annan bygd har den hierofani som dessa förmedlade 
återgivits på helt annat vis. Identiteterna manifesteras 
och vidmakthålls genom traditionen.

Ytterligare några kommentarer

Gravplatsen vid Sanngård hade alla de egenskaper som 
enligt en samlad forskningstradition karaktäriserar 
meningsinnehållet i en ”helig plats”. En sådan där 
människan i handling och symbolik framkallat det 
numinösa och tillsammans i en ritualiserad tidsram 
synliggjort minnen och förfäder jämte världens och 
existensens gränser (Brereton 1987, Wikström 1993, 
Lévi-Strauss 1977, Turner 1977). Platsens religiösa och 
sociala vikt i den dåtida bygden framträder i alla de 
omsorger om de döda som gravarna avslöjar och i all 
den energi, ordning och planering som ligger bakom 
”byggnadsverket”. Platser där både samhällets egen
historia och identitet samt mer allmänt utbredda fö
reställningar sammanstrålar spelade avgörande roll för 
upprätthållandet av både den lokala och överregionala 
identiteten. Religionsforskarna menar att en gravplats 
som brukats under mycket lång tid måste anses vara 
en sådan central plats i ideologisk mening. En egen his
toria synliggörs - man begraver och bygger på så vis 
historia och skapar förfäder - och dels anknyter om
vårdnaden av en åldrig gravplats till samhällets my
ter och överordnade kosmologiska föreställningar 
(Brereton 1987:528) och begravningsplatsen blir cen
tral för omvårdnaden av befolkningens kollektiva 
minne - historien.

De tre skeden som kan påvisas i begravningarna vid 
Sannagård ansluter, som nämnts, väl till den organi
sation som kännetecknar egenskaperna i ”The double 
funeral” (Thomas 1987:451, Parker Pearson 1999:21 
f). Den ”första begravningen” är en fas som påbörjar 
de dödas transition till ett efterlivsstadium. I många 
kulturer kan den begravningsfas som sedan vidtar ta
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mycket lång tid i anspråk. Under denna period är de 
döda ännu ej inkorporerade i samhällets föreställ
ningar och ”uppsättning” av förfäder. De är under 
denna fas ej att betrakta som levande - det är nu de 
är döda. Man kan i samband med detta erinra sig den 
rädsla som enligt Snorre under vikingatid fanns inför 
risken att dö utan att kremeras. Rädslan är lätt att för
stå, när man betänker att det var kremeringens eld, vil
ket också omtalas i Beowulf och av Ibn Fadlan som 
både startade och fullbordade passagen och transitio
nen till efterlivet. Betänker man också transcendens
ens demoniska rationalitet får den dåtida rädslan än 
mer gestalt. Kring huset där benen bearbetats har 
också eldar tänts i samband med begravningarna. I 
generell mening är det också detta mellanskede i be
gravningen som kännetecknas av en instabilitet som 
ger utrymme för en oändlighet av handlingar, sociala 
uttryck och åtbörder och som av Turner betecknas som 
ett i innehållslig mening liminalt stadium. Det är un
der denna fas som ritualen ”väger” och i sin sociala 
mening kan förändras och på så vis bidra till föränd
ring av de kulturspecifika traditionerna och därmed i 
slutändan också av samhällets organisation. Rent kon
kret är det också i samband med denna fas som be- 
gravningsdeltagarna tydligt i handling ger uttryck för 
ritualens syften genom intensiva aktiviteter av olika 
slag.

”Den andra begravningen” är ritualens avslutande 
faser, som i relation till det liminala skedets stora varia
tion och instabilitet kan beskrivas som mycket stabila, 
inkorporerande och strukturerande. Central i denna 
fas är den slutgiltiga gravläggningen, offer i samband 
med gravläggningen och färdigställandet av ett grav
monument. Det mycket enhetliga yttre som präglar 
både de vendel/vikingatida gravplatserna såväl som de 
förekommande monumentkategorierna i Sydskandina- 
vien bör tolkas på så vis att gravplatsernas och monu
mentens yttre i första hand speglade lokala bygders 
behov av att identifiera sig inom en vidare och över- 
regionalt förankrad föreställnings- och politisk ideolo
gisk värld. Genom att anlägga högar och resa stenar

och lägga ut skepp av exakt samma utformning vid 
Sannagård som på Nordsjälland, längs Lagan och 
Helgaån samt i Sønderjylland identifierade lokala byg
der sig inom en större gemenskap och kulturkrets och 
detta genom bruket av föreställningsvärldens centrala 
symboler.

Den ”oändliga” variation som däremot möter i gra
varnas inre när dessa jämförs regionalt, (det ”kalej- 
doskopiska” gravskicket enligt Brøndsted, Roesdahl 
och Kleiminger) bör på samma vis tolkas i linje med 
att mycket lokala sedvänjor av likaledes ideologiska 
skäl prioriterats. I gravskickets variation från bygd till 
bygd och från region till region ryms de lokala mål
sättningar som koncentrerades kring att tydligt i för
hållande till omgivningen identifiera sin egenhistoria 
och ideologi. Den stora variationen visar att de psyko- 
dramer som begravningarna var för det lilla samhäl
let speglade kombinationen av egenproducerade och 
utifrån inhämtade religiösa föreställningar. En inne
börd av detta är att den arkeologiska tolkningen bör 
utgå ifrån att gravarnas inre, som nämnts, speglade in
dividens och den lokala gruppens föreställningsvärld 
medan det yttre gravskicket, monumentens utformning 
och gravplatsens landskapsanpassning och organisa
tion alltid bör förstås i relation till traditionerna i en 
större omvärld.

Förhållandena visar att religionen och den sociala 
organisationen bildade en helhet som kan beskrivas 
som monopolitisk i den mening som kunskapssocio- 
login lägger i ett sådant begrepp. Termen beskriver ett 
samhälleligt förhållande då alla sociala processer och 
strukturer bekräftar det religiösa meningssystemet och 
symboliska universumets struktur. Religionen har 
monopol som samhälleligt och socio-politiskt legitime
ringssystem samtidigt som en långtgående kunskap 
finns om att andra övergripande symbolsystem exis
terar - en situation som under hednisk vikingatid var 
mycket konkret där omvärldens traditioner förmed
lade helt andra värden och världsförklaringar. Men 
samtidigt kan i ett monopolitiskt system endast ett 
symbolsystem tillåtas och brukas för att legitimera den
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sociala verklighetens ordning (Geels & Wikström 
1985:42 [Berger & Luckmann 1966]). Jag menar att 
det är på sådant vis religionen och religionsutövningen 
skall betraktas under 800- och 900-talet även i lokal
samhällen och i ett landskap som Halland. Det vill säga 
som en bild av en å ena sidan djup religiös övertygelse 
om att de åldriga traditionerna skildrade en absolut 
verklighets struktur och ett högst påtagligt numinöst 
och kosmologiskt förhållande. Denna övertygelse bru
kades å andra sidan i det lokala samhällets traditio
ner för att stärka och legitimera den egna samhälls
strukturen. Begravningstraditionen kan med ett sådant 
synsätt betraktas som ett i grunden socialt verktyg där 
det specifika i både religionens innehåll och uttryck 
kom att användas för att markera en befolknings
grupps och ett lokalsamhälles identitet i relation till 
både en likaledes hednisk omvärld och överklass men 
också i relation till en alltmer både religiöst och soci
alt påträngande kristenhets maktanspråk och föreställ
ningar.

I min bild av det förlopp som leder till övergivan
det av den åldriga begravningsplatsen, till övergivan
det av en identitet som i sitt innehåll, och i sin form 
sträckte sig ända ned i bronsåldern, hör också ett sam
manbrott av det universum som existerade fram till 
900-talets slut. Även i övergivandet av platsen bör det 
vara rimligt att påstå att det rymdes en påtaglig både 
religiös och social symbolik. Inga gravar anläggs i slutt
ningen under 1000-talet, traditionerna och symboli
ken har mist sin bärkraft, symbolikens mening har gått 
förlorad. Ett citat ur religionsfilosofen Paul Tillichs be
lysande text (1955) om de religiösa symbolernas ”liv 
och död” känns lämplig som avslutning för behand
lingen av dessa både under 1000-talet av realpolitiska 
skäl mycket medvetet förträngda, samt av historien, 
vetenskapen och ”tidens tand” bortglömda vikinga
tida föreställningar och människor - ”Symbolen ”sä
ger” ingenting längre. På detta sätt har alla de poly- 
teistiska gudarna dött; den situation i vilken de föd
des har förändrats eller existerar inte längre, och sym
bolerna har dött”. (Tillich 1999:391 [1955]).





8. English summary
Forgotten Ideas and Rituals - Burials and Burial Places in Late Iron Age Halland

Parti
Chapters 1-3
The aim of this study is to illuminate the symbolic, 
sacred and profane complexity that was expressed in 
ritual tradition in the Late Iron Age. This complexity 
may be revealed by the analysis and description of the 
organisational structure involved in an interdiscipli
nary interpretation of the social and religious “mean
ing” that was expressed in burial ritual by an ordinary, 
southern Scandinavian, pagan population in the Late 
Vendel Period and the Viking Age (AD 700-975). In 
this thesis, it is postulated that the overall purpose and 
complex “meaning” in the burial traditions of the Late 
Iron Age from the local point of view can be deter
mined as the continuous upholding and strengthening 
of local ideology and cultural identity through ritual
ised social interaction in relation to a certain space, 
the burial-ground. Another postulation is that ideol
ogy and identity in this context, on both the individual 
and the collective and social level, derived from and 
consisted primarily of concepts and collective memo
ries constructed from and related to a past history on 
two levels of understanding. First, the burial-ground 
served as the manifestation of a known, genealogically 
experienced and local history consisting of the specific 
collective and social memories, memories that were 
anchored in the specifics that characterised the cult of 
the ancestors and the dead in both a concrete and an 
abstract relation to a specific landscape, cultural ge
ography and local set of myths. On another level, the 
ritual traditions comprised general concepts recognized 
by the ninth century in a wide, cultural, northern Ger
manic context, of a distant past and mutual mytho

logical history, a history that in its specifics and cos
mological traits was equally recognized by the large, 
southern Scandinavian population in the Late Iron 
Age. By this combination of a symbolism attached to 
local history and generally accepted mythology, it was 
possible to secure through ritual action and material 
culture in the landscape, the survival of a local, a re
gional Hallandic and a supra-regional Germanic iden
tity. In the thesis, it is argued, through the use of nu
merous examples, that the burial-ground became a 
certain and particular spot in the landscape, because 
there the necessary and very obvious means of this 
identification were consistent. The Vendel Period 
burial-ground at Sannagård emanated from a large 
mound dating from the Late Roman Iron Age, and 
around the burial-ground there is, even at the present 
day, a large concentration of monumental, Bronze Age 
barrows. These ancient monuments served as the con
crete means by which this Vendel Period - and Viking 
Age population could identify territorial claims, cul
tural identity, memories and myths. The cult in the 
Viking Age was centred on a large Roman Iron Age 
mound. At the same time, the Bronze Age barrows that 
surrounded the Late Iron Age burial-ground formed 
a tangible representation of a distant mythological 
past. The pattern is the same throughout large parts 
of southern Scandinavia. The Late Iron Age popula
tions used ancient monuments in their ritual life to 
express the depth of identity and ideology in a spatial 
manner in order to maintain social stability. This the
sis also exemplifies how a local Hallandic population 
in the Viking Age deliberately used the monuments 
from the Bronze and Roman Iron Ages in their ritu
als.
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The central theme revolves around an ordinary 
populations concepts of life, time and the world, and 
how these concepts were manifested in their concrete 
dealings with death. The burial-ground was regarded 
as an ideological and collectively formed monument 
and structure of vital historical, religious and social 
meaning to the whole community. In this structure, 
new monuments were continuously constructed, and 
several adjustments were made, in order to maintain 
and ensure the specific ideology and identity of local 
society. Generation after generation was involved in 
this ideological manifestation, as the living and sub
sequently as the dead. This ideological construction 
consists of identities and the material used takes the 
form of ancient traditions and complex cosmological 
ideas. The focus and the main social scene in this long
term construction were the population's collective re
ligious rituals and the actual place where these were 
performed.

The present thesis is divided into four parts. The 
first gives a presentation of the scientific intentions of 
the study (ch. 1), combined with a discussion of the 
content and meaning of the central concepts that are 
elaborated in the thesis, religion, ritual, tradition and 
ideology (ch. 2-3). The intention is to formulate, from 
a definition of these concepts, an interpretation of the 
content of the social and religious meanings that in 
action and symbolism in material culture were mani
fested in the burial rituals. Part II (ch. 4-5) is a descrip
tion and analysis of the archaeological history attached 
to Iron Age burial-grounds, the formation of Halland 
in the sociopolitical and ideological senses, and the 
presentation and analysis of the excavated burials and 
the burial-ground at Sannagård. In Part III (ch. 6-7) 
the aim is to put forward and discuss a theory con
cerning, on the one hand, the culturally local specifics 
and, on the other, the overall sacred and profane mean
ings that were attached to burials, holy places and 
ritual traditions in this local Hallandic society. Part IV 
consists of a catalogue, in which all the excavated

graves and other features related to the burials are 
presented, along with reconstructions of the monu
ments and the chronology.

The archaeological material that is analysed con
sists primarily of the completely overploughed remains 
of a burial-ground in which approximately 150 Iron 
Age burials were excavated in 1989. The burial-ground 
is located at Sannagård, in the parish of Vinberg in the 
county of Halland (south-western Sweden). Burials 
had been made in the slope of this typically Hallandic, 
sandy ridge in the Roman Iron Age (approx. 20 graves) 
and in the Vendel Period and Viking Age (approx. 130 
graves). Secondly, the material consists of a compara
tive overview of the Hallandic and southern Scandi
navian burial-grounds of the Vendel Period and Viking 
Age in a spatial context in both the very concrete and 
the abstract senses. The topics discussed can be sum
marised in the following points.
1. The analysis of an “ordinary” Late Iron Age po

pulation's concepts of the world deriving from an 
archaeological examination of graves, monuments 
and burial-grounds in a spatial perspective and a 
culturally specific context.

2. Interpretations concerning the organisation and 
structure of burial ritual

3. Interpretations concerning the sacred and profane 
“meanings” of the burials and the burial-grounds 
in an interdisciplinary perspective.

4. Comments on the supra-regional socio-political 
development in southern Scandinavia from the lo
cal perspective.

5. A relation of how our understanding of the Iron 
Age burial-grounds has developed.
The burial ritual mediated the local and specific 

cultural identity, as well as the generally acknowl
edged, Germanic identity shared by the large, north
ern, Germanic pagan population in southern Scandi
navia in the Late Iron Age. The archaeological remains 
of these rituals are also fragments of generally recog
nized ritual traditions and behaviours, collective me
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mories and actions emanating from the religious con
cepts and archetypes that have characterized man in 
all times. The background of the study is based, apart 
from archaeological theory, on theories of ritual and 
religion that are generally accepted in the social and 
religious sciences. Especially the theories concerning 
social structure and the organisation and meaning of 
ritual and religion formulated by social anthropolo
gists such as Lévi-Strauss, Rappaport and Turner, so
ciologists such as Dürkheim and Halbwachs and psy
chologists, philosophers and historians of religion such 
as Eliade, Tillich, Wikström, Moller, J-V. Thomas and 
Davies have been used in the archaeological context 
as a foundation for the analysis. The study uses struc
turalistic and contextual approaches and aims to draw 
from local and relativistic perspectives general conclu
sions concerning the “meaning” of religious ritual and 
ritual action. It is argued that Scandinavian archaeo
logical research has focused much too one-sidedly 
upon the religious traditions of the elite in society, as 
if these reflected the whole of Late Iron Age eschatol
ogy and cosmology. The main reason for this one
sidedness in research is in my opinion that archaeolo
gists in interpreting have relied too much upon writ
ten sources and upon the interpretations that have been 
put forward by historians. In this case, the material is 
evaluated in relation to theories from sciences that are 
more seldom used in archaeological analysis. Written 
sources are primarily used as reflections of social struc
ture, and the theoretical framework and central ideas 
for the analysis of the “meaning” embedded in burial 
traditions in this Hallandic community are borrowed 
from the social sciences and the science of religion. 
These ideas are “Ritual Time”, “Sacred Time”, “Sym
bolic Time”, “Sacred Space” and “The Idea of the 
Holy”, and they form the starting-point for the under
standing of the ritual life of this Iron Age society.

The collective religious ritual and the burial-ground 
served as a social forum in which concepts of reality, 
both profane and transcendent, were expressed, con

firmed and altered. Burials, graves and burial-grounds 
in such a view represent the essence and the core val
ues of society - its identity and ideology. Southern 
Scandinavian society by the end of prehistory was 
basically an entity that relied upon the existence of a 
cosmological universe that was monopolitical and in 
all senses religiously and mythologically determined. 
Religion had a monopoly as a system of sociopolitical 
legitimation, but at the same time the social and reli
gious reality that characterised and surrounded south
ern Scandinavia in the Late Iron Age was based upon 
an entirely different understanding of reality and a 
cosmological universe. In this thesis, it is postulated 
that this is how religion and religious belief and praxis 
must be viewed in southern Scandinavia in the Viking 
Age, a situation in which there was a firm conviction 
that the traditions of the past reflected the structure 
of an absolute “meaning” and a very manifest, numi
nous, transcendent and cosmological reality. This con
viction was emphasized in local society through the 
collective rituals as a way of legitimating social struc
ture in opposition to both a pagan elite and the more 
and more apparent influence of new and Christian 
explanations of the world and the symbolic universe. 
One of the main reasons why southern Scandinavian 
society was able to resist and endure the challenge from 
the Christian concept of the world was its ability to 
constantly manifest in ritual tradition its strong con
nection with the pagan past, both in the cult of ances
tors and through the myths and the central traits in a 
basically horizontal cosmology. Basically, the cult of 
the ordinary, southern Scandinavian communities in 
the Late Iron Age was a cult of the past, and in the 
landscape this connection was established over and 
over again through the concrete use of monuments 
from earlier periods. The burial tradition in such a per
spective can be described primarily as a social tool, by 
which society managed to maintain an ideological and 
social equilibrium. Empirically, this also means that 
burial-grounds in the Late Iron Age were located in
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particular places for deep religious and social reasons 
in relation to decisions taken one or two thousand 
years before that time. The past was evident through 
the concentration of large Bronze Age barrows and 
through the Roman Iron Age mound.

Part II
Chapters 4-5

Chapters 4-5 contain an introduction to, and a pres
entation of, the Hallandic Iron Age graves and burial- 
grounds and the archaeological history of the region, 
as well as the presentation of the excavated burial- 
ground at Sannagård. The question that is discussed 
in particular in chapter 4 is when Halland existed as a 
region with a certain traditional identity. In general, 
scholars since the late nineteenth century have re
garded Halland as a region of marginal interest in the 
socio-political, southern Scandinavian landscape of the 
Viking Age. In my opinion, an ideologically and in 
sacred traditions homogenous, Hallandic region can 
be detected as early as in the Roman Iron Age, and 
one of the main characteristics of this Hallandic iden
tity is the large burial-ground with many types of 
monuments. Tribes in Halland are mentioned in both 
Roman and Gothic written sources already in the Early 
Iron Age. I think that the Hallandic region has been 
mistakenly regarded by archaeologists as a marginal 
territory for two reasons. A very few written sources 
mention Halland and, because of this the historians 
have regarded the region as of marginal interest. The 
archaeologists have relied too much on the historians1 
theories and have thus through their research confir
med this view. When an archaeological view is applied 
to the understanding of the Hallandic region‘s iden
tity in the Late Iron Age, southern Scandinavian soci
ety, it becomes apparent that Halland, partly owing 
to its important strategic position between the terri
tories of the Danes, the Norwegians and Västergöt
land, had a population with a certain identity. Another

question that is addressed in ch. 4 is when we can speak 
of the existence of Halland in any ideological sense. 
Halland is first mentioned in the written sources in the 
twelfth century as a region of Denmark, but different 
tribes that inhabited the region are mentioned already 
in Roman and Gothic written sources in the Roman 
Iron Age. From the archaeological material and this 
written record, it is possible to state that Halland in a 
sense formed a region with a certain ideology as early 
as in the Late Roman Iron Age. In ch. 4, the burial- 
grounds of the Late Iron Age are divided into three 
categories that have been ascribed different meanings. 
The first two categories are small burial-grounds that 
consisted of monuments such as upright stones and 
mounds or round, small and shallow stone-settings, 
and these categories can be determined as the burial- 
grounds of single farms or small villages. The third 
category is the quite large and scarce burial-grounds 
with a large variation in monument representation - 
mounds, stone-settings in a variety of shapes, upright 
stones, stone circles and ship-shaped monuments. The 
three categories have been ascribed different ideologi
cal meanings in their representation during the Iron 
Age. These large burial-grounds also have a different 
chronology, covering the Roman Iron Age, the Vendel 
Period and the Viking Age. Almost no graves dating 
from the Migration Period are found in these burial- 
grounds. The burial-grounds are situated in what in 
the Middle Ages were the settlement centres of the 
Hallandic region. In relation to the other two catego
ries of burial-ground, which in a sense can be regarded 
as carrying a simpler meaning, the large burial-grounds 
were the centres of both sacred and profane life in the 
Hallandic regions of the Late Iron Age.

In ch. 5, the results of the excavation of the burial- 
ground at Sannagård in 1989 are presented, as well 
as all the earlier excavations of settlements and older 
gravemonuments in the vicinity. Emphasis has been 
placed on the understanding of the construction of the 
grave monuments, and the aim is to be able to present
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a reconstruction of the categories of monuments, the 
burial sequences and the whole burial-ground in the 
tenth century, when its meaning for society in the reli
gious sense was lost and it was abandoned.

The burial-ground was ploughed over (typically of 
Halland), and only two upright stones were visible 
above ground in 1989. The burial-ground is described 
by the early-nineteenth-century, Hallandic historian 
and archaeologist, Sven Peter Bexell. His description 
of the milieu is of great value, especially in relation to 
the possibility of finding out what kinds of monuments 
once existed in the burial-ground at the same time. His 
description makes it clear that all the categories of 
monuments of which traces were documented, existed 
simultaneously. He also describes a large, ship-shaped 
monument, constructed of boulders, that lay on the 
top of the ridge, only a short distance from the burial- 
ground. In historical times this monument was known 
as the “Stone Church” by the local population and was 
over 50 metres in length. At the present day, the monu
ment is visible only in aerial photographs.

The chronology shows that burials have been con
ducted on the slope during two different periods, in 
the second, third and fourth centuries AD and during 
the eighth until the late tenth century AD. All the buri
als, with the exception of A46:2, contained cremations.

The first phase in the history of the burial-ground 
starts with A46 and consists of a burial sequence span
ning from the second to the fourth centuries AD. In 
the second century, a cremation burial was performed 
on the slope and a shallow stone-setting was con
structed as a monument over a large pit with the cre
mated remains of a male adult (A46:3). In the third 
century, a large mound was constructed directly above 
this grave, when the burial of a woman was performed. 
In the third and fourth centuries, approximately 15 
small urn-graves were located close to the southern 
side of this large mound. These graves were marked 
by wooden posts. In the fourth century, the burial- 
ground, apart from the large mound, was covered

naturally by shifting sand. Only a couple of the urn- 
graves were built over by small monuments consist
ing of shallow stone-settings. The relative chronology 
shows that these graves since they were situated in the 
covering sand layer, must have been the last in the 
Roman Iron Age in the burial-ground. In chronologi
cal relation to the Roman Period burial-ground, traces 
of settlement were excavated on the ridge. A large, 
three-aisled house was situated only a few hundred 
metres south of the burial-ground in the fourth cen
tury, and it is obvious that the burial-ground must be 
regarded as a farm sanctuary.

By the end of the seventh century, or the early eighth 
century, a third burial was performed in the large 
mound from the Roman Period (A46:l). And during 
the eighth century a large number of burials were made 
on the slope in direct relation to the older monument. 
The burial activities were intensified in the ninth cen
tury. In this period, no settlement was situated in the 
area. Instead, it is obvious that the ridge and the slope 
developed into a large necropolis, that must have been 
the central place for burials for a small region on the 
north side of the River Ätran. In the late tenth cen
tury, the burial-ground was abandoned.

The majority of the monuments were earth mounds 
constructed over a cremation layer. Other monument 
categories were circular stone-settings, upright stones, 
stone circles (domarringar) and ship-shaped monu
ments. All the categories were used during the entire 
period, and the variation in monuments cannot be re
lated to either sex or the age of the deceased. From 
the excavation results, it is evident that the burial ritual 
in the Vendel Period and the Viking Age was made up 
of a sequence with at least three archaeologically trace
able levels. The first phase was the cremation and the 
activities that could be related to the preparations for 
it. The cremations were most frequently performed on 
the same spot as the grave, but there are also exam
ples of cremations that were conducted in a collective 
cremation area. The artefacts connected with the ere-
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mation sequence can best be described as personal 
belongings, parts of the deceased's funeral shroud and 
depositions of animals (dog, horse and cattle). After 
cremation, the cremated bones were carefully collected 
and the whole cremation layer was cleared. Bones were 
further crushed in a small building situated 50 metres 
south of the burial-ground. In all the post-holes that 
remained from the roof-supporting structures, human 
cremated bones were found. In the second phase of the 
ritual, a shallow and almost always circular pit with 
a diameter of c. 1-2 metres was dug in the centre of 
the cremation layers. In these pits, parts of the crema
ted bones were deposited along with some very char
acteristic artefacts that occur in most of the graves. It 
is fair to postulate that the symbolism attached to the 
cremation phase indicated a very iconographic atmos
phere and was related to the deceased's social persona. 
When the cremated bones were deposited, the artefacts 
that went along with them during this sequence of the 
burial were of a different character than in the preced
ing cremation phase. Small, conically shaped, quartzite 
stones, orange-coloured pearls, plants and ceramic 
vessels were repeatedly deposited in a strict symbol
ism that was abstract in character. Vessels were crushed 
and spread over the grave. Many fragments showed 
evident traces of food crusts, which makes it reason
able to interpret the shattered fragments as remainders 
of ritual meals. In the third and last observable se
quence of the ritual, the monuments were constructed.

Part III
Chapters 6-7

In ch. 6, the concepts that created the cosmology in 
this Hallandic community, and the symbolism that was 
expressed in the burial rituals at Sannagård are exem
plified on the level of abstraction. The symbolism in 
the burial rituals at Sannagård functioned alternately 
iconographically and/or as a complete abstraction of

transcendence. The central theme in these two conclud
ing chapters is the possibility of extracting a “mean
ing” from the material remains of the rituals that can 
be related to the major purposes of collective, religious, 
burial ritual in general and to its different sequences 
and local variations in particular. In the research tra
ditions concerning religion, it is generally claimed that 
symbolism in funeral rituals served as a means of illu
minating the eschatological ideas that were of crucial, 
ideological value to the community and that these were 
the concepts of time, space, life, death and the world. 
The other purpose of the ritual was the well-being of 
the departed and buried individual. In ch. 6. it is re
lated how the ideas of time, death and space became 
comprised in the ritual and seemingly represented to 
this pagan population's “Idea of the Holy” and con
sequently of reality. It is decisive for the possibility of 
identifying abstract religious and social “meanings” in 
burials and the symbolism expressed that ritual pat
terns can be demonstrated from the material culture, 
the graves and the burial-ground and from the use of 
the surrounding landscape. In order to achieve a wider 
understanding of the social and religious functions of 
the rituals of that time it is essential that the material 
remains can be divided into levels of information in a 
way that makes it possible to analyse the ritual pat
tern and the symbolism in relation to those theories 
in the social sciences and sciences of religion concern
ing the “meaning” of burial rituals in general and their 
different ritual phases in particular. Primarily this 
means that the graves must be regarded as traces of 
action and as parts of a holistic and symbolic totality 
of “the Holy” - the burial-ground and the ritual land
scape, produced both deliberately and from a collec
tive unconscious. Apart from the graves, other features 
of importance for understanding the “meaning” and 
the ritual organisation are brought into the analysis. 
By relating traces of houses, ditches, hearths and older 
monuments as structures that carried a “meaning” in 
the rituals, a picture of both the formation of a holy
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place and the ritual's organisation and “meaning” is 
created.

In trying to elaborate a social and religious mean
ing from the organisation and symbolism of the burial 
ritual, the point of departure must be that religion in 
ninth, and tenth, century southern Scandinavia com
prised and contained traits from two cosmological 
models and mythologies. These concepts are generally 
described as those characterised by the cosmology and 
myths connected with the Vanir and the Aesir. Gener
ally the mythological traits and cosmological concepts 
connected with the Vanir are regarded as Nordic in 
origin and primarily oriented towards a broad fertil
ity cult. The Vanir concepts are also regarded as hori
zontal in cosmological structure and older in their ori
gin than the more vertical, cosmological concepts re
lated to the Germanic Aesirs. In the research tradition, 
the cult of the Aesir has been primarily related to the 
social elite in society. It is likely that the central aims 
in the burial tradition were the transition of the dead 
and the regeneration of society, man, nature and the 
world. What we find at Sannagård is basically a spe
cific Hallandic way of visualizing these complex, 
cosmological and mythological concepts, the transition 
and the regeneration. In the graves at Sannagård, no 
particular signs oriented on the concepts that charac
terized the cult of the Aesir are distinguishable in the 
symbolism. None of the traits that, according to the 
research tradition, characterised the Aesir cult are dis
tinguishable in the material. Instead the hierophanies 
are created from the ritual use of simple things - flow
ers, quartzite stones, pearls and potsherds. In my opin
ion, it is reasonable to assume that in this particular 
Hallandic concept of reality the continuous referring 
to and through the past was central. A symbolic uni
verse was visualized that was primarily structured 
around the features that characterised the Vanir cos
mology and mythology. This universe was ritually 
structured around the ideas of time, death and the 
landscape, and these concepts served as the means

through which the past, a transcendent reality and the 
overall regeneration became manifest.

It was from conceptions like these that a Viking Age 
perception of reality revolved, a cosmos that during 
the period AD 700-1000 was slowly transformed from 
an originally horizontal and collectively defined struc
ture (Vanir), into a more vertical and individualistic 
conception of the world (Aesir) in which Christianity's 
influence upon paganism became evident also in the 
transformational changes that occurred in the heathen 
ritual traditions long before Christianity was officially 
proclaimed and mentally accepted. Religion and its 
most important rites of passage served as the area in 
which the symbolic universe and reality were con
firmed in social structure and organisation. The col
lective religious ritual was thus the main forum in 
which the local Hallandic population could “read” the 
world in all its increasing complexity during the Late 
Iron Age.

One of the aims of the thesis is to show how ar
chaeological material that is usually recognized as 
anonymous can be of great value for our understand
ing of ordinary people's eschatology. Questions ex
tending from the very local “meaning” to the com
pletely abstract and supra-regional “meaning” of the 
symbolism expressed in the rituals at Sannagård are 
discussed in ch. 6. In the analysis, it is argued that the 
material reveals local and culturally relativistic and 
specific approaches corresponding in ritual action to 
concepts that were widely spread in pagan Scandina
via. In this context, the ritual pattern reveals that small 
stones, flowers, dogs, pearls, served in a concrete way 
as the necessary “containers” of collective memories 
through which the population expressed and repeat
edly confirmed in social interaction their general con
cepts of reality. In ch. 6., the symbolism is exempli
fied. In approximately 30% of the graves, small, white 
- quartzite and conically shaped stones were depos
ited at the same time as the cremated bones were fi
nally deposited in the grave. In the graves, there were
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also depositions of plants. The context shows that 
ordinary objects were used as hierophanies in order 
to express the overall purpose of the latter sequences 
of the ritual, regeneration and fertility. I postulate that 
the large burial-grounds with a variety of monuments 
functioned as the centres in the settled country for both 
sacred and for obvious profane reasons. Social life was 
also centred around these places. In ch. 6. the frame
work of pagan identity is further discussed; the ideas 
and concepts of time, death and history formed the 
axis in this framework. In the succeding sections in ch.
6. the relations between local society and the surround
ing world are examined. The very large, ship-shaped 
monument that was situated beside the burial-ground 
is described as a strategic, outside intervention into this 
region during the Late Iron Age. This kind of scarce 
monument has been related to the socio-political and 
economic interests of the growing Danish royal power, 
and in its symbolism it is a typical formation of an 
ideology based on a combination of both sacred and 
profane power, in the sense that the ship was one of 
the central symbols of transition and death in the myhs 
and in the practice of burial ritual. The monumental 
representation identified the presence of a supra-re- 
gional political power in the strategically important 
region that Halland became in the late tenth century 
AD. Another example of the presence of the outside 
world in the local central place is the only inhumation 
grave in the entire burial-ground. The woman who in 
the fourth century AD had been buried in the largest 
monument in the burial-ground had by the time of her 
death suffered from leprosy for a long period of years. 
It was around this woman's grave and monument that 
all the urn-graves of the same period were oriented, 
and it was around the same mound that the large 
burial-ground developed in the eighth century. Judg
ing from the remains of the burial, the grave and the 
monument, it is evident that the woman had not been 
treated as a social outcast in any way. None of the 
traits that characterized the beliefs connected with lep

rosy in the medieval environment of Scandinavia is 
traceable at Sannagård. On the contrary, the remains 
reveal that the woman, from the traditional archaeo
logical point of view, should rather be regarded as one 
of the elite in local society.

In ch. 7. the aim is to present a reconstruction of 
the ritual actions that characterized the funerals, along
side an interpretation of the social and religious con
tent that was expressed in the symbolism. Through the 
whole of the period (c. 700-975) the rituals were con
ducted in at least three, archaeologically separable 
phases, each one distinguished by its significant traits. 
The phases were the cremation at the pyre, the final 
deposition of the cremated bones in the grave and the 
construction of a monument. From a division of the 
material in the graves into burnt and unburnt artefacts, 
it becomes clear that the three phases were conducted 
at intervals. From the written source we “know” that 
the transition to the afterlife was supposed to be hasty. 
In the pagan view of this transition, this haste was 
crucial; it is emphasized in sources from different times, 
such as Beowulf, in Ibn Fadlan's accounts and in the 
myth related to the death of Balder. For instance, it 
has been ascertained that, after cremation, the bones 
had been further crushed in the house that was situ
ated close to the burial-ground.

From the analysis of the artefacts related to the dif
ferent phases, it is also reasonable to interpret the so
cial direction that was expressed in the symbolism. It 
is fair to postulate that the cremation in its overall 
social and religious purposes was connected primarily 
with the concerns of the dead as a symbolism accen
tuating the deconstruction of the human remains and 
the transition to the afterlife. The symbolism is icono- 
graphical in a sense that is not the case in the later 
phases of the ritual. On the pyre, we find remains of 
personal belongings. In the second and third sequences 
of the ritual, the symbolism can be described more as 
directed towards the needs of the living and those of 
the community. In the symbolism related to the sec-
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ond detectable phase of the ritual, we find artefacts 
that in their symbolism evidently had functioned as 
hierophanies in an abstract way. From the deposition 
of stones, singular pearls, plants, ceramic vessels, etc., 
it is fair to postulate that the whole of the communi
ty^ and the collective's needs were underlined along
side a wide variety of expressions of cyclical regenera
tion. In the symbolism, the connections with the past 
and the collective memories are central. It was also in 
this second phase of the ritual that the cremated bones 
were finally deposited in the grave. In the burial- 
ground, traces of an collectively used pyre and a ship
shaped monument constructed of wooden posts and 
several hearths containing the bones of pigs were dis
covered. It is likely that all these features should be 
interpreted as related to phases in the burial rituals. 
The last detectable phase in the rituals is the construc
tion of a monument. All the funerals were undertaken 
in direct relation to the monuments of the Roman Iron 
Age, as well as those of the Bronze Age.

In the ritual sequences, and from the pattern that 
these and the use of the place reveal, it is evident that 
local society was mediated as a symbolical universe in 
which religious life determined reality. Through the 
evaluation of the pattern that the sum of the rituals 
reveals, a model of interpretation concerning the aims 
and implications of religious traditions and ritual life 
can be formulated. The interpretations concerning the 
ritual's structure and meaning have mainly been re
lated to the research tradition in social anthropology. 
The burials can, with their detectable phases, be re
lated to the overall structure that, according to Turner, 
characterises the collective religious ritual. The first 
phase, the hasty cremation, can be described as the 
very concrete, social deconstruction of a community 
member, and from mythology it is reasonable to view 
the cremation as the phase in which the religious pur
pose of transition is both initiated and concluded. In 
the second phase, characterised by the intensified de
struction of the human remains, the digging of the cir

cular and shallow grave in the middle of the pyre, the 
deposition of abstract symbols in the grave, alongside 
the ritual meals, the crushing of bones, the slaughter
ing of dogs and the focusing on ancient monuments, 
the symbolism is related to the living and at the same 
time becomes abstract. It is in this phase that the ma
terial remains show a large variation, thus indicating 
that this phase resembles in content the social dishar
mony and liminality that characterises the second 
phase of the ritual, according to Turner. The material 
is unstructured, and all the graves carry traces of in
dividual actions related to the final burial of the bones. 
It is fair to say that, when the burial tradition of the 
Late Iron Age is described as kaleidoscopic and as a 
tradition with extreme variations in southern Scandi
navia during the ninth and tenth centuries, the reason 
for this is because the archaeologists have focused 
upon the remains of this second phase in the burial. 
This phase is culturally vibrant and the actual display 
of symbolism and ritual action quite exaggerated. On 
looking at the whole of the material, it becomes evi
dent that all these variations are the traces of certain, 
quite rigorously structured, ritual actions, which means 
that the tradition was anything but kaleidoscopic when 
it came to the symbolic content that was mediated. The 
variations were local and individual alterations by way 
of displaying this sequence of social instability in the 
ritual, both in action and in symbolism and the sym
bols used. Through the final deposition of the cremated 
bones (only parts of the human remains were depos
ited - and human bones were symbolically used in 
other contexts, such as houses) and the construction 
of a monument, the dead were incorporated into so
ciety^ “collection" of dead kinfolk and eventually 
ancestors. In a very strict pattern, the burials during 
the whole of the 300-year-long period were conducted 
in the same way. The hierophanies that are “hidden” 
in the simple stones and pearls are the same in the 
eighth and in the tenth centuries. The tradition is quite 
stable.
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The holy place was abandoned in the last decades 
of the tenth century. The burial-ground lost its func
tion in the region as a holy place of central value in 
both profane and sacred senses as a result of supra- 
regionally anchored, structural and socio-political 
changes in the late tenth century related to the estab
lishment of the royal power and the conversion to 
Christianity. The monumental manifestation of a ship 
in stone, the “Stone Church”, on the top of the ridge, 
in the Late Iron Age, is in this perspective considered 
to be an outside intervention and as strategic symbol
ism in this Hallandic region, a symbolism expressing 
profane and social power over this strategically and

economically important area through the use of one 
of the central symbols in pagan mythology.

Part IV
Chapter 10
Part IV contains a catalogue of all the graves and 
monuments at Sannagård. To the descriptions is added 
an interpretation of the original monuments alongside 
them, with chronological interpretations related to 
each grave. These interpretations may be methodologi
cally useful in the future, when excavations of the mass 
material constituted by these overploughed burial- 
grounds are being undertaken.

English revised by Neil Tomkinson
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Katalog. Monument, 
gravar och fynd
Introduktion

Vid Riksantikvarieämbetets revideringsinventering i meller
sta Halland under 1980-talet beskrevs fornlämning nr 30 i 
Vinbergs socken som två resta stenar i en östsluttande åker. 
Då var sluttningen vall och någon granskning av markytan 
kunde därför inte göras. Några uppgifter ur Bexells beskriv
ning av miljöns utseende på 1810-talet finns inte i register
textens kommentar.

Gravfältet har överplöjts sannolikt under perioden 1830- 
60-talet. Detta kan man förstå av äldre kartor, genom att 
jämföra Bexell och Hofbergs beskrivningar, och också uti
från upplysningar från jordbrukare i området idag. Efter att 
ha varit vall sedan 1950-talets början plöjdes området i april 
1989. Spridda över matjordsytan fanns flera koncentratio
ner av brända människoben.

I beskrivningarna nedan görs en tolkning av monumen
tens konstruktion. Denna baserar sig på värdering av grav
utformning, stratigrafiska förhållanden, forskningsrön, 
komparativa typologiska studier och också på ögonvittnes
skildringen från 1810-talet (Bexell 1931).

Många brandlager omgavs av cirkelformade och mer ore
gelbundet formade rundlar som i förhållande till den bjärt 
gula sanden var mörkare och innehöll träkol, sot och fåta
liga människoben. Rundlarna var till sin kulör grå till bruna 
och två-tre meter stora i diameter. Dessa har tolkats som 
motsvarande den ungefärliga utbredningen för likbålet.

I centrum av bålplatserna fanns cirkelrunda gravgömmor. 
Dessa var mindre gropar i vilka brända ben deponerats. Jag 
har valt att kalla dessa för brandlager, detta trots att grav
gömmans utformning inte helt motsvarar vad som traditio
nellt avses med brandlager. Gravgömmorna hade tydliga 
nedgravningskanter. De brända benen har avlägsnats ur 
bållagret, behandlats, och gravlagts i en ytligt grävd och of
tast cirkelrund gravgömma mitt i bålplatsen.

I de fall där gravskick tillsammans med gravgömmans 
utformning i arkeologisk bearbetningstradition är synonym 
med en gravtyp så anges den benämningen. Detta gäller 
exempelvis ”urnebrandgrop”, där ingen övrig konstruk

tionsforekomst indirekt impliceras i bestämningen, detta 
även om benämningen i sig betecknar gravskick snarare än 
ett monument. I de få fall beteckningen ”flatmarksgrav” bru
kats så avses en konstruktion som även ursprungligen san
nolikt saknat markering ovan markytan.

Gravtyper brukar arkeologiskt metodiskt huvudsakligen 
indelas efter några olika kriterier. Dessa är gravens yttre 
form, monumentets/gravens konstruktion samt innehållsliga 
och sociala kriterier. I det sistnämnda fallet brukas innehålls- 
kriterier som underlag för en indirekt tolkning av den grav- 
lagdas sociala status - exempelvis uttryckt som ”ryttargrav”. 
Innehållet i graven, speciella föremålsfynd brukas också för 
att definiera en gravlagds sociala roll. Exempel på sådana 
sekundära tolkningsförhållanden är rubriceringen av en an
läggning som en ”vapengrav”. Ofta låter vi också delar av 
gravens konstruktion definiera en helhet. Sådana exempel 
är ”båtgrav” eller ”kammargrav”. Alla sådana indelningar 
har undvikits i detta fall, därför att de helt enkelt låser till 
ett kategoriskt socialt tänkande, och samtidigt fjärmar oss 
från en möjlighet att bedöma helhetskontexten kring en 
anläggning.

Anläggningarna har i beskrivningarna de nummer som 
de gavs vid fältundersökningen. Detta innebär att nummer
serien i den arkeologiska rapporten (se Artelius & Arcini
1996) blandat omfattade både gravar och andra anlägg- 
ningskategorier som gropar, stolphål och härdar. Andra 
anläggningsbeskrivningar än de som rör gravar och till 
gravplatsens kontext relaterade anläggningar har däremot 
utelämnats i denna katalog. Viktigt att påpeka i samman
hanget är att det inte fanns samtida boplatsanläggningar vare 
sig i eller invid gravplatsen, och att alla förekommande 
anläggningar inom undersökningsytan har redovisats på 
schaktplanerna (fig. 103).

I anslutning till varje anläggningsbeskrivning anges en 
sannolik datering av graven. Denna bygger på den samman- 
vägda värderingen av arkeologiska, naturvetenskapliga, re
lativa samt jämförande typologiska dateringar. I några fall 
har omtolkningar av gravarnas utformning gjorts. Detta 
innebär att beskrivningarna i rapporten (Artelius & Arcini
1996) inte i samtliga fall är exakt likalydande med beskriv
ningarna i denna katalog.
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Caroline Arcinis osteologiska redovisning har ej medta- 
gits i denna studie. När det gäller den osteologiska analy
sen hänvisas därför till den arkeologiska undersökningsrap
porten (Artelius 6c Arcini 1996) och till en artikel i Arkeo
logi i Sverige (Arcini 5c Artelius 1993).

Gravplatsen hade i undersökningschaktet en mycket tyd
lig utbredningsgräns längs med y 365. Väster om denna linje 
skall endast A125, det mindre långhuset och några härdar, 
bl.a. A67 och A211 med säkerhet infogas i begravningsplat
sens kontext. I området mellan långhuset har följaktligen 
funnits ett område med härdar under begravningsplatsens 
brukningstid. De anläggningar som återfanns omedelbart 
väster om y 365 kunde för övrigt antingen genom fynd av 
keramik, eller genom 14C-datering med säkerhet knytas till 
avsevärt äldre perioder än den yngre järnåldern, och före
trädesvis då till bronsåldern/äldsta järnåldern.

Samtliga anläggningar som återfanns inom gravplatsen 
har beskrivits nedan. Efter gravbeskrivningarna beskrivs 
övriga lämningar inom gravplatsområdet.

Anläggningsbeskrivningar

RAÄ 30, Sannagård 1:19, Vinbergs socken,

Falkenbergs kommun, Halland

ANLÄGGNING 27, x 158 y 393 z 34,82.
Domarring, vendeltid-äldre vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan oval form, 0,95 m 

i diam. och 0,15 m djupt, omgivet av en grå, sotbe- 
mängd och ca 1,8 meter i diam. stor och rundad färg- 
ning som tolkats som ett gravbåls ursprungliga utsträck
ning. Brandlagret har varit omgivet av minst fyra större 
stenar. Dessa avtecknade sig som 0,4-0,6 m stora och 
0,2-0,3 m djupa gropar med nedgravningskanter.

Anläggningen var belägen i sydöstsluttning i den väs
tra delen av gravfältet och var bland de första som på
träffades vid schaktningen. Sannolika fynd från graven, 
bl.a. fragment av likarmat spänne, påträffades även vid 
sållning av matjorden om direkt överlagrade brandlagret.

Gravgömmans fyllning innehöll sotiga BRÄNDA 
BEN (Fl60:7) till en vikt av 96 g, träkol och ett flertal

föremål. Dessa bestod av nio fragment av LIKARMAT 
SPÄNNE (29 g) i brons med lös NÅL (F160.T), två 
smältor i brons, endast 1 mm stora i diam. (F160:3), 
förbränd PÄRLA i glas (F160:4), fragment av ett SKAF- 
TAT JÄRNFÖREMÅL (PRYL?) (F160:5), 18 NIT
FRAGMENT i järn (F160:2)och ett FLINTAVSLAG 
(F160:6). 14C-analys: Prov Kiel-3325, 1277+41 BP.

ANLÄGGNING 28, x 197 y 420 z 33,54.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan oval form, 0,9x 

0,6 m (N-S) stort och endast 0,02 m djupt med en run
dad bottenlinje. Brandlagret omgavs av en diffust grå
brun, och ca 2,5 m i diam. stor färgning. Denna tolkas 
som motsvarande gravbålets och gravhögens ungefär
liga utsträckning.

Graven var belägen i den nordligaste delen av det un
dersökta området i sydöstsluttningen. Brandlagrets fyll
ning bestod av ljus sand i vilken fanns sotiga BRÄNDA 
BEN (F248:4) till en vikt av 90 g och träkol. Föremåls- 
fynden utgjordes av 1 PÄRLA i gult glas (F248:l), ett 
koniskt format, endast 15 mm högt, KVARTSSTYCKE 
(F248-.2) samt HARTS (F248-.3).

ANLÄGGNING 40, x 130 y 379 z 35,81-35,79 (V-Ö).
Domarring, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,4m 

i diam. stort och 0,06 m djupt med en rundad botten
linje.

Graven var belägen i den västra delen av gravfältet. 
Fyllningen i det svagt skålformade brandlagret bestod 
av spridda BRÄNDA BEN, 4 g (F97) och enstaka trä- 
kolbitar i sotig sand. Brandlagret omgavs av fyra gro
par, 0,5-0,8 m stora och 0,2-0,6 m djupa.

ANLÄGGNING 41:1 och ANLÄGGNING 41:2, 
x 135 y 378 z 35,84-35,78 (Ö-V).

Hög vendeltid-äldre vikingatid (A41:l)
Bengrop, romersk järnålder (A41:2).

BRANDLAGER i nedgravning (A41:l) med i ytan rund 
form, 1,6 m stort i diam. och 0,08 m djupt med en svagt
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rundad bottenlinje och klar nedgravningskant och BEN
GROP (A41:2). I anslutning till de två gravarna fanns 
rester av en STENPACKNING samt STÖRRE STENAR 
(0,3-0,4 m stora i diam.).

Graven var belägen i den västra delen av gravfältet. 
Fyllningen bestod av sotig sand med utspridda BRÄN
DA BEN (F102:l) till en vikt av 538 g, och träkol. I 
centrum av brandlagret fanns en tydlig koncentration 
av brända ben i en liten grävd grop (A41:2). Analysen 
av benmaterialet säkerställer dock inte att det rör sig 
om ytterligare en begravning. Ben från fler än en indi
vid kunde inte påvisas. Nedgravningskanten är dock 
mycket tydlig i anslutning till gropen som endast är 0,36 
m stor i diam., rund till formen och 0,15 m djup. De 
brända benen i den mindre gropen var också rena på 
ett sätt som avskiljer dem från benen i det större brand
lagret som var kraftigt sotade och också mer fragmen- 
terade. Omedelbart öster om brandlagret fanns rester 
av en STENPACKNING som täckt brandlagret (A41:l) 
eller bengropen (A41:2) ursprungligen. Kring brand
lagret fanns också några stenar samt avtrycken av yt
terligare sådana, 0,3-0,4 m stora, som tolkats som res
ter av en kantkedja som omgivit brandlagret. Föremåls- 
fynden i A41:l utgjordes av fragmentariska brons- och 
järnföremål, alla närmast helt förbrända. Bland före
målen är två fragment av ramverket till en SPÄNN- 
BUCKLA (F102:3), helt förbrända fragment av NITAR 
och NITBRICKOR (F102:3) i järn och sju FLINT
AVSLAG. I A41:2 gjordes förutom BRÄNDA BEN inga 
övriga fynd. Under brandlagret påträffades i den syd
västra delen ytterligare gravanläggning, A212, resterna 
av en BENGROP (se A212). 14C-analys: Prov Kiel-3308, 
1290±42 BP.

ANLÄGGNING 42, x 140 y 380 z 35,84-35,76 (V-Ö).
Hög, vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 1,65 m 

stort i diam. och 0,16 m djupt med tydlig nedgräv- 
ningskant och närmast plan bottenlinje. Brandlagret var 
omgivet av en oregelbundet rundad, grå och ca 2,4 m i 
diam. stor färgning. Denna har tolkats som bålplatsens

resp. gravhögens ungefärliga utbredning.
Graven var belägen några meter norr om A41 i den 

västra delen av gravfältet. I anläggningen påträffades 
27 g BRÄNDA BEN (F98:l) och träkol jämnt spritt i 
den svagt grå sandfyllningen. Övriga fynd var ett min
dre fragment av ett dekorerat KERAMIKKÄRL (F98:2) 
vars form inte kan fastställas.

ANLÄGGNING 43, x 137 y 382 z 35,53.
Hög, äldre vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 2,4 m 

i diam. stort och 0,16 m djupt med tydlig nedgrävnings- 
kant, plan bottenlinje och rest av omgivande STEN- 
KRETS. Graven var belägen i västra delen av gravfältet, 
i en grupp av likartade anläggningar, ex. A41:l och A42. 
Fyllningen utgjordes av fin sand med BRÄNDA BEN 
(F94:l) till en vikt av 1052 g och träkol jämnt utspritt 
i gravgömman. Två meter utanför nedgravningens be
gränsning i söder till väster var rester av en STEN- 
KRETS, 0,8 m stor i diam. bestående av tio 0,2-0,4 m 
stora rundade stenar. Ingen grav påträffades i denna 
konstruktion.

Fynden bestod av fyra starkt förbrända fragment av 
tunt BRONSBLECK (F94-.2), endast 2-4 mm stora, från 
ett oidentifierbart föremål, två NITAR (F94:3) i järn 
med NITBRICKOR, fem SPIKAR/NITAR (F94:4) i järn 
och oidentifierbara JÄRNFRAGMENT (F94:5) , två 
slagna KVARTSBLOCK och KVARTSAVSLAG (F94:6) 
och delar av ett KERAMIKKÄRL (F94:7). Fragmenten 
härrör från ett gulbrunt mindre kärl, ca 10 cm högt, med 
rundad mynningsrand och plan inåtställd kärlsida. 
Kärlet är till sin utformning direkt jämförbart med kär
let i A215 (F191:2) Kärltypen är vanligt förekommande 
i begravningar från vikingatid. I Birka finns kärltypen 
främst under 800-talet (jfr Arbman 1940, Taf. 243:5).

ANLÄGGNING 45, x 134 y 386 z 35,40-35,32 (S-N), 
35,29 benkoncentration.

Hög, vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 1 m 

stort i diam. och 0,12 m djupt med oklar nedgravnings-
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kant och rundad bottenlinje. Gravhögen har begränsats 
av rester av en STENKRETS bestående av 0,3-0,8 m 
stora stenar som nedsatts i en grävd ränna. Där stenarna 
avlägsnats avtecknade sig mot den gula alven en 0,3 m 
bred och 0,15 m djup ränna. Inom stenkretsen har 
markytan nedgrävts ca 0,15m och de brända benen pla
cerats centralt. Rännans utbredning innebär att hela det 
synliga monumentet bör haft en rund form med en 
minsta diam. av tre meter. BRÄNDA BEN (F95:l) till 
en vikt av 307 g påträffades med rikligt med träkol 
spridda i sand. Övriga fynd är en NITBRICKA och frag
ment av NITAR i järn (F95:2), SLÄNDTRISSA (F95:3), 
tre tillhuggna KVARTSBLOCK, ett AVSLAG i flinta, en 
svallad KÄRNA i flinta samt BRÄND LERA (F95-.4). 
uC-analys: Kiel-3319, 1140±40 BR

ANLÄGGNING 46:1-3, x 132 y 393 z 35,17-35,10 
(S-N), 35,17 centrum.

Brandgrop med enskiktad stensättning, 
äldre romersk järnålder (A46:3).

Hög, - yngre romersk järnålder. Skelettgrav (A46:2), 
brandlager/brandgrop vendeltid-äldre vikingatid
(A46:l).

Rest av HÖG, minst 9 m stor i diam. med centralt 
placerad BRANDGROP, SKELETTGRAV och BRAND
LAGER, omgiven av STENKRETS. Skadad i den östra 
delen. Före avschaktning avtecknade sig anläggningen 
som en mycket svag avsats i sluttningen som var ca 7- 
8 m stor i diam.

Graven var centralt belägen i gravfältet. Anläggning
ens yttre begränsning utgjordes av en i söder, väster och 
norr bevarad krets av 0,3-0,6 m stora stenar som i flera 
fall kantställts. Den östra delen av anläggningen hade 
skadats av en äldre gärdesväg, och stenkedjan var där 
helt borttagen. I centrum var en nedgravning i den ljusa 
sanden, 1,0 m vid i diam. och som mest 0,82 m djup. 
Gropen hade till större delen täckts av 0,2-0,3 m stora 
och flata stenar. Vidare var gropen också delvis sten- 
fylld, en effekt som sannolikt skapats av att anläggning
ens centrum omgrävts för sekundära gravläggningar. 
Längst ned mot botten i gravgömman fanns en BEN

GROP med en mot botten avsmalnande form, ca 0,4 m 
vid i diam. I denna (A46:3) var 1330 g sotiga och kol- 
blandade BRÄNDA BEN. Föremålsfynden som direkt 
kan knytas till A46:3 var 19 fragment av HARTSTÄT- 
NINGSRING (Fl74:1) som påträffades bland de brän
da benen och ett mindre, endast 7 mm stort och deko
rerat fragment av ett svart och glättat KERAMIKKÄRL 
(F174:2) och ytterligare delar av ett brunt, grovt mag- 
rat KERAMIKKÄRL (F174:3).

Ovan A46:3 påträffades ett SKELETT vilande på vän
ster sida i sittande ställning med uppdragna ben i hock- 
erställning. Denna nedgravning var 1,02 m i diam. och 
0,44 m djup (A46:2). Direkt mot, och under kraniet låg 
en plankonvex PÄRLA (F175) i bärnsten. Kring skelet
tet fanns ytterligare BRÄNDA BEN till en vikt av 137 
g, sannolikt härrörande från både den äldre brandgro
pen och det övre yngre brandlagret.

Ovanpå skelettet fanns ett BRANDLAGER(A46:1). 
Jämnt spridda fanns 480 g sotiga BRÄNDA BEN i den 
omrörda och starkt sotfärgade sanden. Fynden utgjor
des i denna övre del av fragment av ett KERAMIKKÄRL 
(fl74:4), ett KVARTSBLOCK (F174:5), 21 FLINT
AVSLAG (Fl74:6) och en KLOFALANG (F174:7) från 
björn. I nedgravningen gjordes också fynd kring ske
lettet. Dessa var delar av en nitförsedd KAM (F176:l) 
och minst 25 mycket starkt förbrända PÄRLOR (Fl76:
2) i glas och glasfluss samt fragment av NÅLAR (F176:
3) i järn.
I4C-analys: A46:l, brandlager, Ua-5072, 1310±70 BP. 
14C-analys: A46:2, skelett, Ua-5070, 1710±100 BP. 
I4C-analys: A46:3, brandgrop, Ua-5171, 1900±80 BP.

ANLÄGGNING 47, x 130 y 388 z 35,28-35,48 (V-Ö), 
35,39 benkoncentration.

Hög, vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med svagt rektangulär form, 

1,31x0,79 m stort (N-S) och 0,1 m djupt med svagt 
skålformad plan bottenlinje omgivet av resterna av en 
STENKRETS. Stenkretsen var ställvis bevarad och har 
varit ca 3,2 m stor i diam. Stenarna var rundade och 
0,2-0,4 m stora. Centralt placerat inom stenkretsen
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fanns ett brandlager. I detta var BRÄNDA BEN till en 
vikt av 60 g och träkol. Hela ytan inom stenkretsen var 
gråfärgad, sotbemängd. Tolkningen är att platsen för 
graven också var platsen för likbålet. Föremålsfynden 
bestod av en KVARTSKON (F103:l), del av BESLAG 
(F103:2) i brons, delar av RINGSPÄNNE (F103:3) i 
brons. Övriga fynd gjordes inte i brandlagret men inom 
stenkretsen. Fynden är delar av KERAMIKKÄRL (F103:
4), fragment av BRYNEN (F103:5), slagna KVARTS
BLOCK (F103:6), oidentifierbart fragment av BRONS
FÖREMÅL (F103:7) och FLINTAVSLAG (F103:8).

ANLÄGGNING 48, x 126 y 383 z 35,57-35,53 
(NV-SÖ), 35,62 centrum.

Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,9 

m i diam. stort och 0,12 meter djupt omgiven av en ställ
vis bevarad STENKRETS. Stenkretsen har ursprungli
gen haft en ungefärlig diam. av 3,65 m. Den hade en
dast bevarats i den norra delen, i söder avtecknade sig 
avtryck efter stenar som ingått i kretsen. De bevarade 
stenarna var 0,3-0,6 m stora. Inom det centralt belägna 
brandlagret fanns BRÄNDA BEN (F96:l) och träkol i 
en grund gravgömma. Ytan mellan gravgömman och 
den delvis bevarade stenkretsen var gråfärgad och sot
bemängd vilket tolkas som att likbålet stått på platsen. 
Föremålsfynden bestod av delar av en dubbelskalig 
SPÄNNBUCKLA (F96:2), ca tio sönderbrända och 
oidentifierbara PÄRLOR (F96:3), två slagna KVART
SKONER (F96:4) samt ett svallat SPÅN i flinta (F96-.5).

ANLÄGGNING 49, x 114 y 435 z 34,60-34,60 (V-Ö), 
34,80 centrum.

Stensättning, vendel-vikingatid.
STENSÄTTNING, oregelbundet rund, 9 m stor i diam. och 

0,2 m hög, med gravgömma bestående av BENLAGER. 
A49 bestod av de överplöjda resterna av en sannolikt 
rund stensättning. Graven hade placerats på en mindre 
naturlig kulle i gravfältets östligaste del. Stenpackningen 
bestod av ett homogent och enhetligt material av ca 0,2- 
0,5 m stora stenar. I anläggningens centrala del var res

terna av ett runt och koncentrerat brandlager med en 
diam. av 0,9 m. Enstaka spridda brända ben påträffa
des i hela konstruktionen. Anläggningen begränsas av 
ett delvis bevarat BRÄTTE av mindre runda stenar. 
Fynden utgjordes av BRÄNDA BEN, 34 g (F177:l) och 
av KERAMIK, 356 g. Keramiken består av delar av 
minst tre mindre kärl av olika typer (Fl 77:2). Under och 
i stenpackningen fanns ca 30 fragment av ett lågt kärl 
med bred rundad mynningsrand och rak till svagt in
svängd rabbad buksida. Godset är grovt och ljust brunt 
till färgen. Under stenpackningen fanns också ett frag
ment av ett kärl med kraftigt svängd buklinje och pro
filerad skuldra i ett fint ljust gult och närmast glättat 
gods. De enda keramikfynd som gjordes i direkt anslut
ning till benlagret bestod av resterna av ett tunt och fint 
brunt gods. Mynningen har varit rundad och bukväggen 
närmast rak mot en helt platt botten. I stenpackningen 
fanns också delar av ett RINGSPÄNNE (Fl77:3) i järn 
och ett BRYNE (F177-.4) i sandsten, en KVARTSKON 
samt KVARTSAVSLAG (F177:4). Förutom keramik av 
bronsålderskaraktär påträffades under stenpackningen 
också 120 g BRÄND LERA (F177:5) i flera fall med 
tydliga avtryck av pinnar, samt 63 stycken FLINT
AVSLAG (F177:6). Bland dessa kan nämnas en T-for- 
mad avslagsskrapa, ett avslag med retusch samt ett av
slag från en slipad yxa i flinta.

ANLÄGGNING 50, x 128 y 387 z 35,40.
Domarring, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 0,9 m i diam. och 

0,06 m djupt, omgivet av en STENKRETS bestående 
av minst sex större stenar. Stenkretsen som omgav 
brandlagret har ursprungligen haft en ungefärlig diam. 
av tre m. Av kretsen återstod endast 3 stenar, ca 0,5 m 
i diam. stora, samt avtryck av ytterligare tre redan tidi
gare avlägsnade stenar. Av dessa syntes nedgrävnings- 
gropar med tydliga nedgravningskanter. I brandlagret 
fanns spridda BRÄNDA BEN (F108:l) till en vikt av 
11g. Benen var rena och mycket lite träkol återfanns i 
gravgömman. Föremålsfynden bestod av en NIT (F108: 
2) i järn, resterna av ett tjock- och rakväggigt gråbrunt
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KERAMIKKÄRL (Fl 08:3) med slät yta samt KVARTS
AVSLAG (F108:4).

ANLÄGGNING 51, x 125 y 384 z 35,53-35,47 
(NV-SÖ), 35,52 centrum.

Rest sten, vikingatid.
BRAND LAGER med rund form, 1,3 m i diam. och 0,10 m 

djup, med synlig nedgravning efter REST STEN.
Brandlagret framträdde som en svag sotfärgning, 1,3 

m i diam., och med rund form. I cirkelns centrum var 
en koncentration av BRÄNDA BEN (Fl 00:1) till en vikt 
av 76 g på en ca 0,5 m stor yta. I brandlagrets sydväs
tra del hade en större sten avlägsnats. Den har varit ca 
0,4 m i diam. och hade förankrats kraftigt i marken. 
Nedgravningen var ca 0,5 m djup. Av en ursprunglig 
stenskoning som stött stenen återstod två mindre kil- 
formade stenar. Sannolikt har en rest sten borttagits. 
Stenen har ursprungligen varit placerad omedelbart SV 
om benkoncentrationen. Föremålsfynd var sparsamma 
och utgjordes av en tillslagen KVARTSKON (F100-.2), 
BRÄND FLINTA samt fyra FLINTÄVSLAG (F100:3).

ANLÄGGNING 52, x 119 y 390 z 35,02.
Urnegrop, yngre romersk järnålder.
Rest av URNEGROP, 0,32 m i diam. och 0,09 m djup, med 

rest av BENBEHÅLLARE.
Graven bestod av en mindre sönderplöjd sotfärgning, 

ca 0,5 m i diam. I centrum av denna fanns BRÄNDA 
BEN (F253.T) till en vikt av 15 g och resterna aven urna 
i en grund och endast 0,3 m stor grop. I graven fanns 
inget kol och benen var rensade. Endast bottenpartiet 
av KERAMIKKÄRL (F253:2) återstod. Kärlet har haft 
en helt plan botten och övergången mellan botten och 
den nedre delen av buken har förstärkts. Godset är 
grovt, med gulbrun ytfärg och svart kärna. Graven är 
svårdaterbar, men att döma av keramiken bör den kny
tas till den äldre gravplatsen på platsen, den som an
lagts under romersk järnålder.

ANLÄGGNING 53:1 och 53:2, x 130 y 375 z 35,83.
Urnegrop, yngre romersk järnålder.

URNEGROP, med dubbel begravning och två BENBEHÅL
LARE med LOCKSTENAR. Gravarna framträdde i 
alvens yta som en oval, svagt grå färgning med en diam. 
av ca 0,6 m. Nedgrävningsgropen var rund till formen, 
0,45 m stor i diam. och endast 0,12 m djup. I anlägg
ningens mitt stod omedelbart intill varandra två kera
mikkärl som innehöll BRÄNDA BEN. I nedgravningen 
fanns inget träkol. De BRÄNDA BENEN (Fl 12:1) i 
keramikkärlet (A53:l, F112:2) uppgick till en vikt av 
162 g. Keramikkärlet har situlaform är gulbrunt till 
färgen, med utsvängd och rundad mynningsrand och 
helt plan botten med invändiga fingerintryck mellan 
bottenplatta och kärlvägg. I A53:2 hade också ett KE
RAMIKKÄRL (Fl 13:2) brukats som benbehållare. De 
BRÄNDA BENEN (Fl 13:1) uppgick till en vikt av 260 g. 
Kärlet är brunt och framställt i mycket grovt magrad 
och tjock keramik. Kärlet har haft en situlaform med 
svängd buklinje och en svagt utsvängd mynningsrand.

ANLÄGGNING 54, x 130 y 380 z 35,76-35,71 (V-Ö).
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 0,73 m i diam. och 

0,07 m djupt. Brandlagret framträdde som en rund och 
svagt sotfärgad anläggning, ca 1,1 m stor i diam. I cen
trum var en cirkelformad nedgravning med en diam. av 
drygt 0,7 m och ett djup av endast 0,07 m. Nedgrav
ningen innehöll väl spridda brända ben och träkol. 
Omedelbart söder om nedgravningen var två runda ste
nar, sannolikt rester av en bortplöjd stenkrets. Norr om 
nedgravningen var tydliga märken av tre avlägsnade 
stenar. Fynden var 70 g BRÄNDA BEN (F101-.1) och 
en NIT (F101:2) i järn. Brandlagret omgavs av en ca 
2 m i diam. stor, och till sin form diffus grå färgning 
som var sotinblandad och avgränsades av stenar i sö
der samt av avtryck av stenar i norr. Lagret har tolkats 
som synonymt med bålplatsens och monumentets ur
sprungliga utbredning.

ANLÄGGNING 55, x 136 y 371 z 36,04.
Hög, vendel-äldre vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med rund form, 0,65 m stort
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i diam. och 0,12 m djupt, omgivet av rester av en STEN- 
KRETS. Brandlagret framträdde i den gula sanden som 
en svagt gråfärgad, 3,4 m i diam. stor rundning som be
gränsades av de utspridda resterna av en stenkrets, be
stående av ca 0,4 m stora stenar. Centralt i denna färg- 
ning var en grund nedgravning för brandlagret, vari 11 
g BRÄNDA BEN (Fl 10:1) påträffades. Anläggningen 
har ursprungligen begränsats av flera stenar som bort
odlats och dessa framträdde nu som tydliga avtryck. 
Området mellan brandlagret och stenarna som ingick i 
den omgivande stenkretsen var grått till färgen, sot- 
bemängt och innehöll ställvis mycket fragmenterade 
brända ben. Lagret har tolkats som synonymt med bål
platsens utbredning. l4C-analys: Kiel-3327,1270±60 BR

ANLÄGGNING 56, x 133 y 374 z 35,95.
Hög, vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med rund form, 1,07 m i 

diam. och 0,13 m djupt. Brandlagret framträdde som 
en distinkt mörk cirkel som i söder begränsades av tre 
mindre, 0,2 m stora, kantställda stenar. I den grunda 
nedgravningen var spridda brända ben blandat med kol. 
Stenarna utgjorde sannolikt resterna av en i monumen
tet framställd inre stenkrets. Brandlagret omgavs av en 
diffus och ca 2,5 m i diam. stor grå färgning som tol
kats som utbredningen för en bålplats som sannolikt 
också utvisar gravhögens utbredning. Fynden i brand
lagret var BRÄNDA BEN (F99:1) och fragment av ett 
rak- och tjockväggigt KERAMIKKÄRL (F99:2) med 
brun slät yta.

ANLÄGGNING 57, x 127 y 376 z 35,84-35,71 (V-Ö).
Hög, vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med rund form, 1,0 m i 

diam. och 0,08 m djupt.
Brandlagret framträdde i ytan som en rund mörk- 

färgning, knappt två m stor i diam. I centrum var ett 
nedgrävt brandlager, 1,0 m i diam. inom vilket påträf
fades BRÄNDA BEN (F107:l) och träkol blandat. 
Övriga fynd utgjordes av en bränd NIT (Fl07:2) i järn, 
fragment av KNIV i järn (F107:4) samt KERAMIK

(F107:3). Brandlagret omgavs av en diffus grå, och ca 
3 m i diam. stor färgning som till delar var sotinblandad. 
Färgningen tolkas som bålplats och utbredningen utvi
sar sannolikt också monumentets utbredning.

ANLÄGGNING 58, x 130 y 370 z 35,97.
odaterad.
BRANDLAGER i nedgravning, med rund form, 0,53 m i 

diam. och 0,12 m djupt.
Brandlagret framträdde i ytan som en starkt kolin- 

blandad mörkfärgning mellan två ca 0,3 m höga kant
ställda stenar. Omedelbart norr om den östra stenen 
fanns 15 g BRÄNDA BEN. Gravgömman omgavs av 
ett ca 2 m i diam. stort och diffust gråfärgat lager med 
träkol.

ANLÄGGNING 59, x 131 y 374 z 35,94-35,90 (N-S).
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, runt, ca 0,85 m stort i diam. 

och 0,15 m djupt.
Brandlagret framträdde i gravfältets västligaste be

gränsning som en rund och svagt sotfärgad anläggning. 
I alvytan fanns enstaka brända ben och anläggningen 
var svår att avgränsa p.g.a. av plöjningsskador. I lagret 
återfanns en mindre mängd BRÄNDA BEN (F106:l) 
till en vikt av 30 g och KERAMIK (F106:2), fragment 
av NIT/SPIK i järn (F106:3) samt ett KVARTSAVSLAG 
(F106:4). Brandlagret omgavs av en diffus grå färgning, 
delvis sotinblandad, och ca 2 meter stor i diam.

ANLÄGGNING 60, x 123 y 378 z 35,70.
odaterad.
BRANDLAGER, runt, 0,3 m stort i diam. och 0,07 m djupt.

Brandlagret framträdde som en rund och svagt mörk- 
färgad anläggning. Fyllningen i den rundbottnade ned
gravningen bestod av 400 g BRÄNDA BEN (F109:l) 
och träkol i sotig sand. Övriga fynd var splitter av FLIN
TA (Fl 09:2).

ANLÄGGNING 61, x 125 y 375 z 35,84.
Rest sten, vendel-vikingatid.
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BRAND LAGER, runt, 0,3 m stort i diam. och endast 0,05 m 
djupt.

Brandlagret framträdde som en rund och svagt mörk- 
färgad anläggning. Fyllningen i den rundbottnade gro
pen bestod av kolinblandade BRÄNDA BEN (F105:l). 
Föremålsfynden var två fragment av ett hårt förbränt 
likarmat SPÄNNE i brons(F105:2), samt en grön- och 
en blå PÄRLA (F105:3) i glas. Omedelbart norr om 
brandlagret var en tydlig nedgrävningsgrop efter en 
större sten som bortröjts.

ANLÄGGNING 62, x 122 y 378 z 35,69.
Brandgrop, Grav för djur? - yngre järnålder.
BRANDGROP, rund, 0,25 m stor i diam. och 0,1 m djup. 

Brandgropen avtecknade sig i ytan som en helt rund 
mörkfärgning. I ytan var enstaka brända ben. I fyll
ningen fanns 49 g kolinblandade BRÄNDA BEN av 
HUND (Fl 11:1). Övriga fynd bestod av obestämbar 
KERAMIK (Fl 11:2) ett bearbetat KVARTSSTYCKE 
och två FLINTAVSLAG (Flll:3).

ANLÄGGNING 63, x 122,5 y 378 z 35,70.
Brandgrop, romersk järnålder?
BRANDGROP, rund, 0,3 m stor i diam. och 0,1 m djup. 

Anläggningen syntes först efter att ett översandnings- 
lager schaktats bort. Då var denna i ytan en rund mörk
färgning med enstaka synliga brända ben. I fyllningen i 
den rundbottnade gropen fanns 32 g kolinblandade 
BRÄNDA BEN i starkt sotad sand.

ANLÄGGNING 64, x 125 y 365 z 36,16.
Brandlager, vendel-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, runt, 0,42 m stort i diam. 

och 0,09 m djupt.
Brandlagret framträdde som en i ytan rund mörk

färgning. Fyllningen utgjordes av 20 g BRÄNDA BEN 
(F252:l) och träkol i fin sand. Anläggningen var även 
skadad av ett elledningsdike. Brandlagret var omgivet 
av ett ca 1,8 m stort i diam., gråfärgat, sotinblandat och 
med enstaka brända ben bemängt område som sanno
likt utgjorde rester av bålplats.

ANLÄGGNING 71
Två av stridsyxekulturens flatmarksgravar (A71 och 
A89) påträffades centralt inom undersökningsytan i ett 
läge där åsplatån övergår i en mer markant sydsluttning. 
I direkt närhet fanns flera härdar, stolphål och grav
gömmor i form av brandlager från yngre järnålder. En 
likartat utformad anläggning med likadan fyllning men 
helt utan fynd (Al 15) återfanns i den norra delen av 
schaktet.

Flatmarksgrav, i ytan 2,4x0,68 m stor och 0,29 m djup. 
Vid matjordsavbaningen syntes graven som en avlång 
färgning med rundade hörn, närmast svart mot den om
givande finfördelade gula sanden. Anläggningen var ca 
2,5 meter lång och 0,7 meter bred och avsmalnande i 
den östra delen. Gravens längdriktning var rakt öst
västlig. Gravens fyllning bestod av mycket mörkt sot- 
färgad grovmo. Nedgravningen hade form av en skål 
med svängda sidor och rundad bottenlinje. I ytan fram
trädde en 5-7 cm bred och närmast helt svart ram kring 
gravnedgrävningen.

Samtliga fynd förutom det hela kärlet (Fl) och pärlor
na i bärnsten (F6) påträffades i den naturliga gula san
den under nedgravningen. Detta kan tolkas så att före
målen placerats i gravrummet före gravläggningen.

Fl. I den västra delen av graven, i anläggningens fyllning, 
men vilande mot botten var ett upp och nedvänt helt 
KERAMIKKÄRL. Kärlet är runt till formen med hel
täckande kamstämpeldekor och väger 304 g. Kärlet är 
av J-typ (Malmer 1975).

F2. Fragmentariskt KERAMIKKÄRL, påträffat i den ste
rila sanden under gravens mörka fyllningsmaterial 
(202 g), strax invid det hela kärlet. Även detta kärl har 
varit runt till formen och haft en heltäckande kam
stämpeldekor som för det till kategorin J-kärl.

F3. I nordvästra hörnet av nedgravningen påträffades in
vid varandra 7 PILSPETSAR med tånge, varierande i 
längd från 63-91 mm. Samtliga har triangulärt tvärsnitt 
och är av D-typ. Pilspetsarna påträffades alldeles invid 
varandra och läget innebär att de sannolikt legat i en 
behållare av något slag.

F4. Liten slipad och håleggad YXA, 7,3 cm lång och 4 cm



Katalog. Monument, gravar och fynd 269

bred vid eggpartiet. Påträffad strax öster om pilspetsar
na i gravens västände.

F5. Slipad och håleggad YXA, 12,5 cm lång och 4,7 cm bred 
vid eggen. Funnen i gravens östra ände.

F6. 21 PÄRLOR i BÄRNSTEN, hela och fragmentariska. 
Tillsammans med Fl utgör pärlorna de enda fynd som 
påträffades i gravens fyllning. Pärlorna är av olika ty
per, från större djurtandformade, skivformade, hänge- 
formade till små cylindriska pärlor.

F7. 1 SKRAPA, 1 SPÅN och 1 AVSLAG fanns mellan den 
mindre håleggade yxan (F4) och pilspetsarna (F3).

F8. Invid den större håleggade yxan i gravens östra del var 
en SPÅNSKRAPA.

F9. Delar av två små cylindriskt formade BÄRNSTENS- 
PÄRLOR funna i gravens östra ände. 
14C-analys: Ua-5071, 4160±70.

ANLÄGGNING 89
Flatmarksgrav med avlång form, 2,1x0,4 m stor och 0,22 m 

djup (Ö-V).
Anläggningen låg ca 10 m rakt söder om A71. Den 

framträdde som en närmast svart sotfärgning i den ljusa 
sanden. A89 har på samma sätt som A71 en mot öster 
avsmalnande form. Graven har haft skålformade sidor 
mot en plan bottenlinje. Fyllningen var mycket homo
gen fyllning av samma slag som i A71.

Mot botten av graven var en tydligare sothorisont. 
Fynden av flintavslag gjordes i övergång mellan grav
fyllning och naturlig sand.

F10. FLINTAVSLAG, 1 st och naturlig flinta, 3 st. 
14C-analys: Ua-5109, 3920±70.

ANLÄGGNING 81, x 110 y 373 z 35,64.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, runt, 0,5 m i diam. och 

0,24 m djupt.
Anläggningen framträdde som en i ytan oval sot

färgning i schaktkanten. På ett avstånd av ca 2 m från 
brandlagret var 10 kantställda stenar som sannolikt var 
rester av en stenkrets. Inom stenkretsens ursprungliga 
radie var markytan sotbemängd, hårt packad och grå-

färgad. Fyllningen i det central placerade brandlagret 
bestod av 20 g kolinblandade BRÄNDA BEN (Fl 19:1) 
i fin sand mot en rundad bottenlinje. Övriga fynd var 
fragment av ett mindre obestämbart BRONSBLECK, 
splitter av blått GLAS (Fl 19:3) samt ett FLINTAVSLAG 
(Fl 19:4).

ANLÄGGNING 83:1-83:2, x 120 y 380 z 35,60.
Stensättning, vikingatid.
Rest av STENSÄTTNING, ursprungligen rund, ca 6,2 m i 

diam. och med delar av bevarad KANTKEDJA och två 
gravgömmor i form av BRANDLAGER (83:1- 83:2). 
Anläggningen bestod av en stenpackning av 0,2-0,6 m 
stora stenar. Stensättningen hade skadats på så sätt att 
den östra halvan avlägsnats. Den västra delen av anlägg
ningen hade en tydlig begränsningslinje där delar av en 
kantkedja bevarats. I brandlagret i stenpackningen, 
A83:l påträffades 80 g spridda BRÄNDA BEN (F257:1). 
I brandlagret gjordes också fynd av delar av två RING
SPÄNNEN (F230:l) i järn, SPIRALPÄRLA i brons, frag
ment av kedja av små BRONSLÄNKAR samt sanno
likt fragment av överskållan till en SPÄNNBUCKLA 
(F230:2) med dj urornamentik indelad inom rombiska 
fält. Vidare påträffades också 11 PÄRLOR (F230:3) i 
glas och glasfluss samt KERAMIK (F230:4). I brand
lagret gjordes också ett fynd av två depåer med nedlagda 
FRÖER. Dessa hade placerats i mindre gropar som 
klätts med BRÄND LERA (F230:5).Under stenpack- 
ningens centrum var ytterligare ett mer nedgrävt brand
lager som var 0,8 m i diam. stort och 0,16 m djupt 
(A83:2). Fyllningen bestod av 1840 g kolinblandade 
BRÄNDA BEN (F227:l) i sand. Övriga fynd i A83:2 
var en PÄRLA i blått glas (F227:2).

ANLÄGGNING 84, x 111 y 397 z 34,92.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan oval form, 2,5x 

1,5 m (NO-SV) stort och 0,1 m djupt. Anläggningen 
låg i gravfältets södra del i en grupp bestående av fyra 
liknande gravar samlade strax väster om den mindre av 
de två resta stenarna i gravfältet (A163). I sydostslutt
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ningen påträffades dessa brandlager på en svag avsats i 
sluttningen ned mot landsvägen. Fyllningen i den rund- 
bottnade nedgravningen bestod av 119 g spridda BRÄN
DA BEN (F129:l) i fin sotfärgad sand. Övriga fynd var 
två NITAR i järn samt två slagna KVARTSKONER 
(F129:2).

A84-86 omgavs av en diffust rundad och ca 9 m stor 
i diam. färgning vars utbredning tolkats som synonym 
med de ursprungliga monumentens ungefärliga utbred
ning på platsen. I detta grå sotinblandade lager fanns 
dock inga brända ben.

ANLÄGGNING 85, x 115 y 400 z 34,85.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 1,5 m i diam. och 

0,06 m djupt. A85 var belägen strax norr om A84, på 
en svag avsats i gravfältets sydligaste del. I den skål- 
formade gravgömmans bottenskikt påträffades en ringa 
mängd BRÄNDA BEN (Fl32:1), endast 6 g i fyllningen 
av svagt sotbemängd fin sand. Övriga fynd var ett 
KVARTSAVSLAG (F132:2).

ANLÄGGNING 86, xll2 y401 z 34,88-34,84 (SV-NÖ).
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan avlång form, utspritt över en 

yta av 2,5x0,5 m och med ett djup av endast 0,1 m. An
läggningen låg en m sydöst om A85. Brandlagret hade 
skadats av en äldre vägsträckning som löpt genom grav
fältets södra del. Vid dikesgrävning hade gravgömman 
skadats och omrörts mycket kraftigt. I nedgravnings
resten var 41 g spridda BRÄNDA BEN (F133) i den 
svagt sotfärgade sanden.

ANLÄGGNING 87, x 104 y 395 z 34,63-34,60 (SV-NÖ).
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan oval form, l,4x 

0,75 m stort (NO-SV) och 0,2 m djupt. Gravgömman 
har på samma sätt som A86 skadats i den sydöstra de
len genom att ett äldre vägdike skurit genom anlägg
ningen. Gravgömman utgjordes av en skålformad ned
gravning där fyllningen utgjordes av 16 g spridda BRÄN

DA BEN (F135) i svagt sotfärgad fin sand. Brandlagret 
omgavs av en rund och ca 3 m i diam. stor gråfärgad 
rundel i vilken sot och enstaka brända ben återfanns. 
Färgningen har tolkats som rester av bålplats och spår 
av gravmonumentets utbredning.

ANLÄGGNING 88, x 88 y401 z 34,05.
Hög, vendel-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,5 m 

i diam. och 0,05 m djupt.
Anläggningen är den sydligaste graven inom under

sökningsområdet. Den var belägen omedelbart intill den 
nuvarande landsvägskanten. Fyllningen i den skål- 
formade gravgömman bestod av 15 g BRÄNDA BEN 
(139:1) i fin sand. Övriga fynd var en PÄRLA i glas, en 
slagen KVARTSKON samt fragmentarisk KERAMIK 
(F139:2). Brandlagret omgavs av en oregelbundet ut
bredd mörkfärgning som ej kunde avgränsas i relation 
till det likartade lager som omgav A95.

ANLÄGGNING 89 (se A71)

ANLÄGGNING 90, x 120 y 385 z 35,27.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,85 m 

stort i diam. och 0,12 m djupt. Fyllningen i den svagt 
skålformade nedgravningen bestod av 38 g spridda kol- 
blandade BRÄNDA BEN (Fl38:1) i fin sotfärgad sand. 
Övriga fynd var ett fragmentariskt och oidentifierbart 
JÄRNFÖREMÅL samt två FLINTAVSLAG (F138:2). 
Brandlagret omgavs av en rund och ca 4 m i diam. stor 
grå färgning som avgränsade mot den gula naturliga 
sanden. 14C-analys: Kiel-3311, 1140+40 BP.

ANLÄGGNING 91:1 och 91:2, x 147 y 387 z 35,38.
Resta stenar, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,6 

resp. 0,7 m stora i diam. och 0,1 resp. 0,17 m djupa. 
Anläggningarna framträdde i ytan som en drygt 5 m i 
diam. stor sotig mörkfärgning som sannolikt hör sam
man med Al 12. Vid rensning framträdde två markant
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åtskilda gravgömmor i form av nedgrävda brandlager. 
Anläggning 91:1 utgjordes av en svagt skålformad ned
gravning med plan botten. Fyllningen utgjordes av so- 
tig sand. Mot botten var 82 g BRÄNDA BEN (F140:l). 
Fynden var fragment av KERAMIKKÄRL (F140:2). 
Anläggning 91:2 låg endast lm norr om A91:l och 
bestod av ett 0,7 m i diam. stort och 0,17 m djupt brand
lager i vilket påträffades 16 g BRÄNDA BEN (F140:3) 
spridda i sotig sand. I anslutning till båda brandlagren 
fanns två större gropar, 0,5 m stora i diam. och 0,4 m 
djupa med tydliga nedgrävningskanter och rester av 
stenskoning.

ANLÄGGNING 92, x 125 y 391 z 35,15.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan oval form, 0,8x 

0,6 m stort (N-S) och 0,04 m djupt.
Anläggningen framträdde i den gula sanden som en 

svagt sotfärgad och drygt 1 m stor färgning med enstaka 
brända ben synliga. Vid rensning framkom en grund 
skålformad nedgravning. Fyllningen utgjordes av fin 
sand blandad med 48 g BRÄNDA BEN (F131:l) och 
träkol. I anläggningen fanns en flat SLÄNDTRISSA 
(F131:2) med cirkeldekor samt tångefragment av KNIV 
i järn (F131.-3). Brandlagret omgavs av en ca 1,9 m i 
diam. stor sotig mörkfärgning med enstaka brända ben.

ANLÄGGNING 93, x 125 y 392 z 35,17.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,4 m 

stort i diam. och endast 0,03 m djupt.
Anläggningen bestod av en mycket grund nedgrav

ning med plan botten i vilken fanns 2 g BRÄNDA BEN 
(F134:1) och kol inblandat i en fyllning av sand. Grav
gömman var belägen bara 0,5 m väster om A92. Fyn
den utgjordes av ett fragmentariskt JÄRNFÖREMÅL, 
möjligen ett knivfragment, samt ett KVARTSAVSLAG 
(F134:2). Brandlagret omgavs av en ca 1,5 m i diam. 
stor grå färgning som avtecknade sig mot den gula san
den.

ANLÄGGNING 94, x 141 y 391 z 34,05.
Brandgrop, odaterad.
BRANDGROP, med i ytan rund form, 0,26 m i diam. och 

0,18 m djup.
Anläggningen framträdde som en mindre mörk fläck i den 

ljusgula alven. Gravgömman bestod av en mindre grop 
med plan botten mot vilken påträffades 16 g BRÄNDA 
BEN (Fl30). Den övriga fyllningen utgjordes av kolin- 
blandad fin sand.

ANLÄGGNING 95, x 90 y 401 z 34,33.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med oval form, 1,2x0,8 m 

stort (N-S).
Anläggningen framträdde som en rund och drygt 2 

m stor svag mörkfärgning i den sydligaste delen av grav
fältet. Vid rensning framträdde ett ovalformat brand
lager i färgningens mitt, 1,2x0,8 m stort. Brandlagret 
hade en skålformad nedgravning med närmast plan 
botten. Fyllningen bestod av 60 spridda BRÄNDA BEN 
(F120:l) och träkol i fin sand. Brandlagret omgavs av 
en större grå färgning som tydligt framträdde mot den 
gula sanden. Föremålsfynden bestod av NÅL till ett ring
spänne med linjedekor, en KVARTSKON, KVARTS
AVSLAG samt ett FLINTAVSLAG (F120:2).

ANLÄGGNING 100, x 141 y 391 z 35,28.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 1,65 m 

stort i diam. och 0,12 m djupt. Anläggningen fram
trädde som en drygt två m stor och rund sotfärgning 
med enstaka brända ben synliga i ytan. Vid rensning 
avtecknade sig en skålformad nedgravning centralt i den 
större sotfärgningen. Mot botten av nedgravningen var 
93 g BRÄNDA BEN (F142:l) blandade med träkol. På 
ett avstånd av ca 2,5 m från brandlagret återfanns res
ter av vad som möjligen varit en kantkedja, bestående 
av ett trettiotal spridda stenar som var både eldpåver- 
kade och ställvis kantställda. Föremålsfynden i brand
lagret bestod av fragment av LIKARMAT SPÄNNE
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(F142:2), NÅLHUVUD i brons (F142:5) bränd SIL
VERPÄRLA (Fl42:3), fyra helt förbrända PÄRLOR 
(F142:4) i blått glas, fem fragment av oidentifierbara 
JÄRNFÖREMÅL (F142:6), KERAMIK (F142:7) av ett 
glättat, grått och tunnväggigt gods, en slagen KVARTS
KON samt KVARTSAVSLAG (F142:8) och sju FLINT
AVSLAG samt BRÄND LERA (F142:9).

ANLÄGGNING 102, x 150 y 409 z 34,70.
Grav för djur? - yngre järnålder.
BRANDLAGER med rund form, 0,44 m i diam. och 0,06 m 

djupt. Anläggningen var i den gula alven en rund och 
svagt sotfärgad mörkfärgning, ca 1 m i diam. stor. Vid 
rensning framträdde en skålformad nedgravning i vil
ken fanns 7 g brända ben av HUND (F136) mot bot
ten. Inga övriga fynd.

ANLÄGGNING 103, x 141 y 385 z 35,46-35,34 (V-Ö).
Stensättning? yngre romersk järnålder.
BRANDGROP med i ytan rund form, 0,6 m stor i diam. 

och 0,27 m djup, inringad av rester av STENKON
STRUKTION. Brandgropen omgavs av en kantkon
struktion av ca 0,15-0,25 m stora stenar som sanno
likt utgjort yttre begränsning för anläggningen. Stenarna 
har passats in sida vid sida, i de flesta fall är stenarna 
kantställda. Stenkonstruktionen hade bevarats på två 
sidor av gravgömman, den södra och den västra. På 
motsvarande sidor hade avtryck av bortplöjda stenar 
bevarats. I centrum fanns en gravgömma, en brandgrop. 
Gropen hade i ytan ett svagt sotfärgat utseende i för
hållande till den gula sanden. I ytan fanns också ett 60- 
tal skarpkantade, flata, och sannolikt tillslagna, stenar 
som placerats över gravgömman. Fyllningen i den lilla 
rundbottnade gropen bestod av starkt sotbemängd 
sand. I gropen fanns också 3 g BRÄNDA BEN (F153:l). 
Övriga fynd var delar av ett litet KERAMIKKÄRL 
(F153:2) med närmast slammad yttäckning. Vidare 
fanns en NIT (F153:3), ett slaget KVARTSBLOCK 
(F153:4), ett FLINTSPÅN och tre FLINTAVSLAG 
(F153:5). Kvartsblocket och niten påträffades invid 
gravgömman och härrör möjligen från en yngre grav.

ANLÄGGNING 105, x 110 y 412 z 34,57.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 0,6 m stort i diam. 

och endast 0,03 m djupt.
Brandlagret framträdde som en drygt två meter i diam. stor, 

rund sotig färgning. Vid rensning framträdde i centrum 
av den sotfärgade ytan en grund nedgravning med 48 g 
BRÄNDA BEN (F236:l). Invid gravgömman påträffa
des en PÄRLA (F236:2) i glas.

ANLÄGGNING 106, x 108 y 420 z 34,63.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 0,6 m stort i diam. 

och 0,05 m djupt. Brandlagret framträdde som en brun 
mörkfärgning med spridda brända ben i ytan. Ingen 
tydlig nedgravning kunde dokumenteras. BRÄNDA 
BEN (F219:l) till en vikt av 450 g låg blandade med 
träkol i den bruna sanden. Föremålsfynden i brandlagret 
bestod av fragmentarisk och obestämbar KERAMIK 
(F219:2), en välbevarad NIT i järn (F219.-3), klump av 
smälta PÄRLOR i blått glas och JÄRNFRAGMENT 
(F219:4), en PÄRLA (F219:5) i glas, en tillslagen KVARTS
KON samt ett FLINTAVSLAG (F219:6). Kring anlägg
ningen fanns en ca 3 m i diam. stor grå sotinblandad 
färgning som avtecknade sig mot den gula sanden.

ANLÄGGNING 107, x 111 y 423 z 34,62.
Hög med skeppsformig stenkrets, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 1,0 m stort i diam. 

och 0,03 m djupt med delvis bevarad STENKON
STRUKTION. Brandlagret framträdde som en mörkt 
brun färgning omedelbart öster om fem stenar som 
kantställda placerats i en konvext formad rad. Flera 
nedgrävningar efter avlägsnade stenar avtecknade sig 
också tydligt mot den ljusa alven. Vid rensning koncen
trerades brandlagret till en meterstor och närmast cir
kelrund och grund nedgravning. I gravgömman påträf
fades 400 g BRÄNDA BEN (F223:l) tillsammans med 
kol i den bruna sanden. Föremålsfynden bestod av fyra 
PÄRLOR (F223:2) av olika typer, en glasöverdragen 
dubbelpärla i silver, en cylinderformad pärla i rött glas,
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fragment av en rundslipad pärla i kvarts samt en seg
mentpärla i grönt glas. Järnföremål i form av ett 20-tal 
NITAR, delar av små BESLAG och TENAR samt JÄRN
TRÅD (F223:3). I brandlagret fanns också en slagen 
KVARTSKON.

ANLÄGGNING 108, x 109 y 398 z 34,70.
Brandgrop? vikingatid.
BRANDGROP? med i ytan rund form och omgivande 

STENKRETS, 1,08 m i diam. och 0,4 m djup.
Anläggningen framträdde i ytan som en av kol mycket 

intensivt mörkfärgad och cirkelrund anläggning. Vid 
rensning framkom en krets av stenar i skiftande stor
lek från 0,1 m i diam. upp till 0,5 m i storlek, samtliga 
med flata sidor. Inom stencirkeln var ett helt svart la
ger av kol, 0,4 m brett. Strängen var ca 2-4 cm tjock i 
ytan. Inom konstruktionen syntes i ytan också enstaka 
brända ben.

Vid nedgravning visade sig anläggningen även i bot
ten innehålla några större stenar samt ett mycket inten
sivt kollager på upp till 0,2 meters tjocklek. I mitten av 
anläggningen var en fyllning av bränd sand i vilken bl 
a påträffades ytterligare BRÄNDA BEN (207:1) till en 
vikt av fem g. Vidare påträffades bottendelar av ett 
KERAMIKKÄRL (F207:2). I fyllningen hade också en 
tillslagen KVARTSKON (F207:3) deponerats.

Frågan är om anläggningen är att betrakta som en 
grav. Konstruktionen talar snarare för att det rör sig om 
en omgrävd ugnsanläggning av något slag. Någon järn
slagg påträffades inte och några rester av keramiktill
verkning kunde inte heller iakttagas. Av den osteolo
giska analysen kunde inte heller fastställas om de brända 
benen härrörde från människa. Fyndet av ett fragmente- 
rat keramikkärl och framförallt kvartskonen tyder dä
remot på att anläggningen sannolikt brukats som grav 
även om detta inte behöver ha varit primärfunktionen. 
14C-analysens resultat visar också att anläggningen bru
kats under den period då en mängd gravar anlagts i dess 
absoluta närhet. Tanken på att man här skulle syssla 
med en helt profan verksamhet som järnhantering är 
mycket långsökt. 14C-analys: Kiel-3310, 1200±40 BP.

ANLÄGGNING 109:1 och 109:2, x 106 y 413 z 34,69.
Stensättning? vendeltid-vikingatid.
Rest av STENSÄTTNING, oregelbundet rund med ytligt 

BENLAGER (A109:2), Under stensättningen var ytter
ligare en gravgömma i form av ett BRANDLAGER 
(Al 09:1).Stensättningen påträffades på en förhöjning i 
sydligaste delen av gravfältet, alldeles invid landsvägen. 
Stensättningen var kraftigt skadad och stora delar hade 
avlägsnats. Mycket ytligt i stenpackningen var rester av 
ett benlager i form av rensade BRÄNDA BEN (F215:l) 
till en vikt av 25 g. I stenpackningen gjordes fynd av en 
rund PÄRLA i slipad kvarts (F215:2). Under stenpack
ningen var en tydligt avgränsad gravgömma i form av 
ett två m i diam. stort och 0,04 m djupt brandlager. 
Brandlagret innehöll hela 1 965 g mycket sotiga BRÄN
DA BEN (F214:l). I brandlagret påträffades också en 
PÄRLA i slipad kvarts, en PÄRLA i blått glas, fragmen
tarisk KERAMIK samt ett FLINTAVSLAG (F214:2)

ANLÄGGNING 110:1, x 103 y415 z 34,58.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRAND LAGER med i ytan rund form 1,0 m stort i diam. 

och 0,13 m djupt.
Graven framträdde i ytan som en svagt gråfärgad 

koncentration med 205 g BRÄNDA BEN (F216:l) be
lägen endast en m sydöst om A109. Ingen tydlig ned- 
grävningskant fanns i anläggningen. Fynden bestod av 
bottendelen av ett KERAMIKKÄRL samt en rund PÄR
LA i slipad kvarts (F216:2).

ANLÄGGNING 110:2, x 105 y415 z 34,63.
Stensättning? vikingatid.
BRAND LAGER omgivet och överhöljt av stenpackning med 

i ytan oval form, 0.6,0x0,4 m stort (NO-SV) och 0,1 m 
djupt. Omedelbart öster om stenpackningen var resterna 
av ytterligare ett sotbemängt brandlager med BRÄNDA 
BEN (F217:l). I gravgömman gjordes fynd av tre smälta 
PÄRLOR i blått glas, delar av rund PÄRLA i slipad 
kvarts och bränd lera (F217:2).
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ANLÄGGNING 111, x 109 y 417 z 34,66.
Rest sten, vikingatid.
URNEBRANDGROP, med i ytan rund form, 0,5 m i diam. 

och 0,15 m djup. Anläggningen var belägen i sydligaste 
delen av gravfältet. Efter avbaningen framträdde gra
ven som en svag mörkfärgning med fyra större stenar i 
centrum. Dessa var ca 0,3 m stora, en av dem flat som 
en täcksten. Fyllningen bestod av starkt sotfärgad sand 
i en rundbottnad nedgravning. Centralt mot botten var 
resterna av ett KERAMIKKÄRL (F218:3) som innehöll 
65 g BRÄNDA BEN (F218:1) och en flathuggen PIL
SPETS (F218:2). En av stenarna har sannolikt utgjort 
ett lock för urnan. Omedelbart nordost om urnebrand- 
gropen var en 0,6 m i diam. stor grop med nedgräv- 
ningskanter och bevarad stenskoning. 14C-analys: Ua- 
5112, 1330+90 BP.

ANLÄGGNING 112, x 148 y 387 z 35,48.
Hög, vendel-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 

0.9x0,7 m stort och 0,3 m djupt.
Den runda nedgravningen hade en rund bottenlinje 

och fyllningen bestod av kolblandad fin sand och 21 g 
BRÄNDA BEN (F127:l). Kring brandlagret avtecknade 
sig ett i förhållande till den naturliga sanden grått la
ger. Detta hade en rundad utbredning med en diam. av 
ca 2,2 m. Övriga fynd var fragmentarisk KERAMIK, 
förbrända fragment av NITAR i järn samt bränd lera 
(F127:2).

ANLÄGGNING 113, x 116 y 385 z 35,35-35,28 (N-S).
Domarring, vendel-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 1,4 m 

stort i diam. och 0,04 m djupt. Anläggningen fram
trädde som en rund och starkt kolblandad grå färgning 
med spridda BRÄNDA BEN (F121) till en vikt av 6 g. 
Nedgravningen hade en plan botten men ingen tydlig 
nedgravningskant. Inga övriga fynd gjordes. Kring gra
ven fanns fyra gropar med nedgrävningskanter, 0,6-1,0 m 
stora i diam., i vilka stenar ursprungligen placerats.

ANLÄGGNING 114, x 155 y 405 z 34,70.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 1,1m 

i diam. stort och 0,13 m djupt. Centralt beläget inom 
ett ca 3 m i diam. stort och kolbemängt avtryck av kre
meringslager. Anläggning 114 var belägen ca 2 m rakt 
söder om en REST STEN (A162).

Fyllningen bestod av grå sotblandad fin sand med en
staka mindre stenar samt skörbränd sten. Ingen tydlig 
vertikal nedgrävningskant mot en plan bottenlinje. Fyn
den förekom blandat i brandlagret. De BRÄNDA BE
NEN (F203:1) uppgick till 1009 g. Övriga fynd var 
kantfragment av SPÄNNBUCKLA (F203:2) med spår 
av silverinläggning, delar av länk av tvinnad SILVER
TRÅD och fem droppar i SILVER(F203:3), tre små 
NITAR samt små BLECK i järn (F203:4), kraftigt frag- 
menterad KERAMIK, del av HARTSTÄTNINGSRING 
samt närmast kvadratiskt format KVARTSBLOCK 
(F203:5).

Den enda resta stenen som vid undersökningstillfället 
ännu stod på vad som med stor sannolikhet var ur
sprunglig plats återfanns endast 2,5 m n om Al 14. San
nolikt skall stenen och brandlagret dock ej betraktas 
som en anläggning. I direkt anslutning till stenens bas 
påträffades rester av en grav, något som stärker anta
gandet att stenen ej flyttats. 14C-analys: Kiel-3320, 
1270±42 BP.

ANLÄGGNING 153, x 125 y 440 z 34,60.
Hög, vendel-vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,6 m 

stort i diam. och 0,16 m djupt.
Brandlagret påträffades i gravfältets nordöstra del, 

några meter nordost om A49, en stensättning. I ytan 
framträdde lagret som en gråfärgad koncentration av 
sot och kol i ytan. Gravgömman innehöll 1 g BRÄNDA 
BEN (F241) i en tydlig nedgravning med plan botten
linje. Övriga fynd var tre FLINTAVSLAG (F241:l). 14C- 
analys: Kiel-3313, 1229±40 BP.
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ANLÄGGNING 154, x 119 y380 z 35,60.
Flatmarksgrav, yngre romersk jarnalder.
URNEGROP, med i ytan rund form, 0,48 m stor i diam. och 

0,2 m djup.
Anläggningen var centralt belägen i gravfältet. Gra

ven var en av de anläggningar som framträdde på en 
något lägre nivå under ett igensandningslager. Nedgrav
ningen var avsmalnande mot botten och hade en rund 
bottenlinje. Mot botten låg ett helt keramikkärl på si
dan. De BRÄNDA BENEN var fåtaliga, endast ett g på
träffades och dessa låg i anslutning till botten av anlägg
ningen, dock ej i kärlet. Benen var snarast i pulverise- 
rad form. Inga övriga fynd gjordes. 14C-analys: Ua-5111, 
1650±90 BP (Matskorpa).

ANLÄGGNING 162, x 160 y 406 z 34,76.
Rest sten, vendel-vikingatid.
REST STEN, 2,20 m hög, 0,4-0,7 m bred och 0,5-0,6 m 

tjock. En av de två resta stenar som kunde iakttas i 
miljön före undersökning. Den har en bred bas och är 
avsmalnande uppåt, med ett nästan plant topparti. Vid 
stenens fot hade stenar kilats ned i marken för att stödja 
denna. Ingen tydlig gravgömma kunde dokumenteras 
invid stenen. Dock påträffades spridda brända ben i den 
stenskoning som stödde stenen. Stenen står sannolikt 
på ursprunglig plats och graven har varit placerad di
rekt invid stenen.

Stenen står idag, tillsammans med den andra resta ste
nen (A163), rest invid Sannagård 1:19 som tillika är 
Vinbergs sockens hembygdsgård. Stenen har flyttats ca 
100 meter.

ANLÄGGNING 163, x 117 y 404 z 34,70.
REST STEN, 1,55 m hög, 0,4-0,9 m bred och 0,5 m tjock.

Den andra återstående resta stenen på gravfältet har 
en kraftig bas som smalnar till en spets mot toppen. Vid 
stenens fot påträffades mindre sten, recent skräp, men 
inga ben eller andra fynd. Stenen har också två borr
hål. Enligt markägaren har stenen brukats som grind
stolpe för en äldre gärdesväg. Stenen har flyttats.

ANLÄGGNING 164, x 160 y414 z 34,38.
Rest sten, vendel-vikingatid.
BRANDGROP, med i ytan rund form, 0,31 m i diam. och 

0,41 m djup med LOCKSTEN. Anläggningen fram
trädde som en mycket mörk sotfärgning under ett la
ger av steril gul sand som var ca 0,1 m tjockt. Ned
gravningen som hade täckts över med en 0,25 m i diam. 
stor flat sten, var 0,41m djup och hade en rundad bot
ten. Täckstenen var femkantig och två av dess sidor hade 
tillslagits i syfte att fastställa formen. Gropfyllningen 
bestod av kolblandad fin sand. Mot botten fanns 29 g 
BRÄNDA BEN (F192.-1). Övriga fynd var flera frag
ment av ett starkt förbränt JÄRNBESLAG och fragment 
av KNIVAR och NITAR i järn som påträffades högt upp 
i fyllningen (Fl92:2). 1 m n om brandgropen var en 
grop med mycket tydliga nedgravningskanter i vilken 
en större sten, med minst en diam. av 0,7 m varit pla
cerad. Gropen var hela 0,9 m djup, vilket antyder att 
stenen varit hög, då denna förankring krävts.

ANLÄGGNING 165, x 158 y 412 z 34,40.
Klumpsten, vikingatid.
BRAND LAGER med i ytan rund form 1,46 m stort i diam. 

och 0,21 m djupt, invid KLUMPSTEN och omgiven av 
STENKRETS. Vid rensning av undersökningsytan på
träffades en större rund klumpsten, ca 0,9 m stor i diam. 
och närmast klotformad. Stenen stack upp ur den gula 
sanden. Vid nedrensning kring stenen framkom resterna 
av en stenkrets bestående av fyra 0,3 m st stenar. Mel
lan stenkretsen och klumpstenen var ett gråsvart brand
lager bestående av kolinblandad sand med 10 g BRÄN
DA BEN (F161:l). Anläggningen hade en plan botten
linje. Övriga fynd var en KVARTSKON (F161:2).

ANLÄGGNING 166:1 och 166:2, x 158 y 398 
z 34,91-34,86 (N-S).

Hög (A166:l), vikingatid, Rest sten med brandgrop 
och stenkrets (A166:2), vikingatid.

BRANDLAGER i nedgravning (A166:2), med i ytan oval 
form, 4,4(N-S)x3,l m stort samt ca 0,04-0,06 m djupt,
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med rest av STENKONSTRUKTION. BRANDGROP 
(A166:2), rund, 0,5 m stor i diam. och 0,2 m djup med 
rest av STENKONSTRUKTION. Anläggning 166:2 
framträdde som ett svagt sotfärgat område med oval 
form med 21 g spridda BRÄNDA BEN (Fl56) och 
träkoisbitar i ytan. I den södra begränsningen fanns fem 
delvis kantställda stenar, möjligen delar av en stenkrets 
som ursprungligen inringat brandlagret. I brandlagrets 
södra begränsningslinje var också en större, närmast 
klumpstensformad rund sten, ca 0,5 m i diam. stor, samt 
avtryck i form av nedgravningar av ytterligare två av
lägsnade stenar. I brandlagret fanns fyra NITAR i järn 
(F276) och i den norra delen av brandlagret påträffa
des delar av ett lerkärl (F158). Omedelbart sydöst om 
A166:l fanns rester av ytterligare en begravning i form 
av en rund och 0,5 m stor i diam. och 0,2 m djup brand
grop (A166:2). I fyllningen som bestod av starkt kolin- 
blandad svart sand fanns BRÄNDA BEN i pulvriserad 
form. I gropen fanns också, likaledes närmast pulv
riserade fragment av järnföremål, möjligen en SPIK/NIT. 
De brända benen insamlades tyvärr tillsammans med de 
brända ben som påträffades i A166:l varför en separat 
osteologisk bestämning ej varit möjlig. Brandgropen 
omgavs av en ställvis bevarad krets av kantställda ste
nar. Omedelbart väster om brandgropen var en grop, 
0,6 m stor i diam. och 0,3 m djup, i vilken en större 
sten ursprungligen stått.

ANLÄGGNING 167, x 164 y 402 z 34,71-34,63.
Hög, vendel-vikingatid.
BRAND LAGER med diffus begränsning, ca 1,8 m stort i 

diam. och 0,05 m djupt.
Anläggningen framträdde i ytan som en rund, svag 

sotfärgning. Ingen tydlig begränsning av brandlagret 
kunde fastställas. Endast enstaka brända ben som när
mast pulveriserats påträffades mot botten av färgningen. 
Inga övriga fynd gjordes.

ANLÄGGNING 168, x 164 y 396 z 34,81.
Hög, vikingatid.

BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,9 m 
stort i diam. och 0,06 m djupt.

Anläggningen framträdde som en sotfärgad och rund 
rest av brandlager med brända ben och kol blandat i 
ytan. BRÄNDA BEN (F213:1) till en vikt av 315 g på
träffades jämnt spridda i den fina sanden i nedgrav
ningen som hade en något diffus avgränsning åt sidorna 
men en tydlig plan bottenlinje. Övriga fynd var fragment 
av tre JÄRNKNIVAR (F213:3), 18 sönderbrutna frag
ment av två SPIRALPÄRLOR i brons (F213:2), en PÄR
LA med plankonvex form och en tillslagen KVARTS
KON (F213:4).

ANLÄGGNING 169, x 158 y 390 z 35,18-35,24 (S-N).
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning omgivet av rest av en STEN- 

KONSTRUKTION, och direkt gränsande till likartat 
brandlager (A171). Anläggning 169 var ett av tre brand
lager som påträffades mycket nära invid varandra (Al 71 
och A174). Brända ben återfanns utspridda över ett ca 
6x4 m stort område (NO-SV). Efter rensning av ytan 
framkom gravgömmor i form av avgränsade brandlager, 
och ett flertal konstruktionsdetaljer i anslutning till 
minst tre åtskiljbara begravningar kunde dokumente
ras. Brandlagret A169 hade en utbredning över en 
cirkelformad yta som var ca 2,3 m stor i diam. Lagret 
var 0,07- 0,12 m djupt. I centrum av brandlagret var 
en ca 0,4 m i diam. stor nedgravning vari 115 g BRÄN
DA BEN (F166:l) tillvaratogs. Ytan var starkt sot- 
bemängd och blandad med skörbränd sten. Brandlagret 
begränsades på tre sidor av en rektangulär och närmast 
kistformig stenkonstruktion, 2,0 m lång och 1,0 m bred 
bestående av 0,2-0,3 m stora och kantställda stenar. 
Föremålsfynden bestod av fragment av NÅLAR och 
KNIV i järn (F166:2), fem helt förbrända PÄRLOR 
(F166:3) i glas, fragmentarisk KERAMIK ( F280) samt 
KVARTSBLOCK och KVARTSAVSLAG (F166:4).

Omedelbart öster om den centrala benkoncentratio
nen var rester av ytterligare en stenkonstruktion, som 
sannolikt var rester av en annan grav (A171).
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ANLÄGGNING 170, x 170 y 388 z 35,21.
Skeppsformig stenkrets, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 0,8 m stort i diam. 

och 0,03 m djupt.
Brandlagret framträdde som en sotfärgad cirkel i den 

ljusa sanden. Fyllningen i anläggningen bestod av svagt 
kolblandad sand med spridda BRÄNDA BEN (F168:l) 
till en vikt av 191 g. Ingen tydlig nedgrävningskant 
kunde dokumenteras. Fynden var 19 brända och frag
mentariska PÄRLOR i blått glas samt vit och röd glas- 
fluss (F168:2). Kring brandlagret fanns fyra gropar ef
ter bortröjda större stenar (0,3-0,6 m stora i diam. och 
0,15 m djupa).

ANLÄGGNING 171, x 158 y 389 z 35,18-35,24 (S-N).
Stensättning?, vendel-vikingatid.
BANDLAGER, med rund form, ca 0,5 m stort i diam., ca 

0,12 m djupt och med en tydlig central koncentration 
av brända ben samt rester av en omgivande STEN
KON STRUKTION av 0,2-0,3 m stora stenar.

Anläggning 171 låg i direkt anslutning till A169. Av- 
gränsningen av brandlagret var diffus. I sydväst återstod 
rester av en stenkonstruktion av 0,2-0,3 m stora delvis 
kantställda stenar. Den centrala gravgömman med 
BRÄNDA BEN (Fl67:1) var 0,5 m stor i diam. I an
läggningen påträffades en helt förbränd PÄRLA (F167: 
2) i rött glas.

ANLÄGGNING 172, x 172 y 387 z 35,35.
Skeppsformig stenkrets, vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning med i ytan rund form, 0,88 m 

stort i diam. och 0,18 m djupt, som i ytan avtecknade 
sig som en grå sotfärgad cirkel med spridda brända ben 
och enstaka synliga stenar. Brandlagret hade tydliga 
vertikala nedgravningskanter och en svagt rundad bot
tenlinje, Fyllningen bestod av spridda kolblandade 
BRÄNDA BEN (Fl 69:1) till en vikt av 413 g, samt sten. 
Föremålsfragment återfanns spridda i lagret. De var 
fragment av en PÄRLSPRIDARE samt SPIRALPÄR
LOR, RUNDA PÄRLOR och LÄNKAR i brons (F169: 
2), 14 PÄRLOR (F169:3) i vit glasfluss, brons och blått

glas med inläggningar, fragment av mindre KNIV (Fl 69:
4) i järn, en tillslagen KVARTSKON (F169:5) och ett 
FLINTAVSLAG (Fl69:6).

Brandlagret var omgivet av sex gropar (0,6-1,0 m i 
diam. och 0,2 m djupa) efter större bortröjda stenar som 
ursprungligen stått resta kring graven i en skepps- 
liknande form

ANLÄGGNING 173, x 187 y 385 z 35,60-35,50 
(V-Ö).

Flatmarksgrav?, vendeltid.
URNEBRANDGROP med i ytan rund form, 0,38 m i diam. 

och 0,12 m djup med BENBEHÅLLARE.
Anläggningen framträdde som en svag sotfärgning och 

antogs först vara ett stolphål. Vid rensningen påträffa
des i den västra delen en mindre urna samt invid den en 
flat och mångkantig täcksten, ca 0,15 m i diam. och 0,03 
m tjock. I KERAMIKKÄRLET (Fl 90) påträffades endast 
ett fåtal pulveriserade BRÄNDA BEN (0,5 g) (F190). 
Övriga fynd var en SLÄNDTRISSA (F190) som låg i 
kärlet. 14C-analys: Ua-5113, 1410±90 BP.

ANLÄGGNING 174, x 156 y 386 z 35,39.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning med oregelbundet fyrkantig 

form, ca 3,3x3,1 m stort( (N-S)) och 0,14 meter djupt 
med central gravgömma täckt av hårt förbränd sten och 
rester av omgivande STENKRETS. Brandlagret påträf
fades i schaktkanten i gravfältets västra del invid A171 
och Al69. I ytan framträdde brandlagret som en sot
färgad och närmast rektangulär anläggning med spridda 
brända ben och rikligt med skörbränd sten synliga i den 
sotiga sanden. I södra delen återstod rester av en sten- 
konstruktion bestående av 0,15-0,25 m stora stenar. I 
centrum av sotfärgningen var ett område med mycket 
skörbränd sten i ytan, runt till formen och ca 1,4 m stort 
i diam. Vid nedgravning visade sig detta område inne
hålla en koncentration av BRÄNDA BEN (F225) till en 
vikt av 1350 g. Brandlagret var endast 0,14 m djupt och 
diffust avgränsat utan tydliga vertikala nedgrävnings- 
kanter. Övriga fynd var spridda inom lagrets centrala de



278 Bortglömda föreställningar. Begravningsritual och begravningsplats i halländsk yngre järnålder

lar. De bestod av fragmentarisk KERAMIK (F249), res
ter av HARTSTÄTNINGSRING (F282) samt KVARTS
AVSLAG (F249).

ANLÄGGNING 175, x 189 y 389 z 35,25.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning med i ytan rund form, 1,2 m 

stort i diam. och 0,1 m djupt. I ytan framträdde brand
lagret som en svag sotfärgning med enstaka synliga 
brända ben. Vid rensning framkom en rund anläggning 
med två 0,4 m stora runda stenar i centrum. Nedgräv- 
ningskanterna var mycket tydliga och lagret hade plan 
botten. Fyllningen bestod av fin sand med 42 g BRÄN
DA BEN (F163:l) och träkol. Övriga fynd var sönder- 
brända NITAR i järn (F163:2), fragment av HARTS
TÄTNINGSRING (F163:3) samt två FLINTAVSLAG 
(F16:4). Brandlagret omgavs av en ca 3 m i diam. stor 
grå färgning som avtecknade sig mot den ljusare natur
liga sanden. I mitten av anläggningen hade två 0,4 m i 
diam. stora runda stenar placerats.

ANLÄGGNING 176, x 185 y 387 z 35,42.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRAND LAGER med i ytan rund form, 0,65 m stort i diam. 

och endast 0,03 m djupt. Brandlagret var i ytan en svag 
gråfärgning med spridda synliga BRÄNDA BEN (F159) 
till en vikt av endast 1 g. Nedgravningen var mycket 
flack med diffus avgränsning. Övriga fynd var en skärva 
obestämbar KERAMIK (F 159). Brandlagret omgavs av 
en 1,5 m i diam. stor grå färgning som avtecknade sig 
mot den ljusare naturliga sanden. Direkt N om grav
gömman hade två 0,4 m stora runda stenar placerats.

ANLÄGGNING 177, x 193,5 y 389,5 z 35,29.
Rest sten, vikingatid.
REST STEN, 0,52 m hög, 0,3 m bred och 0,25 m tjock. Ste

nen återfanns i gravfältets norra del. Den hade fallit 
omkull och nedgrävts. Vid foten var en mängd mindre 
sten som troligen brukats för att stadga. Vid foten var 
enstaka BRÄNDA BEN samt delar av närmast helt 
fragmenterade NITAR i järn. Dessa tillvaratogs ej.

ANLÄGGNING 178, x 197 y 393 z 35,15-24.
Hög, vikingatid.
BRAND LAGER, med i ytan rund form, 0,7 m stort i diam. och 

0,4 m djupt med fyllning av fin sotig sand och omgivet av 
diffus samt ca 3 m i diam. stor grå färgning. Fynden utgjor
des av BRÄNDA BEN (3 g), en PÄRLA i vit glasfluss, för
brända NITAR i järn, ett slaget KVARTSSTYCKE, FLINT
AVSLAG samt SPÅNFRAGMENT (F154). Anläggningen 
har i rapporten felaktigt angivits som härd.

ANLÄGGNING 179, x 204 y 395 z 34,86.
Hög, vikingatid.
BRAND LAGER med i ytan rund form, 0,9 m stort i diam. 

och 0,04 m djupt. I ytan framträdde anläggningen som 
en rund sotfärgning med BRÄNDA BEN (F157) till en 
vikt av 29 g. Lagret hade en diffus avgränsning. Övriga 
fynd var en tillslagen KVARTSKON samt delar av ett 
FLINTSPÅN (F157). Brandlagret omgavs av en 2,1 m 
i diam. stor grå och sotinblandad färgning som avteck
nade sig mot den ljusare naturliga sanden.

ANLÄGGNING 180, x 204 y 399 z 34,71-34,56 (N-S).
Hög, vendeltid.
BRANDLAGER i nedgravning med i ytan oval form, l,6x

1,1 m stort (N-S) och 0,1 m djupt. Brandlagret är en 
av de nordligaste anläggningarna i gravfältet och fram
trädde som en sotfärgning med enstaka brända ben syn
liga i ytan. Lagret hade en tydlig vertikal nedgrävnings- 
kant och en skålformad bottenlinje. Fyllningen utgjor
des av 137 g spridda BRÄNDA BEN (Fl65:1) och trä
kol i fin sand. Övriga fynd var spridda i anläggningen. 
De var 18 fragmentariska och brända PÄRLOR (F165: 
2) i grönt och blått glas samt i röd och gul glasfluss, 
fragment av ett JÄRNFÖREMÅL (F165:3), delar av ett 
litet KERAMIKKÄRL (F165:4) av tjockt gods med ljust 
brun och närmast polerad yta samt svagt utsvängd run
dad mynningsrand, ett tillslaget KVARTSBLOCK (F165:
5) ett FLINTAVSLAG samt SPLITTER av flinta (Fl65:
6) . Brandlagret omgavs av en 4,3 m i diam. stor grå och 
sotinblandad färgning med enstaka brända ben som 
avtecknade sig mot den ljusare naturliga sanden. Denna
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tolkas som synonym med bålplatsens utbredning. 14C- 
analys: Kiel-3307, 1310±37 BP.

ANLÄGGNING 181, x 185 y 398 z 34,70.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRAND LAGER med i ytan rund form, 0,4 m stort i diam. 

och 0,12 m djupt. Anläggningen var i ytan en utspridd 
grå färgning med enstaka synliga brända ben. Vid rens
ning framkom en koncentration av 37 g BRÄNDA BEN 
(F162) och träkol. Brandlagret hade en diffus avgräns- 
ning med en tydligt plan bottenlinje. Övriga fynd var 
ett KVARTSAVSLAG (F162). Brandlagret omgavs av en
3,2 m i diam. stor grå och sotinblandad färgning med 
få brända ben som avtecknade sig mot den ljusare na
turliga sanden. Färgningen tolkas som synonym med 
bålplatsens utbredning.

ANLÄGGNING 182, x 181 y 402 z 34,44.
Hög, vendeltid-vikingatid.
URNEBRANDGROP med i ytan rund form, 0,3 m stor i 

diam. och 0,05 m djup. Anläggningen var tydligt av
gränsad och hade en rundad bottenlinje. Fyllningen 
innehöll en mindre mängd, 25 g, BRÄNDA BEN (F210: 
1) och mycket rikligt med träkol. Benen låg tydligt kon
centrerade mot anläggningens botten i direkt anslutning 
till resterna av ett mindre och grovt utformat KERA
MIKKÄRL (F210:2) i brunt gods med rak sida samt 
rundad mynningsrand. Övriga fynd var tre OBRÄNDA 
PÄRLOR (F210:3) i brunt och grönt glas. Kring gro
pen var en diffus, brun till rödbrun färgning med ca 
1,5 m diam. inom vilken den naturliga sanden blivit helt 
förbränd. I lagret påträffades enstaka brända ben och 
fragment av NITAR. Lagrets utbredning tolkas som 
synonymt med bålplatsens och monumentets utbred
ning.

ANLÄGGNING 183, x 185 y401 z 34,57-34,44.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDGROP med i ytan rund form, endast 0,2 m stor i 

diam. och 0,05 m djup.

Anläggningen hade en mycket tydligt mörk, närmast 
svart färgning. Fyllningen bestod av mycket sotig sand, 
träkol och 16 g BRÄNDA BEN (F171). Benen återfanns 
koncentrerade mot den runda bottenlinjen. Inga övriga 
fynd gjordes. Kring brandgropen var ett grått lager med 
enstaka brända ben och helt fragmenterade järnföremål. 
Lagret var ca 2 m stort i diam. och dettas utbredning 
tolkas som synonymt med både bålplatsens och ett 
monuments utbredning.

ANLÄGGNING 184, x 190, y 410, z 34,05.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,5 m 

stort i diam. och 0,05 m djupt.
Anläggningen hade en svagt grå färg mot den ljust 

gula sanden med enstaka brända ben synliga i ytan. Av- 
gränsningen var något diffus med en tydlig koncentra
tion av BRÄNDA BEN (Fl 64:1) till en vikt av 100g mot 
en plan botten. Övriga fynd var en MIKROLIT (Fl64: 
2), två brända PÄRLOR (Fl64:3) i glas samt ett frag
ment av en HARTSTÄTNINGSRING (F164:4). Brand
lagret påträffades inom en cirkelrund och drygt 2,5 m 
stor mycket ljust grå färgning som avtecknade sig mot 
den omgivande sanden. I lagret fanns inga brända ben, 
men helt fragmenterade järnföremål. Lagret gränsar 
direkt mot en likartat mycket ljust grå färgning (A190). 
Lagret tolkas som synonymt med både en bålplats och 
ett monuments utbredning.

ANLÄGGNING 185, x 185 y 404 z 34,36-34,31 (Ö-V).
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form ,0,4 m 

stort i diam. och 0,05 m djupt. Anläggningen var i ytan 
en svag gråfärgning med enstaka synliga brända ben. 
Fyllningen bestod av spridda BRÄNDA BEN (F172:l) 
till en vikt av 33 g och träkol i fin sand. Övriga fynd 
var en tillslagen KVARTSKON (Fl72:2). Brandlagret 
påträffades inom en cirkelrund och 3,1 m stor mycket 
ljust grå färgning som avtecknade sig mot den omgi
vande sanden. I lagret fanns enstaka brända ben. Lag
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ret gränsar direkt mot en likartat mycket ljust grå färg- 
ning (A190). Lagret tolkas som synonymt med både en 
bålplats och ett monuments utbredning.

ANLÄGGNING 186, x 163 y416 z 34,19.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,7 m 

i diam. stort och endast 0,03 m djupt. Brandlagret fram
trädde i ytan som en svagt sotfärgad och grå cirkel med 
något oklar begränsning. Vid rensning framträdde res
terna av ett avgränsat brandlager med en tydlig ned- 
grävningsbegränsning. Fyllningen utgjordes av fin sand 
med enstaka BRÄNDA BEN (F262) till en vikt av 1 g. 
Övriga fynd var fragment av KERAMIK (F262). Kring 
brandlagret var en ca 3 m i diam. stor mycket, ljust brun 
färgning. Inga fynd gjordes i denna.

ANLÄGGNING 189, x 192 y 403 z 34,40.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan oval form, 3,2x 

1,9 m stort (N-S), och 0,17 m djupt. Anläggningen 
framträdde som en gråfärgad, ca 3 m i diam. stor färg
ning med oklar begränsning med synliga brända ben och 
träkol i ytan. Vid rensning framträdde ett ovalt och klart 
avgränsat brandlager som var 1,7 m stort (N-S). Fyll
ningen bestod av fin sand med träkol och 680 g BRÄN
DA BEN (F256:l). Övriga fynd var spridda i brand
lagret. De var fragment av obestämbart BRONSFÖRE
MÅL (F256:2), KNIV och små SPIKAR (F256:3) i järn 
och sju PÄRLOR i glas (F256:4). Anläggningen är kan
ske den i hela miljön som tydligast visar förhållandet 
mellan en gravgömma (brandlager) och ett omgivande 
bållager. Strax invid brandlagret fanns ytterligare en 
gravgömma, Al96.

ANLÄGGNING 190, x 185 y 406 z 34,24-34,14 
(SV-NÖ).

Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,6 m 

stort i diam. och 0,03 m djupt. Brandlagret framträdde 
som en väl avgränsad grå färgning med brända ben och

kol i ytan. Fyllningen i den rundbottnade nedgravningen 
bestod av fin sand med 3 g BRÄNDA BEN (F254). 
Övriga fynd var ett KVARTSAVSLAG (F254). Brand
lagret omgavs av en rund, brun till brunröd färgning 
med ca 2,2 meters diam. i vilken mycket fragmenterade 
järnföremål påträffades. Lagret tolkas som synonymt 
med ett monuments utbredning.

ANLÄGGNING 191, x 160 y 392 z 34,96.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 2 m 

stort i diam. och 0,09 m djupt med rest av en omgivande 
STENKRETS. Anläggningen framträdde i den västra 
delen av gravfältet i en grupp av likartade anläggningar. 
Området kring dessa gravar (A169, A171, A174, A195: 
1-2, A214:l-2, A215 och A242) var sotbemängt och 
enstaka brända ben återfanns spridda över hela ytan. 
Vid rensning framträdde flera avgränsade gravgömmor. 
På platsen har sannolikt funnits flera bålplatser. Brand
lagret, Al91, avgränsades i norr av rester av en stenkrets 
som omgivit gravgömmans nedgravning. Stenarna var 
kantställda och ca 0,2-0,3 m stora. Den södra delen av 
gravgömman var täckt av mindre skörbränd sten. Brand
lagret var 1,7 m stort i diam. och 0,09 m djupt med väl 
avgränsade grävda kanter och plan bottenlinje. I södra 
delen var enstaka stenar i den omgivande kretsen beva
rade. De BRÄNDA BENEN som uppgick till 1786 g (F193, 
F224) hade en tydligt koncentrerad central placering mot 
botten av nedgravningen. Övriga fynd påträffades sprid
da i anläggningen. De var delar av ett KERAMIKKÄRL 
(F224:2) med helt rak sida och mynningskant, NITAR 
och SPIKAR i järn (F193:2), fragment av rund, slipad 
PÄRLA i kvarts (F224:3), fragment av PÄRLOR i glas 
(F224.-4) och en tillslagen KVARTSKON (F193.-2).

ANLÄGGNING 192, x 122 y 375 z 35,76.
Urnegrop, vendeltid-vikingatid.
URNEGROP med i ytan svagt oval form, 0,6x0,45 m stor 

(Ö-V) och 0,16 m djup. I ytan avtecknade sig anlägg
ningen som en svagt grå färgning mot den gula sanden. 
Vid rensning och nedgravning påträffades i sanden en
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mindre urna med närmast raka väggar som placerats 
direkt mot botten av en rundbottnad grop. Urnan inne
höll en ringa mängd mycket fragmenterade BRÄNDA 
BEN. Inget kol fanns i gropen eller i urnan.

ANLÄGGNING 193, x 125 y 375 z 35,70.
Hög, vendel-vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,9 m 

stort i diam. och 0,04 m djupt. Brandlagret avtecknade 
sig som en brun-grå färgning med enstaka brända ben 
och kolsplitter synliga i ytan. Vid nedgravning framkom 
en tydligt avgränsad gravgömma med en svagt rundad 
bottenlinje. Fyllningen bestod av brun sand, 5 g BRÄN
DA BEN (F237), kol och sot. Övriga fynd var ett frag
ment av en HARTSTÄTNINGSRING (F237). Brand
lagret var omgivet av ett runt, ca 2,5 m i diam. stort grå- 
färgat och sotinblandat lager.

ANLÄGGNING 194, x 124 y 372 z 35,84.
Domarring, vendel-vikingatid.
URNEGROP, med i ytan rund form, 0,45 m stor i diam. och 

0,08 m djup. Graven framträdde som en brun färgning 
mot den gula sanden. Mot botten av den rundbottnade 
gropen var 12 g BRÄNDA BEN (F238) och resterna av 
ett litet KERAMIKKÄRL (F238) med rak vägg och run
dad mynning i ett brunt och tjockväggigt gods. Inga 
övriga fynd gjordes. Kring bengropen fanns fem tydliga 
avtryck i form av gropar efter bortröjda större stenar. 
Dessa formerade en cirkel med ca 3,3 meters diam. 
Groparnas diam. varierade mellan 0,6-0,9 meter och 
djupet var 0,2-0,6 m.

ANLÄGGNING 195:1 och 195:2, x 163 y 392 z 34,95.
Hög, vikingatid
BRANDLAGER i nedgravning (Al 95:1), med i ytan oval 

form 2,9x2,3 m stort, och 0,1 m djupt, med rester av 
STENKONSTRUKTION och ett andra BRANDLA
GER? (Al95:2), runt, 0,7 m i diam. och 0,05 m djupt.

Brandlagret (Al95:1) var beläget i den västra delen 
av gravfältet. I söder avgränsades anläggningen av res
ter av en ursprungligen omgivande stenkrets av ca 0,2 m

stora stenar. Dessa var eldpåverkade. Vid rensning och 
nedgravning påträffades 700 g BRÄNDA BEN i två 
koncentrationer. Sannolikt har en grav anlagts på en re
lativt sett äldre. I den sydvästra delen av anläggningen 
var en ca 0,7 m i diam. stor, närmast rund och mycket 
mörk färgning med kol och brända ben. I övrigt var de 
brända benen jämnt spridda mot en plan bottenlinje.

Sannolikt har två gravläggningar skett i anläggningen. 
Det mindre brandlagret i västra delen av konstruktio
nen var inte heller lika djupt, endast 0,05 m.

Fynden påträffades dels spritt inom det större brand
lagret, A195. De var tre MYNT (F226:2), 29 PÄRLOR 
i glas, kvarts silver och glasfluss(F226:3), droppar av 
smält BRONS (F226:2) samten tillslagen KVARTSKON 
(F226:4). Vidare påträffades också en depå av FRÖER 
(F226). I den mindre gravgömman, A195:2, fanns de
lar av flera stora runda och slipade PÄRLOR i kvarts 
samt blåfärgat GLAS (F226:5) samt en NIT i järn 
(F226.-6). 14C-analys: Kiel 3301, 1188±56 BP.

ANLÄGGNING 196, x 193 y 405 z 34,22.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,65 m 

stort i diam. och 0,05 m djupt. Anläggningen påträffa
des omedelbart nordost om A189. Vid matjordsschakt- 
ningen framträdde denna grupp av brandlageranlägg- 
ningar som ett gråfärgat område med enstaka spridda 
brända ben synliga i den ljust gula sanden. Först vid 
rensning avgränsades de separata gravgömmorna. A196 
bestod av en klart avgränsad runt, gråbrunt brandlager 
med tydliga nedgrävningskanter. Fyllningen i brandlagret 
bestod av 80 g BRÄNDA BEN (F173:l) och träkol spritt 
i fin brun sand. Övriga fynd påträffades spridda i anlägg
ningen. De var fragment av ett oidentifierbart BRONS
FÖREMÅL och droppar av smält BRONS (Fl73:2), en 
PÄRLA (F173:3) i glas samt fragmentarisk KERAMIK 
(F173:4). Sannolikt är A196 relativt sett äldre än Al 89.

ANLÄGGNING 197, x206 y412 z 33,86.
Hög, vikingatid.
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BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,8 m 
stort i diam. och 0,07 m djupt. Anläggningen påträffa
des i den norra delen av gravfältet. I ytan avtecknade 
den sig som en ca 3 m i diam. stor, och något oregel
bunden brun färgning med enstaka brända ben synliga. 
Vid nedgravning var anläggningen klart avgränsad. 
Fyllningen bestod av 20 g BRÄNDA BEN (F209) och 
träkol i fin brun sand mot en rund bottenlinje. Inga 
övriga fynd gjordes. Brandlagret omgavs av en 3 m i 
diam. stor, brun, sotinblandad färgning med enstaka 
brända ben som avtecknade sig mot den ljusare natur
liga sanden. Denna tolkas som synonym med bålplats
ens och monumentets utbredning.

ANLÄGGNING 198, x 205 y413 z 33,77-33,71 (V-Ö).
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 1,0 m stort i diam. 

och endast 0,03 m djupt.
A198 påträffades ca 1 m öster om A197. Brandlagret 

var mycket liknande A197. Fyllningen innehöll 70 g 
BRÄNDA BEN (F220) och träkol i fin brun sand. 
Brandlagret hade en något diffus avgränsning. Övriga 
fynd var ett fragment av järnföremål, sannolikt en NIT 
(F220). Brandlagret omgavs av en ca 2,7 m i diam. stor, 
grå till brun, sotinblandad färgning med enstaka brända 
ben som avtecknade sig mot den ljusare naturliga san
den. Denna tolkas som synonym med bålplatsens och 
monumentets utbredning.

ANLÄGGNING 199, x 193 y 406 z 33,91.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 0,4 m stort i diam. 

och 0,16 m djupt. Vid nedgravning visade sig lagret 
innehålla ett mot botten ca 0,02 m tjockt lager av 
BRÄNDA BEN (Fl96) till en vikt av 70 g. Fyllningen i 
brandlagret utgjordes av grå träkolsinblandad sand. 
Övriga fynd var en tillslagen KVARTSKON (F196). 
Brandlagret omgavs av ett lager med grå till brun sand 
med enstaka brända ben. Lagret låter sig dock ej avgrän
sas i relation till omgivande anläggningar.

ANLÄGGNING 200, x 136 y 389 z 35,03.
Stensättning, yngre romersk järnålder.
URNEGROP med i ytan rund form, 0,25 m stor i diam. och 

0,14 m djup. Anläggningen framträdde i ytan som en 
liten grå färgning som vid ett första betraktande såg ut 
som ett stolphål. Vid nedgravning visade den sig inne
hålla större delen av ett KERAMIKKÄRL (F188:2) av 
ljust brunt slätt gods. I anslutning till kärlet var mot 
gropens plana botten 10 g BRÄNDA BEN (F188). Inga 
övriga fynd gjordes. Urnegropen omgavs av en 0,9 m i 
diam. stor stensättning bestående av ett tjugotal 0,3 m 
stora stenar.

ANLÄGGNING 202, x 133 y 446 z 34,16.
Flatmarksgrav, odaterad.
BENGROP med i ytan rund form, 0,25 m stor i diam. och 

0,1 m djup. I ytan framträdde anläggningen som en sot- 
färgad rund färgning. Vid rensning och nedgravning 
visade sig att mot botten av den runda nedgrävnings- 
kanten fanns enstaka BRÄNDA BEN (Fl70) samt trä
kol. Övriga fynd var en KNACKSTEN (Fl70) i flinta 
samt fragment av KERAMIK (F170).

ANLÄGGNING 203, x 194 y409 z 33,96-33,84 (N-S).
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning med i ytan oval form, l,8x

1,2 m stort (N-S) och 0,1 m djupt. Vid rensningen fram
trädde anläggningen som en grå färgning med oregelbun
den utbredning med spridda synliga brända ben i ytan. 
Fyllningen i den planbottnade gravgömman bestod av 
BRÄNDA BEN (F247:l) och träkol i fin grå sand. Öv
riga fynd var 10 fragment av HARTSTÄTNING (F247: 
2). Brandlagret omgavs av ett lager med grå till brun sand 
med enstaka brända ben. Lagret låter sig dock ej avgrän
sas i relation till omgivande anläggningar.

ANLÄGGNING 204, x 123 y 378 z 35,64.
Flatmarksgrav? yngre romersk järnålder.
BRANDGROP med i ytan rund form, 0,39 m stor i diam. 

och 0,14 m djup. Brandgropen framträdde i ytan som
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en mycket mörk sotig färgning med distinkt gräns och 
brända ben synliga i ytan. Den var belägen omedelbart 
öster om och delvis under A60. Fyllningen bestod av 
235 g BRÄNDA BEN (F204) i fin svart sand. I östra 
delen av gropen var en koncentration av träkol. Inga 
övriga fynd gjordes.

ANLÄGGNING 205, x 123 y 376 z 35,56.
Flatmarksgrav, yngre romersk järnålder.
BRANDGROP med i ytan rund form, 0,38 m i diam. och 

0,19 m djup. Anläggningen var belägen omedelbart 
väster om A60 och A 204, på en lägre nivå än A 60 men 
på samma nivå som A 204. Efter nedschaktning fram
trädde en mycket mörk färgning med enstaka synliga 
brända ben. Fyllningen bestod av starkt kolblandad 
sand. Mot en rund botten fanns 1 g BRÄNDA BEN 
(F233). Inga övriga fynd gjordes.
,4C-analys: Kiel-3316, 1716±57 BP.

ANLÄGGNING 206, x 128 y 380 z 35,51.
Flatmarksgrav, yngre romersk järnålder.
URNEGROP med i ytan rund form, 0,44 m i diam. och 0,14 m 

djup. Anläggningen framträdde som en rund sotfärg- 
ning med brända ben och keramik synliga i ytan. Ned
gravningen hade en rund botten och fyllningen bestod 
av sotig grå sand. Centralt i gropen fanns bottendelen 
av ett KERAMIKKÄRL (F235) med 20 g BRÄNDA 
BEN (F235) inuti.

ANLÄGGNING 208, x 131 y 384 z 35,08.
Flatmarksgrav, yngre romersk järnålder.
URNEGROP med oval form i ytan, 0,9 m 1. och 0,8 m br. 

samt 0,26 m djup med TÄCKHÄLL och bevarat GRAV- 
KÄRL. Anläggningen påträffades strax N om A43 och 
V om A47, två brandlager med rester av stenkretsar. 
A208 påträffades i den schaktning som genomfördes 
efter det att samtliga synliga gravar undersökts efter 
matjordsavschaktningen. A208 var täckt av ett ca 0,1 
m tjockt lager naturlig gul sand. Efter rensning av ytan 
så syntes av A208 bara en större flat sten med närmast 
triangulär form, 0,8x0,7 m stor och 0,12 m tjock. När

stenen lyfts bort framträdde en svagt grå färgning un
der densamma. Vid nedgravning påträffades centralt i 
anläggningen ett mindre flatbottnat och mycket grovt 
KERAMIKKÄRL (F235:2). Vid sållning av kärlinnehål
let påträffades millimeterstora BRÄNDA BEN (F239). 
På insidan av kärlet avskrapades en ringa mängd trä
kol som analyserats. Inga övriga fynd gjordes. 
14C-analys: Ua-5110, 1570±60 BP.

ANLÄGGNING 212, x 136 y 376 z 35,75.
Flatmarksgrav, yngre romersk järnålder.
BENGROP med i ytan rund form 0,26 m i diam. och 0,28 m 

djup. Anläggningen var helt täckt med naturlig gul sand. 
Efter nedschaktning av ytan framträdde en stolphåls- 
liknande, helt rund och grå färgning. Vid nedgravning 
påträffades dock centralt i anläggningen en koncentra
tion av 50 g BRÄNDA BEN (F285). Gravgömman hade 
även i profil formen av ett stolphål, med en tydligt spet
sig, avsmalnande botten. Fyllningen bestod av ljust brun 
sand, inget träkol fanns i anslutning till begravningen.

ANLÄGGNING 213, x 132 y 372 z 35,80.
Flatmarksgrav, yngre romersk järnålder.
BENGROP med i ytan rund form 0,25 m i diam. och 0,14 m 

djup. Fyllningen utgjordes av brun sand mot en plan 
bottenlinje. I fyllningens bottenlager påträffades enstaka 
millimeterstora BRÄNDA BEN utan kolinblandning.

ANLÄGGNING 214:1 och 214:2, x 157 y 395 z 34,92.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan avlång form, ca 

1,2x0,8 m stort (N-S) och 0,26 m djupt.
I ytan framträdde A214 som en sotig grå färgning 

med brända ben synliga i ytan. Vid nedgravning fram
kom att färgningen utgjorde resterna av två gravar. 
Norra delen av färgningen gömde en oregelbundet rund 
brandlagerrest (A214:l) med fyllning av ett kompakt 
och homogent lager med rikligt med brända ben. Fyll
ningen utgjordes av 3250 g BRÄNDA BEN (F221:1), 
skörbränd sten, sot och träkol. Föremålsfynden var 
spridda i anläggningens bottenskikt. De var delar av en
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SPÄNNBUCKLA (F221-.2), fragmentariska NITAR och 
BESLAG i järn (F221:3) samt sju PÄRLOR (F221:4) i 
glas och glasfluss. Av profilen framgick att A214 kan 
tolkas som innehållande två gravar. Direkt söder om det 
större brandlagret fanns ytterligare en mindre nedgrav
ning. Denna kan beskrivas som en mindre BRAND
GROP (A214:2), 0,3 m i diam. och 0,26 m djup med 
ett kompakt lager av starkt kolblandade BRÄNDA BEN 
till en vikt av 400 g mot en rund bottenlinje. I gropen 
påträffades också en tillslagen KVARTSKON och frag
mentarisk KERAMIK (F221:5). Benen från A214:l och 
A214:2 separerades inte vid undersökningstillfället. 
Träkol för 14C-analys insamlades från A214:l. 14C-ana- 
lys: Kiel-3303, 1310±41 BP.

Strax söder resp. nordväst om A214 fanns avtryck 
av 0,3 m breda resp. 2,1 (n) och 1,4 (s) m långa rännor 
med en fyllning av ljust grå och svagt sotinblandad sand 
som avtecknade sig mot den naturliga markytan. Rän
norna beskrev tillsammans en svagt konvex form. Tolk
ningen är att dessa utgör rester av en kantränna som 
omgivit monumentet. Tolkningen innebär att den hög 
som byggts kunnat vara högst 3,2 m stor i diam.

ANLÄGGNING 215, x 159 y 394 z 34,90.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning med i ytan rund form, 0,6 

m stort i diam. och 0,20 m djupt. A215 påträffades ome
delbart N om A214. Vid rensning framträdde ett runt 
brandlager med fyllning av 171 g kolinblandade BRÄN
DA BEN (191:1) i brungrå sand mot en tydligt plan 
bottenlinje. Övriga fynd var spridda i anläggningen. I 
den nordvästra delen var ett KERAMIKKÄRL (F191:2) 
nedsatt i anläggningen. Det är endast 8 cm högt, fram
ställt i ett gråbrunt slätt, tunt gods med en rundad 
mynningsrand med svagt konvex, men närmast rak inåt- 
ställd sida och helt plan botten. Inga brända ben fanns 
i kärlet. I övrigt påträffades fragment av SPÄNNBUCK
LA (F191:3), fyra PÄRLOR (F191:4) i glas och glas
fluss, fragment av en sammansatt ENKELKAM i ben 
(F191:5), två KVARTSKONER, KVARTSAVSLAG samt

fem FLINTAVSLAG (F191:6). 14C-analys: Kiel-3295, 
1250±49.

ANLÄGGNING 216, x 196 y 410 z 33,86.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning med i ytan rund form, 1,0 m 

stort i diam. och 0,06 m djupt. Anläggningen framträdde 
som en svagt gråfärgad rund rest av brandlager med syn
liga brända ben i ytan. Fyllningen bestod av fin grå sand 
med 50 g BRÄNDA BEN (F246.T) och enstaka kolbitar. 
Nedgrävningskanten var mycket väl avgränsad och lag
ret hade en plan botten. Övriga fynd var fragment av KE
RAMIK, en NIT i järn och ett FLINTAVSLAG (F246:2). 
Brandlagret omgavs av ett lager med grå till brun sand 
med enstaka brända ben. Lagret låter sig dock ej avgrän
sas i relation till omgivande anläggningar.

ANLÄGGNING 217, x 197 y 408 z 33,90.
Hög, vendel-vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,77 m 

stort i diam. och 0,42 meter djupt.
Fyllningen bestod av fin grå sand med kol och skör

bränd sten samt 990 g BRÄNDA BEN (F206:l). A217 
var tydligt avgränsad och hade en rundad bottenlinje. 
Övriga fynd var spridda i anläggningen. De var frag
ment av KAM i ben (F206:2), Fragmentariska NITAR 
och BESLAGSDETALJER i järn (F206:3), två BRYNEN 
i sandsten (F206:4), fragmentarisk KERAMIK samt ett 
stycke ELDSLAGNINGSFLINTA (F206:5).

Den osteologiska analysen visade att två individer 
gravlagts i brandlagret, en man och en kvinna. Möjli
gen kan detta förklara den i förhållande till fyndmate
rialet avvikande naturvetenskapliga analysens resultat. 
Förklaringen skulle då vara att det analyserade träkolet 
härrör från en äldre grav. Detta synes dock osannolikt. 
14C-analys: Kiel-3298, 1576±43 BP.

ANLÄGGNING 218, x201 y 409 z 33,87.
Hög, vendeltid-vikingatid.
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BRANDLAGER i nedgravning med i ytan rund form, 0,6 m 
stort i diam. och 0,07 m djupt. Anläggningen fram
trädde i ytan som en gråbrun rund färgning med spridda 
brända ben i ytan. Fyllningen bestod av 45 g BRÄNDA 
BEN (F250) i sotig fin sand med inslag av skör bränd 
sten. A218 var tydligt avgränsad med en plan botten
linje. Inga övriga fynd gjordes. Brandlagret omgavs av 
ett lager med grå till brun sand med enstaka brända ben. 
Lagret låter sig dock ej avgränsas i relation till omgi
vande anläggningar.

ANLÄGGNING 219, x 180 Y410 z 34,08.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRAND LA GER i nedgravning, med i ytan rund form, 1,4 m 

stort i diam. och 0,06 m djupt. Gravgömman syntes i 
ytan som en mörkt grå och rund färgning med brända 
ben och kol. Fyllningen bestod av fin sand blandad med 
300 g BRÄNDA BEN (F268) och träkol. Anläggningen 
var tydligt avgränsad och hade en plan botten. Fynden 
var i övrigt fragmentarisk KERAMIK (F268). Brand
lagret omgavs av ett runt, gråfärgat och 3,1 m i diam. 
stort lager som avtecknade sig mot den naturliga san
den. Lagret innehöll inga brända ben. Detta har tolkats 
som synonymt med ett monuments utbredning.

ANLÄGGNING 220, x 206 y 407 z 34,13.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 1,28 m 

stort i diam. och 0,12 m djupt. Gravgömman framträd
de i gravfältets nordligaste del som en svagt gråfärgad 
rund färgning med brända ben synliga i ytan. Fyllningen 
i den väl avgränsade nedgravningen bestod av 50 g 
BRÄNDA BEN (F222) och träkol i fin sand. Övriga 
fynd var en rund PÄRLA i slipad kvarts och fragmen
tarisk KERAMIK (F222). Brandlagret omgavs av ett 
runt, gråfärgat och 2,8 m i diam. stort lager som av
tecknade sig mot den naturliga sanden. Lagret innehöll 
inga brända ben. Detta har tolkats som synonymt med 
monumentets utbredning.

ANLÄGGNING 221, x 202 y412 z 33,74-33,66 (V-Ö).
Hög, vendeltid-vikingatid.

BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form 1,15 m 
stort i diam. och endast 0,02 m djupt. Gravgömman 
hade i ytan en diffus utbredning och var kraftigt ska
dad, närmast bortplöjd. Fyllningen bestod av 140 g 
BRÄNDA BEN (F208) och träkol i fin grå sand. Inga 
övriga fynd gjordes. Brandlagret omgavs av ett oregel
bundet runt, gråfärgat och 2,5 m i diam. stort lager som 
avtecknade sig mot den naturliga sanden. Lagret inne
höll inga brända ben. Detta har tolkats som synonymt 
med monumentets utbredning. Lagret kunde ej avgrän
sas gentemot A198 och A260.

ANLÄGGNING 223, x 137 y 385 z 35,22.
Flatmarksgrav?, yngre romersk järnålder.
BENGROP med i ytan oval form, 0,6x0,3 m stort och 0,1 m 

djupt. Anläggningen påträffades under ett 0,1 meter 
tjockt sandlager i den centrala delen av gravfältet. 
Ovanpå A223 påträffades ben som sannolikt härrörde 
från A43 eller A274. Fyllningen i A223 bestod av mörkt 
grå sand med enstaka BRÄNDA BEN (F283) till en vikt 
av 20 g. Inga övriga fynd gjordes.

ANLÄGGNING 226, x 195 y 412 z 33,79.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 

0,53 m stort i diam. och 0,08 m djupt. Gravgömman 
var i ytan en brungrå rund färgning med synliga spridda 
brända ben och kolbitar. Gravgömman var väl avgrän
sad och hade en fyllning av 650 g BRÄNDA BEN 
(F205) sot och träkol samt enstaka skörbrända stenar i 
fin sand mot en plan botten. Inga övriga fynd gjordes.

ANLÄGGNING 227, x 138 y 380 z 35,48.
Hög?, odaterad.
BENLAGER med i ytan rund form, ca 1,1 m stort i diam. 

och 0,09 m djupt. I ytan framträdde A227 som en nå
got oregelbundet rundad gulgrå färgning. Vid nedgrav
ning påträffades mot botten av gropen enstaka BRÄN
DA BEN utan kolinblandning. Inga övriga fynd gjor
des. I brandlagrets kant hade tre större stenar placerats 
på kant så att dessa bildade en triangulär form.
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ANLÄGGNING 242, x 162 y 390 z 35,21.
Stensättning?, vendel-vikingatid.
BRAND LAGER med i ytan rund form, 1,0 m stort i diam. 

och 0,37 m djupt. Brandlagret framträdde i ytan som 
en oval och nästan 2 meter stor mörkfärgning omedel
bart väster om A191. I ytan var sot, kol, brända ben 
och skörbränd sten. Vid rensning framkom en väl av
gränsad gravgömma i form av ett runt brandlager som 
var 1 meter stort i diam. Anläggningen var delvis täckt 
av 0,3 m stora stenar. Vid nedgravning visade sig A242 
ha en mycket gropformad profil med en rundad botten
linje. De BRÄNDA BENEN (F269:l), 60 g, förekom 
spridda i främst övre delen av gravgömman. Mot bot
ten var flera större brända stenar. Övriga fynd var två 
PÄRLOR (F269:2) i blått resp. grönt glas, små NITAR 
samt fragment av BESLAGSDETALJER i järn (F269:3), 
fragment av ett KERAMIKKÄRL samt ett KVARTS
AVSLAG (F269:4).

ANLÄGGNING 253, x 192 y 415 z 33,68.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 1,1 m 

stort i diam. och 0,11 m djupt. Brandlagret framträdde 
som en mörk, väl avgränsad gravgömma med synliga 
brända ben och kolbitar i ytan. Fyllningen bestod av fin 
grå sand med 210 g spridda BRÄNDA BEN (F228:l) 
och träkol mot en plan botten. Övriga fynd var frag
ment av NYCKEL och RINGSÖLJA i brons (F228:2), 
fragment av BRYNE i sandsten (F228:3), NITAR och 
BESLAGSDETALJER i järn (F228:4) samt HARTS- 
TÄTNING (F228:5). Brandlagret omgavs av en oregel
bunden grå färgning med en ungefärlig diam. av 2,5 m.

ANLÄGGNING 254:1 och 254:2, x 188 y 414 z 33,78.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,9 m 

stort i diam. och 0,08 m djupt. Gravgömman fram
trädde som en grå färgning med enstaka brända ben 
synliga i ytan. Fyllningen bestod av fin grå sand med 
120 g BRÄNDA BEN (F229:1) och träkol mot en plan 
botten. Övriga fynd var fyra starkt förbrända PÄRLOR

i glas (F229:2), fragment av BESLAG i järn samt frag
ment av KERAMIK och ett FLINTAVSLAG (F229:3). 
Under brandlagret var ett STOLPHÅL (A254:2), 0,4 m 
stort i diam. och 0,3 m djupt med tydliga nedgravnings
kanter och rester av stenskoning.

ANLÄGGNING 257, x 194 y 413 z 33,77.
Flatmarksgrav? odaterad.
BRANDGROP med i ytan rund form, 0,25 m i diam. och 0,08 

m djup. Brandgropen framträdde som en liten men klart 
avgränsad rund mörkfärgning. Mot den rundade botten 
var en mindre koncentration av 15 g BRÄNDA BEN 
(F261) och mycket träkol. Inga övriga fynd gjordes.

ANLÄGGNING 260, x 202 y 417 z 33,58.
Hög, vendel-vikingatid
BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan rund form 1,15 m 

stort i diam. och 0,07 m djupt. Gravgömman fram
trädde som en väl avgränsad mörk färgning med enstaka 
brända ben synliga i ytan. Fyllningen bestod av fin grå 
sand med 260 g BRÄNDA BEN (F 258:1) och träkol 
mot en plan botten. Övriga fynd var fragment av en 
VÄVTYNGD samt delar av NITAR i järn (F258:2). 
Brandlagret omgavs av en rund, grå färgning med en 
ungefärlig diam. av 2,8 m. Lagret kunde dock ej avgrän
sas i förhållande till intilliggande gravar.

ANLÄGGNING 261, x 201 y 421 z 33,49-33,46 (V-Ö).
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRAND LAGER i nedgravning, med i ytan rund form, 0,52 m 

stort i diam. och 0,06 m djupt. Brandlagret var en dif
fust avgränsad mörkfärgning med enstaka brända ben 
synliga i ytan. Vid nedgravning hade anläggningen en 
plan botten mot vilken fanns 80 g BRÄNDA BEN 
(F260) och träkol. Inga övriga fynd gjordes. Brandlagret 
omgavs av en rund, grå färgning med en ungefärlig 
diam. av 3 m. Lagret kunde dock ej avgränsas i förhål
lande till intilliggande gravar.

ANLÄGGNING 262, x 202 y 427 z 33,34-33,31 (N-S).
Hög, vendeltid-vikingatid.
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BRANDLAGER i nedgravning, med i ytan oval form, l,8x
1,3 m stort (N-S) och 0,06 m djupt. Gravgömman fram
trädde som en gråfärgad oregelbunden anläggning med 
enstaka brända ben synliga i ytan. Fyllningen bestod av 
fin grå sand och träkol. Mot den plana botten var en 
millimetertunn sträng av mycket hårt BRÄNDA BEN i 
pulvriserad form. Inga övriga fynd gjordes. Brandlagret 
omgavs av en rund, grå färgning med en ungefärlig 
diam. av 3,6 m.

ANLÄGGNING 263:1 och 263:2, x 212 y 405 z 33,99.
Stensättning, vendeltid-vikingatid.
Rest av STENSÄTTNING (A263:l) med oregelbunden ut

bredning, ca 4,2x2,2 m stor (NV-SÖ) med BENLAGER 
och BRANDLAGER med urna (A263:2). A263 var den 
nordligaste grav som undersöktes. Vid schaktning fram
kom resterna av en utspridd och oregelbundet rund sten- 
packning bestående av 0,2 -0,4 m stora runda stenar. 
Bland dessa var brända ben i ett tydligt lager. Efter 
borttagandet av stenarna framkom under packningens 
norra del en urnegrop, 0,6 m stor i diam. och 0,09 m 
djup. I nedgravningen påträffades en URNA (F265) till
sammans med 101 g BRÄNDA BEN (F265 och ¥266). 
Invid urnan var en 0,5 m lång och 0,25 m bred och 0,05 
m tjock och rektangulärt formad MALSTEN (F265) i 
tre fragment. Sannolikt har den brukats som LOCK
STEN över urnan. Övriga fynd var tre FLINTAVSLAG 
(F265) som påträffades i stenpackningen. ,4C-analys: 
(Benlager) Kiel-3323, 1278±59 BR

ANLÄGGNING 264, x 191 y 428 z 33,44-33,38 (V-Ö).
Hög, vendeltid-vikingatid.
Runt BRANDLAGER med URNEGRAV, 0,8 m stort i diam. 

och 0,05 m djupt. Anläggningen framträdde i ytan som 
en grå rund färgning. Fyllningen bestod av fin grå sand. 
Vid nedgravning påträffades en hälft av ett KERAMIK
KÄRL (F264) i anslutning till 290g BRÄNDA BEN 
(F278) i västra delen av nedgravningen. Brandlagret 
hade en oregelbunden och diffus bottenlinje. Övriga 
fynd var små, endast 0,7 cm långa NITAR i järn, ett

BRYNE i sandsten, en slagen KVARTSKON samt frag
ment av PÄRLA i blått glas (F264).

ANLÄGGNING 265, x 195 y431 z 33,21.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 0,95 m stort i diam. 

och 0,08 m djupt. Anläggningen var en svagt gråbrun, 
rund färgning med enstaka brända ben synliga i ytan. 
Vid nedgravning påträffades centralt mot brandlagrets 
botten en koncentration av 42 g BRÄNDA BEN (F273: 
1). Övriga fynd var en KNIV och del av KNIVBLAD 
(F273:2) i järn, ett fragment av holkformigt BRONS
FÖREMÅL (F273:3) med dekor, möjligen ett beslag, två 
NÅLHUVUDEN i brons (F273:4), två SLÄNDTRIS- 
SOR (F273:5) i lera resp. sandsten samt KERAMIK 
(F273:6). Brandlagret omgavs av en rund, grå färgning 
med en ungefärlig diam. av 2,6 m som ej lät sig avgrän
sas i relation till omgivande gravar. 14C-analys: Kiel- 
3297, 1200±37 BP.

ANLÄGGNING 266, x 194 y 433 z 33,14.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 0,75 m stort i diam. 

och 0,05 m djupt. A266 framträdde i ytan som en svag 
gråfärgning. Fyllningen bestod av fin sand med 25 g 
BRÄNDA BEN (F279:l), skörbränd sten och träkol. De 
brända benen var koncentrerade mot den plana botten. 
Övriga fynd var del av SPÄNNBUCKLA, en PÄRLA i 
blått glas, en slagen KVARTSKON samt en NIT i järn 
(F279:2). Brandlagret omgavs av en rund, grå färgning 
med en ungefärlig diam. av 2,5 m som ej lät sig avgrän
sas i relation till omgivande gravar.

ANLÄGGNING 267, x 192 y438 z 32,62.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 0,8 m stort i diam. 

och 0,07 m djupt. A267 framträdde som en något ore
gelbundet rund och grå färgning med enstaka brända 
ben synliga i ytan. Fyllningen bestod av grå sand med 
enstaka skörbrända stenar, kol och 260 g BRÄNDA
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BEN (F72) mot en plan botten. Inga övriga fynd gjor
des. Brandlagret omgavs av en rund, gråbrun färgning 
med en ungefärlig diam. av 3,5 m som avgränsades gen
temot den naturliga sanden. Inga brända ben påträffa
des i lagret.

ANLÄGGNING 268, x 190 y 432 z 33,20.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan oval form, 0,9x0,4 m stort (N- 

S) och 0,05 m djupt. A268 framträdde i ytan som en 
gråfärgad oregelbunden färgning med enstaka synliga 
brända ben. Vid nedgravning visade sig lagret ha en oval 
utbredning med tydlig avgränsning. Fyllningen bestod 
av 50 g BRÄNDA BEN (F270) och träkol i fin grå sand. 
Övriga fynd var söndersmulad KERAMIK. Brandlagret 
omgavs av en rund, grå till brun färgning med en unge
färlig diam. av 2,5 m som ej lät sig avgränsas i relation 
till omgivande gravar. Inga brända ben fanns i lagret.

ANLÄGGNING 269, x 184 y 432 z 33,23.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 1,2 m stort i diam. 

och 0,09 m djupt. A269 framträdde som en grå och väl 
avgränsad, rund anläggning med synliga brända ben i 
ytan. Fyllningen bestod av fin sand blandad med 610 g 
BRÄNDA BEN (F263:l), träkol och mindre skörbrända 
stenar mot en plan bottenlinje. Övriga fynd var kant
fragment av överskålla till SPÄNNBUCKLA (F263:2), 
JÄRNSLAGG (F263:3), en KVARTSKON samt BRÄND 
FLINTA (F263-.4). Brandlagret omgavs av en rund, grå 
till brun färgning med en ungefärlig diam. av 2,8 m som 
ej lät sig avgränsas i relation till omgivande gravar. Inga 
brända ben fanns i lagret. ,4C-analys: Kiel- 3299,1262± 
49 BP.

ANLÄGGNING 270, x 183 y434 z 33,17.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 0,9 m stort i diam. 

och endast 0,02 m djupt. A270 kan beskrivas som en 
ytlig rest av ett brandlager bestående av en något ore
gelbundet rund grå färgning. Fyllningen utgjordes av 3

g BRÄNDA BEN (F284) i fin sand. Inga övriga fynd 
gjordes. Brandlagret omgavs av en rund, grå till brun 
färgning med en ungefärlig diam. av 3,2 m som ej lät 
sig avgränsas i relation till omgivande gravar. Inga 
brända ben fanns i lagret.

ANLÄGGNING 271, x 182 y 430 z 33,32.
Hög, vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan oval form och oklar begräns

ning, ca 0,9x0,6 m stort (Ö-V) och 0,04 m djupt.
A271 var i ytan en oregelbunden, närmast helt sön- 

derplöjd brandlagerrest. Vid nedgravning framträdde en 
väl avgränsad brandlagerbotten. Fyllningen bestod av 
20 g BRÄNDA BEN (F277) och träkol i fin grå sand. 
Inga övriga fynd gjordes. Brandlagret omgavs av ett 
mörkare lager med oklar utbredning. Inga brända ben 
återfanns i detta lager.

ANLÄGGNING 272, x 212 y 403 z 34,24.
Stensättning? Hög? vendeltid-vikingatid.
BRAND LAGER med i ytan rund form, 2,Ox 1,6 m stort och 

0,1 m djupt med rester av omgivande STENKRETS. 
A272 var belägen i gravfältets nordligaste del, omedel
bart intill A263, rest av en stensättning. I ytan var A272 
en något oregelbunden grå färgning. I nordväst begrän
sades brandlagrets utbredning av en rad 0,3-0,5 m stora 
stenar. Det är svårt att avgöra om stenarna var rester 
av den stenpackning som täckt A263.1 så fall bör båda 
anläggningarna ha återfunnits under stenpackningen. 
Sannolikt är dock att A272 anlagts senare och stört 
stensättningen. Vid rensning kunde ett väl avgränsat 
brandlager dokumenteras. Det var runt, 0,65 m i diam. 
och ca 0,08 m djupt. Fyllningen bestod av 250 g BRÄN
DA BEN (F267) och enstaka träkolbitar i grå fin sand. 
Övriga fynd var en KVARTSKON och fragment av en 
PÄRLA i glas (F267).

ANLÄGGNING 273, x 137 y 365 z 34,25.
Hög, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan rund form, 1,1 m stort i diam. 

och 0,15 m djupt. A273 var belägen i den västligaste
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delen av gravfältet. I ytan framträdde den som ett väl 
avgränsat grått brandlager med enstaka synliga brända 
ben. Fyllningen bestod av 130 g BRÄNDA BEN (F211: 
1) sot och träkol mot en väl avgränsad plan botten. 
Övriga fynd var fragment av ett KERAMIKKÄRL, frag
ment av dekorerat REMÄNDEBESLAG och SÖLJA i 
järn (F211:2). 14C-analys: Kiel-3296, 1289±48.

ANLÄGGNING 274, x 137 y 385.
Domarring, vendeltid-vikingatid.
BRANDLAGER med i ytan oregelbundet rund utbredning,

1,4 m stort i diam. och 0,14 m djupt. A274 påträffa
des invid A43, och ovan A223 och A227.1 ytan var det 
svårt att särskilja A274 från A43 Över ytan fanns en 
stor mängd brända ben kringplöjda. Vid rensning fram
trädde A274 som ett väl avgränsat brandlager som ur
sprungligen begränsats av större kantsatta stenar. Tyd
liga avtryck av dessa fanns kvar i ytan. Fyllningen be
stod av pulvriserade BRÄNDA BEN och träkol i fin ljust 
brun sand mot en plan botten. Övriga fynd var en sla
gen KVARTSKON. Kring brandlagret fanns gropar ef
ter fyra bortröjda stenar. Groparna var 0,4-0,8 m stora 
i diam. och 0,2-0,4 m djupa.

Övriga anläggningar 
på gravplatsen

ANLÄGGNING 67, x 126 y 367 z 36,12.
Härd, rund, 0,75 m i diam. och 0,3 m djup med fyllning av 

skörbränd sten sot och träkol. 14C-prov - Ki 3304: 
1190±55.

ANLÄGGNING 68, x 124 y 365 z36,l .
STOLPHÅL, runt, 0,25 m i diam. och 0,25 m djupt. Fyll

ning av gul till brun sand och träkol. Ett fragment av 
BRÄNT BEN från människa.

ANLÄGGNING 69, x 124 y 365 z36,l.
STOLPHÅL, runt, 0,19 m i diam. och 0,23 m djupt. Fyll

ning av gul till brun sand.

ANLÄGGNING 70, x 117 y 367 z 34,05.
STOLPHÅL? 0,15 m i diam. och 0,13 m djupt. Rundad 

profil. Fyllning av fin, grå sand.

ANLÄGGNING 72-73
STOLPHÅL, runda ,0,2 resp. 0,35 m stora i diam. och 

0,22 m djupa med fyllning av mörkt grå och sotig sand.

ANLÄGGNING 125
Lämningar av treskeppigt Långhus bestående av 28 STOLP

HÅL och del av VÄGGRÄNNA. Anledningen till att 
denna lämning, som har tolkats som resterna av en 
byggnadskonstruktion, ett långhus, har tagits upp i sam
band med beskrivningen av gravarna i fornl. 30 är att 
ett antal av de stolphål som ingått i huset visade sig inne
hålla BRÄNDA BEN av människor. I samtliga de hål 
som grävts för de stolpar som ingått i den inre tak
bärande konstruktionen påträffades brända ben (Al- 
10, A27-28). I inget fall översteg den totala vikten 
brända ben som påträffades i ett enskilt stolphål 2 gram. 
Benmaterialet var närmast pulveriserat. Bara i några en
staka fall var benen av en storlek som medgav att dessa 
kunde bestämmas som människoben. Det kan därför inte 
uteslutas att djurben också förekommer i materialet.

Långhuset har varit 13 m lång och 7 m brett. Kon
struktionen har burits av 4 par av ganska klena stol
par, i några fall har dubbelstolpar brukats för att stadga 
konstruktionen. Huset har varit placerat i rakt öst-väst
lig riktning och ingången har varit från den norra si
dan. A125:3 och A125-.6 tolkas som resterna av de 
stolphål som markerat ingången.

Det övriga fyndmaterialet i stolphålen utgjordes av 
BRÄND LERA och KERAMIK. Den brända leran har 
tolkats som material som ingått i byggnadskonstruk- 
tionen. Keramiken är mycket fragmenterad och närmast 
oidentifierbar.

ANLÄGGNING 125:1, x 102 y 290 z 36,84.
STOLPHÅL, ovalt 0,57x0,49 m (Ö-V) och 0,19 m djupt 

med plan botten. Stolpens läge i stolphålet avtecknade 
sig tydligt i ytan. Stolpen har haft en diam. av 0,21 m.
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Fyllningen i stolphålet bestod av brun-mörkbrun svagt 
sotinblandad sand. Stolphålet var stenskott.

Fynden bestod av 1 g BRÄNDA BEN, KERAMIK 
samt BRÄND LERA, 42 g (F143).

ANLÄGGNING 125:2, x 105 y 290 z 36,84.
STOLPHÅL, runt, 0,36 m i diam. och 0,30 m djupt med 

rundad, något spetsig profil. Fyllning av mörkbrun sand 
och BRÄND LERA. Stolpen avtecknade sig tydligt i 
ytan. Den har haft en diam. av 0,17 m. Fynden bestod 
av pulvriserade BRÄNDA BEN till en vikt av ca 1,5 g.

ANLÄGGNING 125:3, x 106 y 290,5 z 36,85.
STOLPHÅL, runt, 0,60 m i diam. och 0,36 m djupt, fyrkan

tigt i profil och stenskott. Fyllning av svagt sotig sand, 
i botten ett skikt med BRÄND LERA. Stolpen som av
tecknade sig tydligt i ytan har haft en diam. av ca 0,25 m. 
Fynden bestod av BRÄNDA BEN till en vikt av ca 1 g, 
KERAMIK i form av fragment av ett gråsvart, tunt och 
glättat gods. Keramiken är av en typ som kan dateras 
till senare hälften av järnålder. Dessutom gjordes fynd 
av BRÄND LERA (F144).

ANLÄGGNING 125:4, x 102 y 293 z 36,82.
STOLPHÅL, runt, 0,40 m i diam. och 0,20 m djupt, något 

lutande i profilen, spetsigt samt stenskott. Fyllning av 
svagt sotig sand, bränd lera. Fynden bestod av BRÄN
DA BEN till en vikt av ca 3 g samt en tillslagen rund 
STEN (F145).

ANLÄGGNING 125:5, x 102 y 296 z 36,83.
STOLPHÅL, RUNT, 0,40 m i diam. och 0,18 m djupt, lu

tande i profilen, spetsigt och stenskott. Stolpen som av
tecknade sig tydligt i ytan har haft en diam. av ca 
0,12 m. Fyllningen bestod av svagt sotig sand. Fynden 
utgjordes av METALLSLAGG samt BRÄNDA BEN till 
en vikt av ca 0,5 g (F146).

ANLÄGGNING 125:6, x 106,5 y 293,5 z 36,87.
STOLPHÅL, 0,42 m i diam. och 0,22 m djupt och stenskott. 

Stolpen som avtecknade sig tydligt i ytan har haft en

diam. av ca 0,13 m. Fyllningen bestod svagt sotig sand. 
Fynden bestod av BRÄNDA BEN till en vikt som ej 
översteg 2 g. Invid A125:6 var ett SPÅN och ett re
tuscherat eggfragment av SKRAPA i flinta samt BRÄND 
LERA (F147).

ANLÄGGNING 125:7, x 105 y 294 z 36,83.
STOLPHÅL, 0,28 m i diam. och 0,15 m djupt, rundad pro

fil, ej stenskott. Fyllning av svagt sotig sand och bränd 
lera. Fynden bestod av BRÄNDA BEN, ca 1,5 g samt 
ett AVSLAG i flinta (F148).

ANLÄGGNING 125:8, x 105 y 295 z 36,83.
STOLPHÅL, 0,37 m i diam. och 0,15 m djupt, ej stenskott. 

Fyllning av svagt sotig sand. Fynden bestod av enstaka 
mycket små fragment av BRÄNDA BEN.

ANLÄGGNING 125:9, x 104 y 297 z 36,85.
STOLPHÅL, 0,25 m i diam. och 0,28 m djupt, avsmalnande 

och spetsigt, stenskott. Fyllning av sotig brun sand. Stol
pen avtecknade sig tydligt i ytan. Den har haft en diam. 
av ca 0,08 m. Fynden bestod av 1 g BRÄNDA BEN 
(F149).

ANLÄGGNING 125:10, x 101 y 298 z 36,84.
STOLPHÅL, 0,26 m i diam. och 0,24 m djupt, spetsigt i 

profilen med en enstaka sten i kanten. Fyllning av sotig 
brun sand. Fynden bestod av enstaka BRÄNDA BEN 
samt 4 g BRÄND LERA (F150).

ANLÄGGNING 125:11, x 106 y 298 z 36,85.
STOLPHÅL, 0,22 m i diam. och 0,06 m djupt. Fyllning av 

mörk brun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:12, x 106,5 y 295,5 z 36,85.
STOLPHÅL, 0,19 m i diam. och 0,05 m djup. Fyllning av 

mörk brun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:13, x 107 y 291 z 36,84.
STOLPHÅL, 0,18 m i diam. och 0,05 m djupt. Fyllning av 

mörk brun sand och bränd lera.
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ANLÄGGNING 125:14, x 100 y 289 z 36,81.
STOLPHÅL, 0,18 m i diam. och 0,06 m djupt. Fyllning av 

mörk brun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:15, x 100 y 293 z 36,81.
STOLPHÅL, 0,20 m i diam. och 0,07 m djupt. Fyllning av 

mörk brun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:16, x 100 y 295 z 36,82.
STOLPHÅL, 0,15 m i diam. och 0,07 m djupt. Fyllning av 

mörk brun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:17, x 100 y 297 z 36,85.
STOLPHÅL, 0,18 m i diam. och 0,07 m djupt. Fyllning av 

mörk brun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:18, x 102 y 300 z 36,84.
STOLPHÅL, 0,19 m i diam. och 0,04 m djupt. Fyllning av 

mörk brun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:19, x 104 y 300 z 36,84.
STOLPHÅL, 0,23 m i diam. och 0,07 m djupt. Fyllning av 

mörk brun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:20, x 105 y 298 z 36,86.
GROP, oval i ytan, 1,31x0,9 m (Ö-V), med rundad botten. 

Fyllning av mörk brun sand med lerkulor och sot. I bot
ten och upp längs gropens sidor ett lager av bränd lera.

Fynden bestod av 3 g BRÄNDA BEN, KERAMIK, 
95g av ett 6-10 mm tjockt gråbrunt slätt gods, splitter 
i FLINTA samt BRÄND LERA (F151).

ANLÄGGNING 125:21, x 106 y 299 z 36,86.
STOLPHÅL, 0,18 m i diam. 0,07 m djupt med fyllning av 

mörkbrun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:22, x 106 y 299,5 z 36,86.
STOLPHÅL, 0,12 m i diam. och 0,04 m djupt med fyllning 

av mörkbrun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:23, x 106 y 300 z 36,86.
STOLPHÅL, 0,18 m i diam. och 0,07 m djupt med fyllning 

av mörkbrun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:24, x 105,5 y 300 z 36,86.
STOLPHÅL, 0,11 mi diam. och 0,03 m djupt med fyllning 

av mörkbrun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:25, x 105 y 300 z 36,86.
STOLPHÅL, 0,19 m i diam. och 0,20 m djupt med fyllning 

av mörkbrun sand och bränd lera.

ANLÄGGNING 125:26, x 102 y 287,5 z 36,85.
Rest av VÄGGRÄNNA, avlång, 3,00x0,40-0,80 m och 

0,05-0,07 m djup. Fyllning av mörk brun sand sot och 
bränd lera. Sannolikt rester av flera stolphål.

ANLÄGGNING 125:27, x 102 y 298 z 36,84.
STOLPHÅL, 0,32 m i diam. och 0,21 m djupt, med spetsig 

profil. Fyllning av mörkt brun starkt sotad sand. Fyn
den bestod av ca 0,5 g BRÄNDA BEN samt BRÄND 
LERA, 28 g, (F152).

ANLÄGGNING 125:28, x 102 y 295 z 36,85.
STOLPHÅL, 0,3 m i diam. och 0,2 m djupt med rundad 

profil och stenskoning. Fyllning av mörk brun sand, sot 
och bränd lera. Fynden bestod av 0,5 g BRÄNDA BEN.

ANLÄGGNING 144, x 135 y 379 z 36,29.
STOLPHÅL, 0,46 m i diam. och 0,27 m djupt med fyllning 

av mörkbrun sand, sot och bränd lera.

ANLÄGGNING 160, x 120 y 355 z 36,33.
HÄRD, 0,6 m i diam. och 0,3 m dj up med fyllning av skör

bränd sten, bränd lera och sotig sand. Fynd av BRÄN
DA BEN, 1 g (F244).

ANLÄGGNING 187, x 170 y 423 z 33,80.
STOLPHÅL, 0,3 m i diam. och 0,13 m djupt med fyllning 

av mörk sand och träkol.
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ANLÄGGNING 188, x 168 y422 z 33,88.
STOLPHÅL, 0,3 m i diam. och 0,12 m djupt med fyllning 

av mörk sand och träkol.

ANLÄGGNING 201, x 131 y 443 z 34,30.
STOLPHÅL, ovalformat 0,35x0,3 m i diam. och 0,12 m 

djupt med fyllning av brungrå humös sand och träkol. 
Fynd av keramik, 40 g, med utvändig rabbning och 
flintavslag (F259).

ANLÄGGNING 207, x 129 y 379.
Härd, 0,6 m i diam. och 0,31 m djup fyllning av skörbränd 

sten och sotig sand. Fynd av 1 g BRÄNDA BEN från svin.

ANLÄGGNING 210, x 132 y 379 z 35,51.
STOLPHÅL, 0,5 m i diam. och 0,18 m djupt. Fyllning av 

mörkbrun sand med enstaka träkoisbitar.

ANLÄGGNING 222, x 196 y412 z 33,84.
HÄRD, ovalt formad i ytan, 0,5x0,9 m stor och 0,10 m 

djup. Fyllning av träkol och sot i brun sand. Fynden 
utgjordes av 20 g BRÄNDA BEN från djur.

ANLÄGGNING 252, x 183 y 417 z 33,76.
KOKGROP, rund, 0,5 m stor i diam. och 0,24 m djup. Rek

tangulär profil. Fyllning av skörbränd sten i humös grå
brun sand.

ANLÄGGNINGARNA 224-225 samt A228-241,
x 133-139 y 374-385.

Grupp av STOLPHÅL, 0,18-0,3 m stora i diam. och 0,07- 
0,3 m djupa med fyllning av mörk sand. Några inne

håller BRÄND LERA. Anläggningarna bildar inte ett 
tydligt avtryck av en byggnad. Anläggningarna bör san
nolikt knytas till gravplatsens kontext.

ANLÄGGNING 275, x 185 y 415.
KONSTRUKTION bestående av 13 stolphål. Stolphålen 

bildar sammantagna en 13 m lång och som vidast 3,2 m 
bred spetsoval struktur. Stolphålen (A244-251, 255- 
256, A278-279) var i ytan runda, 0,25-0,4 stora i ytan 
och djupet varierade mellan 0,15 m ned till 0,38 m. Tre 
av stolphålen (A244, A248 och A254) påträffades i 
direkt anslutning till, och under de mörkare färgningar 
som omgav några av brandlagren i området (Al 84, 
A219 och A254).

ANLÄGGNING 276, x 178 y413.
BÅLPLATS - KULTURLAGER, ovalt format, 17x10 m stort 

i diam. och 0,02-0,03 m tjockt. Lagret hade en grå till 
gråbrun färg och täckte en ca 25 kvadratmeter stor yta. 
I lagret återfanns rikligt med sot och kolpartiklar. Ställ
vis påträffades ytterligt fragmenterade BRÄNDA BEN 
från människa till en sammantagen vikt av 160 g.

ANLÄGGNING 277, x 110-140 y 365.
DIKE, 29,5 m långt, 0,5-1,4 m brett och 0,3-0,4 m djupt. 

Diket sträckte sig rakt över undersökningsschaktet i 
nord-sydlig riktning. Diket genomgrävdes ställvis. Fynd 
av enstaka BRÄNDA BEN samt KERAMIK av obe
stämbar förhistorisk karaktär. Diket genomkorsas av 
två moderna elledningsschakt. En grav, A64 påträffa
des ovan diket. Dateringen av anläggningen är oklar.
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Bilaga 1.14C-analyser

De 14C-analyser som gjorts på material från gravar och an
dra anläggningskategorier som eldhärdar, avfallsgropar, järn- 
framställningsugnar och stolphål är genomförda på träkol. 
Undantaget är A46:2, skelettgraven, där analysen gjordes på 
en av kvinnans framtänder i överkäken. Sammantaget har 
71 analyser av träkol utförts inom fornlämningsområdet 
under 1986, 1987 och 1989 års undersökningar. Analys
resultaten från 1986 och 1987 års undersökningar har re
dovisats (Artelius & Lundqvist 1989) och de visar samman
taget på en bosättning i området under yngre bronsålder och 
äldre järnålder.

48 14C-analyser har utförts på material från 1989 års un
dersökning. Av dessa har 38 analyser genomförts på tradi
tionellt vis vid Institut für Reine und Angewandte Kernphy
sik i Kiel och de övriga 10 i tandemaccelerator vid det då
varande Svedberg-laboratoriet vid Uppsala universitet. Hela 
39 analyser härrör från gravar.

En självklar målsättning var givetvis att påvisa dateringar 
av olika typer av gravar och att på så vis finna ytterligare 
stöd för den presenterade kronologin i begravningsplatsen 
- d.v.s. att den brukas som gårdsgravplats under yngre ro
mersk järnålder och i ett vidare bygdesyfte under 700-900- 
talet e.Kr. När det gäller de olika typerna av gravar kan flera 
intressanta typologiska drag understrykas ytterligare med 
stöd i de naturvetenskapliga analyserna. Alldeles klart kan 
påstås att ”enkla” urnegravar också förekommer i Halland 
under yngsta järnålder. Hade dessa påträffat i en annan

kontext - mer enskilt belägna - är risken stor att dessa gra
var utifrån typologiska grunder kommit att dateras till an
dra perioder (jfr bl.a. Jerkemark 1996, Munkenberg 1992).

Vid analyserna som genomförts vid Institut für Reine und 
Angewandte Kernphysik i Kiel har i de fiesta fali en stor 
mängd träkol påträffats i de anläggningar som proverna 
hämtats ur. I samtliga fall har kolet haft en mycket tydlig 
koppling till anläggningen. I många av de undersökta brand
lagren återfanns mer än 1 liter träkol. I de analyser som ge
nomförts vid Svedberg-laboratoriet har istället små kvanti
teter kol påträffats i anläggningarna. Beläggningar, s.k. 
matskorpor på keramik har brukats som analysmaterial 
(A208, A173, A580). I några fall har också träkol framtagits 
ur benmaterialet (A46:l, A154, Alli). Inför analyserna har, 
där så varit möjligt, dessa föregåtts av en vedartsbestämning 
som utförts av Karin Ullberg vid RAÄ:s regionkontor i 
Kungsbacka. Denna återfinns redovisad i rapporten (Artelius 
& Arcini 1996). Målsättningen var att finna material som 
ur källkritisk synvinkel var lämpligt för vidare analys. Mind
re kvistar har brukats i så hög grad som möjligt för att und
vika att det daterade materialet i sig haft en hög egenålder.

Endast i ett fall har ett oförståeligt analysresultat erhål
lits. Från A125:16, ett stolphål, erhölls ett värde som visar 
att material som insamlats från stolphål inte är tillförlitliga 
om inte provet tagits ur en stor kvantitet träkol som med 
säkerhet kan knytas till konstruktionen. Genom att stolp- 
hålen i A125 innehöll brända människoben kan anlägg
ningen, utifrån stratigrafin, fynden och kontexten, knytas 
till den kronologiska period som gravläggningen omfattat.
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Vedartsbestämda prover utvalda för ,4C-analys

Anläggn. Typ Prov-vikt Art Utvalt för14 C-analys
22D Grop 9g Ek, hassel, asp, brakved Hasselnötsskal

89 Flatmarksgrav 1,5 g Ek Ek, stamved?

71 Flatmarksgrav 7g Sälg, asp, al, bok Kvist av al

17:1 Grop 3g Lind Ej daterad

580 Grop 3 g Björk, asp Kvist av asp

46:1 Brandlager 13 g Rönn, ask Kvist av rönn

173 Urnebrandgrop 1 g Björk Kvist av björk

215 Brandlager 44 g Björk, ask, al Kvist av al

273 Brandlager 33 g Al Kvist av al

154 Urnegrop 1 g Al Stamved av al

265 Brandlager 10 g Sälg Kvist av sälg

217 Brandlager 178 g Al Kvist av al

269 Brandlager 10 g Lind, al, brakved Kvist av al

199 Brandlager 5 g Björk Stamved av björk

195 Brandlager 10 g Al, björk Kvist av al

204 Brandgrop 63 g Al Kvist av al

214 Brandlager 30 g Al Kvist av al

64 Brandlager 17 g Al, hassel Kvist av hassel

86 Brandlager 7g Al, björk Kvist av al

189 Brandlager 58 g Al, björk Kvist av al

180 Brandlager Hg Al, björk, asp Kvist av al

41 Brandlager 14 g Björk Stamved av björk

48 Brandlager 6 g Al, björk, asp Kvist av björk

108 Brandgrop 210 g Ask, asp, lind, björk Kvist av björk

90 Brandlager 10 g Lind Stamved av lind

42 Brandlager 13 g Al, lind Stamved av al

153 Brandlager 13 g Al, asp, björk Kvist av al

109 Brandlager 47 g Al Kvist av al

174 Brandlager 8g Al, rönn Kvist av al?

205 Brandgrop 9g Al, björk Stamved av björk

103 Brandgrop 34 g Al, asp Alkottar

83 Brandlager 53 g Al, asp, hassel, ask, björk Alkottar

45 Brandlager 16 g Al, björk Kvist av al

165 Brandlager 5 g Ek, lind Stamved av lind

111 Urnebrandgrop 13 g Ask, lind Stamved av lind

263 Benlager Hg Brakved Brakved

47 Brandlager 20 g Al, björk, ask, lönn Kvist av björk

43 Brandlager 7g Al Stamved av al



Bilaga 1. MC-analyser 295

Kalibrerade 14C-prover från gravfältsområdet

Provnr Anl.nr Definition Lab.nr Värde 1 Sigma 2 Sigma
1 46:2 Hög Ua-5070 1710*100 210^140 80-560

2 71 Flatmarksgrav Ua-5071 4160*70 -2920-2570

3 89 Flatmarksgrav Ua-5109 3920*70 -2590-2200

4 208 Urnegrop Ua-5110 1570*60 420-560 280-640

5 154 Urnegrop Ua-5111 1650*90 320-540 210-600

6 111 Urnebrandgrop Ua-5112 1330*90 610-810 540-900

7 173 Urnebrandgrop Ua-5113 1410*90 530-720 430-800

8 46:1 Brandlager Ua-5072 1310*70 650-780 610-890

9 46:3 Brandgrop Ua-5171 1900*80 20-230 60-340

1 22 Gropsystem Ki-3294 2790+65 1050-800 1210-790

2 215 Hög Ki-3295 1250*49 680-820 670-890

3 273 Hög Ki-3296 1289*48 770-890 690-950

4 265 Hög Ki-3297 1200*37 774-887 688-943

5 217 Hög Ki-3298 1576*53 413-552 345-600

6 269 Hög Ki-3299 1262*49 680-810 660-890

7 199 Hög Ki-3300 1172*62 770-960 690-990

8 195 Hög Ki-3301 1188*56 770-960 690-980

9 211 Härd Ki-3302 1374+55 630-710 580-780

10 214 Hög Ki-3303 1310*41 660-770 650-780

11 67 Härd Ki-3304 1190*55 770-940 680-970

12 86 Hög Ki-3305 1135*41 780-980 770-1000

13 189 Hög Ki-3306 1160*42 790-960 770-990

14 180 Hög Ki-3307 1310*37 660-770 650-780

15 41 Hög Ki-3308 1290*42 675-775 650-830

16 48 Hög Ki-3309 1233*60 760-890 660-900

17 108 Brandgrop? Ki-3310 1200*39 770-890 760-900

18 90 Hög Ki-3311 1140*40 780-980 770-990

19 42 Hög Ki-3312 1150*37 780-980 770-990

20 153 Hög Ki-3313 1229*40 760-880 680-900

21 109 Stensättning Ki-3314 1285*48 675-780 650-870

22 174 Hög Ki-3315 1232*55 760-890 660-890

23 205 Brandgrop Ki-3316 1716*57 250-410 130-440

24 103 Stensättning Ki-3317 1690*38 260^120 370-620

25 83 Stensättning Ki-3318 1467*55 570-650 450-670

26 45 Hög Ki-3319 1140*41 780-980 770-990

27 114/95 Hög Ki-3320 1270*42 680-780 660-880

28 165 Klumpsten Ki-3321 1178*90 720-980 670-1020
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Provnr Anl.nr Definition Lab.nr Värde 1 Sigma 2 Sigma
30 263 Stensättning Ki-3323 1278±59 660-810 650-880

31 47 Hög Ki-3324 1198±48 770-900 680-980

32 27 Domarring Ki-3325 1277±41 685-780 660-870

33 43 Hög Ki-3326 1220±60 710-890 670-960

34 55 Hög Ki-3327 1270±60 660-810 650-900
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M *3.3 Brook Riimey (1999); cub n* «1:12 prob lepfdroo)

Ua-5171 1900±80BP 
Ki-3316 I716±57BP 
Ua-5070 1710±100BP 
Ki-3317 1690±38BP 
Ua-5111 1650±90BP 
Ki-3298 1576±53BP 
Ua-5110 1570±60BP 
Ki-3318 1467±55BP 
Ua-5113 1410±90BP 
Ua-5112 1330±90BP 
Ua-5072 1310±70BP 
Ki-3303 1310±41BP 
Ki-3307 1310±37BP 
Ki-3308 1290±42BP 
Ki-3296 1289±48BP 
Ki-3314 1285±48BP 
Ki-3323 1278±59BP 
Ki-3325 1277±41BP 
Ki-3320 1270±42BP 
Ki-3327 1270±60BP 
Ki-3299 1262±49BP 
Ki-3295 1250±49BP 
Ki-3309 1233±60BP 
Ki-3315 1232±55BP 
Ki-3313 1229±40BP 
Ki-3326 1220±60BP 
Ki-3297 1200±37BP 
Ki-3310 1200±39BP 
Ki-3324 1198±48BP 
Ki-3301 1188±56BP 
Ki-3321 1178±90BP 
Ki-3300 I172±62BP 
Ki-3306 1160±42BP 
Ki-3312 1150±37BP 
Ki-3311 1140±40BP 
Ki-3319 1140±41BP 
Ki-3305 1135±41BP i

1000BC 500BC BC/AD 500AD 1000AD 1500AD

Fig. 102. Kalibrerade uC-varden 
- efter Stuiver et al 1998, Bronk 
Ramsey 1994 och 1999 återgivna 
i sannolikbetsintervaller (1 sigma).

Kalenderår
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Bilaga 2. Gravfält från yngre järnålder
Gravfält som utifrån jämförelser med direkta utgrävningsresultat 
sannolikt kan dateras till yngre järnålder inom undersökningsområdet. 
Tabellen gör ej anspråk på att redovisa samtliga miljöer

Kungsbacka kommun

Socken RAÄ nr Art Kommentar
Fjärås 4 1 hög, 17 stensättningar, 3 domarringar, 4 rest stenar

Fjärås 8 44 resta stenar, 7 rösen, 3 stensättningar

Fjärås 23 1 röse, 8 stensättningar, 2 domarringar, 4 resta stenar

Fjärås 65 4 stensättningar, 2 resta stenar

Fjärås 81 ca 125 resta stenar, 24 stensättningar, 7 ovala 
stensättningar, 4 högar

Ligravfältet

Fjärås 91 7 resta stenar, 1 domarring

Fjärås 108 12 resta stenar

Fjärås 111 2 resta stenar Gravarebacken

Fjärås 230 8 stensättningar, 3 resta stenar Äskebacken

Frillesås 16 2 resta stenar, 2 högar Frilles grav

Frillesås 63 1 rest sten, 3 högar Borttaget gravfält

Förlanda - -

Gällinge 10 2 resta stenar (domarring), offerkast

Gällinge 20 6 stensättningar, 1 domarring

Hanhals 2 5 stensättningar

Hanhals 15 4 stensättningar

Hanhals 28 1 hög, 4 stensättningar, 2 domarringar, 7 resta stenar Stegatorpsbacken

Hanhals 65 1 skeppssättning

Idala - -

Kungsbacka
stad

13 1 rest sten

Landa - -

Lindome 2 1 hög, 17 stensättningar, 5 resta stenar, 2 domarringar Soldathögarna, borttagna

Lindome 10 2 högar, 5 stensättningar Borttagna

Lindome 12 5 högar

Lindome 26 Resta stenar Borttagna

Onsala 7 1 domarring, 2 resta stenar, 4 stensättningar Klockehögen

Onsala 94 2 högar, 3 stensättningar

Onsala 96 1 hög, 7 stensättningar, 1 domarring

Onsala 174 8 stensättningar
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Socken RAÄ nr Art Kommentar
Onsala 176 1 domarring, 2 resta stenar

Onsala 186 1 hög, borttagna resta stenar

Släp 84 2 resta stenar

Släp 111 1 domarring, 1 rest sten

Släp 112 Odekyrkogård

Tölö 1 2 resta stenar

Tölö 6 19 stensättningar, 1 rest sten

Tölö 12 4 högar, 12 stensättningar, 1 rest sten

Tölö 26 4 stensättningar, 20 domarringar, 10 resta stenar

Tölö 30 5 stensättningar

Tölö 31 24 stensättningar, 1 skeppsformad stensättning

Tölö 54 2 domarringar, 4 högar, 1 treudd, 8 skeppsformade
stensättningar, 24 stensättningar

Tölö 57 2 högar, 28 stensättningar

Tölö 98 4 högar

Vallda 40 3 resta stenar 2 stenar borttagna

Vallda 42 3 resta stenar 2 stenar borttagna

Vallda 67 1 domarring, 15 resta stenar

Vallda 68 25 resta stenar

Vallda 75 2 resta stenar, 1 domarring Domarringen borttagen

Vallda 76 4 resta stenar Pykstenarna

Vallda 215 1 domarring, 1 rest sten

Älvsåker 25 3 domarringar, 12 resta stenar

Älvsåker 29 7 stensättningar, 1 skeppssättning, 2 domarringar

Ölmevalla - -

Varbergs kommun

Socken RAA nr Art Kommentar
Dagsås - -

Grimeton i 1 rest sten, 1 stensättning Slumme sten

Grimeton 3 5 högar, 3 långhögar, 20 stensättningar, 1 oval 
stensättning, 7 skeppsformiga stensättningar, 1 rektangulär 
ofylld stensättning, 3 treuddar, 9 domarringar, 2 ovala 
stenkretsar, 1 skeppssättning, 1 rektangulär stenkrets

Broåsen Götriks ring

Grimeton 11 15 högar, 10 stensättningar

Grimeton 13 2 högar, 1 långhög, 3 stensättningar

Grimeton 16 11 högar, 1 skeppsformig hög, 24 stensättningar, 
lskeppsformig stensättning, 3 rektangulära stensättningar, 
17 ofyllda stensättningar, 11 resta stenar, 5 treuddar, 
4domarringar, 1 ofylld rektangulär stensättning

Höga bergsgrå vfältet
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Socken RAÄ nr Art Kommentar

Grimeton 90 1 hög, 6 stensättningar

Grimmared - -

Gunnarsjö - -

Gödestad - -

Hunnestad 18 1 hög, 12 stensättningar, 2 domarringar

Karl Gustav 2 1 rest sten, 1 stensättning

Kungsäter 57 6 resta stenar Borttagna

Lindberg 47 10 stensättningar

Nösslinge - -

Rolfstorp 18 10 resta stenar, 6 stensättningar

Rolfstorp 25 1 rest sten, 1 klumpsten Rolfs sten

Rolfstorp 33 7 stensättningar, 14 resta stenar

Rolfstorp 51 2 resta stenar, 1 stensättning Pyttstenen

Rolfstorp 56 5 domarringar, 1 rest sten, 1 hög Mute Ljung

Sibbarp 11 6 stensättningar Borttagna

Sibbarp 71 5 resta stenar, 4 domarringar, 1 stensättning

Sibbarp 72 3 resta stenar, 1 stensättning

Sibbarp 76 1 rest sten

Skällinge 3 1 rest sten Liastenen

Skällinge 4 1 röse, 2 stensättningar, 8 resta stenar, 1 domarring

Skällinge 19 5 resta stenar (kullfallna) Begravningsplatsen

Spannarp 54 3 resta stenar

Spannarp 55 1 rest sten

Stamnared 34 1 rest sten, 7 stensättningar

Stråvalla - -

Sällstorp - -

Torpa 4 1 rest sten, 1 stensättning

Torpa 18 1 rest sten Pykstenen

Torpa 42 1 hög, 1 domarring, 3 resta stenar

Torpa 43 1 rest sten

Träslöv 28 6 högar, 27 stensättningar, 4 ovala stensättningar, 1 
kvadratisk stensättning,4 skeppsformiga stensättningar, 2 
domarringar, 19 resta stenar

Träslöv 31 4 högar, 9 stensättningar

Träslöv 58 1 hög, 4 stensättningar

Träslöv 62 5 stensättningar

Träslöv 130 1 hög, 1 rest sten Borttagna

Tvååker 24 1 rest sten

Tvååker 25 5 resta stenar
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Socken RAA nr Art Kommentar
Tvååker 30 6 resta stenar

Tvååker 31 1 rest sten

Tvååker 32 Resta stenar

Tvååker 33 1 rest sten

Valinge 18 6 stensättningar, 4 rektangulära stensättningar, 1 rest sten

Valinge 20 5 högar, 6 stensätttningar, 1 domarring

Varbergs
stad

- -

Veddige 19 13 högar, 6 stensättningar, 19 resta stenar

Veddige 68 2 resta stenar

Veddige 168 2 resta stenar

Värö 1 2 resta stenar, 5 stensättningar

Värö 5 5 resta stenar

Värö 51 10 stensättningar, 2 resta stenar

Värö 64 6 högar, 1 stensättning, 1 skeppsformig stensättning, 10 
resta stenar

Värö 67 1 hög, 7 stensättningar

Värö 84 4 högar, 13 stensättningar, 12 resta stenar Jättahögen

Värö 100 10-15 resta stenar Borttagna

Värö 125 1 stensättning, 2 rektangulära stenkretsar, 1 domarring, 1 
rest sten

Måns Bagge

Värö 140 3 resta stenar Domarring?

Värö 142 3 resta stenar Domarring?

Värö 175 1 hög, 5 stensättningar

Värö 177 5 stensättningar, 1 rest sten, 2 högar

Ås 27 Fyndplats för oval spännbuckla

Ås 29 1 hög Gävehögen borttagen
Ås 50 1 röse, 5 stensättningar

Ås 61 1 rest sten

Ås 62 1 rest sten, 1 domarring

Ås 77 1 rest sten

Ås 105 3 resta stenar Borttagna

Falkenbergs kommun

Socken RAÄ nr Art Kommentar
Abild 21 Resta stenar

Abild 22 4 resta stenar, 1 treudd

Alfshög 3 3 högar, 3 stensättningar

Alfshög 55 3 högar, 1 stensättning
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Socken RAÄ nr Art Kommentar

Asige 2 4 resta stenar

Asige 3 3 stensättningar

Asige 4 1 rest sten

Asige 5 1 rest sten

Asige 16 7 stensättningar

Asige 20 3 stensättningar, 4 resta stenar

Asige 27 1 hög, 3 stensättningar

Asige 29 5 stensättningar

Asige 30 2 stensättningar

Asige 31 1 rest sten

Asige 42 1 rest sten

Asige 72 4 stensättningar, 2 domarringar, 1 rest sten

Asige 106 5 högar

Askome 4 7 resta stenar

Askome 5 1 rest sten

Askome 6 1 rest sten

Eftra 3 1 hög, 4 stensättningar

Eftra 5 4 stensättningar, 1 domarring

Eftra 13 1 rest sten, 1 hög

Eftra 17 1 skeppssättning Klockstenarna

Eftra 19 1 rest sten

Eftra 22 2 resta stenar

Eftra 23 1 rest sten

Eftra 28 3 resta stenar

Eftra 40 2 högar, 3 stensättningar, 1 rest sten

Fagered - -

Falkenbergs
stad

- -

Gunnarp 32 1 rose, 1 stensättning, 2 domarringar, 2 resta hällar (?)

Gunnarp 124 1 rest sten

Gällared 18 5 stensättningar

Gällared 19 5 stensättningar, 1 domarring

Gällared 26 1 rest sten Borttagen

Krogsered - -

Källsjö - -

Köinge 17 12 resta stenar

Köinge 18 1 rest sten

Ljungby 40 2 skeppssättningar, 6 stensättningar

Ljungby 49 1 rest sten
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Socken RAÄ nr Art Kommentar
Ljungby 62 1 hög, 5 stensättningar

Ljungby 17 4 högar, 11 stensättningar, 2 treuddar, 1 domarring

Morup - -

Okome 37 1 hög, 7 stensättningar, 2 domarringar, 2 resta stenar Buskaryggarna

Skrea - -

Slöinge 4 2 resta stenar, 2 högar, 2 stensättningar, 1 domarring

Stafsinge 6 Ödekyrkogård Uppgift om högar

Svartrå 5 1 rektangulär stensättning, 5 domarringar, 3 resta stenar, 1 
liggande sten, 1 stensättning

Svartrå 19 2 resta stenar, 5 domarringar

Svartrå 23 1 stensätttning, 3 resta hällar

Svartrå 30 Fyndplats för mosaikpärla

Svartrå 35 1 rest sten

Svartrå 62 Högar

Ullared 3 1 rest sten Borttagna resta stenar

Vessige 15 2 högar, 3 stensättningar, 1 domarring

Vessige 18 16 resta stenar

Vessige 19 1 rest sten

Vessige 47 3 högar, 2 stensättningar

Vessige 67 3 högar, 2 stensättningar, 2 resta stenar, hålväg

Vessige 108 5 högar, 5 stensättningar

Vinberg 10 1 rest sten Kung Fares sten

Vinberg 30 2 resta stenar Sannagård

Vinberg 38 1 rest sten, 2 stensättningar

Årstad 7 42 resta stenar, 2 högar, 4 stensättningar, 1 triangulär 
stensättning

Årstad 85 3 resta stenar

Älvsered 1 Odekyrkogård Uppgift om högar

Älvsered 2 1 rest sten, 2 domarringar, 1 röse Glädjestenen
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Bilaga 3. Schaktplan (fig. m3)

Y390 Y410Y380 Y400 Y420
X220 r

X210 b

X200 b

XI90 b

XI60 ib

Fig. 103. Schaktplan över gravfältsområdet (C) med samtliga påträffade anläggningar markerade (s. 305-307).
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Teckenförklaringar

Många anläggningar redovisas i boken i planer och profi
ler, och de enskilda anläggningarna är återgivna på lite va
rierat vis och i olikartade skalor. Av beskrivningarna i kata
logen och teckenförklaringen nedan framgår dock vad alla 
de symboler som återfinns i planer och profiler åsyftar. Ex
empelvis förekommer tre symboler som beskriver fynd av 
brända ben. Att så är fallet beror på att jag återanvänt 
originalmaterial och ritningar som framställts för äldre rap
porter i så hög utsträckning som möjligt. Symbolerna som 
använts när gravarna dokumenterats har varierat både från 
undersökning till undersökning och även över tid, och gör 
därför så även i denna studie.

Q

Q
B
M
CD

I C77fr I

[°D

Schaktbegränsning

Sand

Brända ben

Begränsning av brända ben 

Fynd

Keramikkärl 

Avtryck av sten 

Sten

Skörbränd sten

Stolphål

Stolphål
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Ordförklaringar
Alternation. Byte av verklighetsuppfattning. Exempelvis kan 

ett religionsskifte på lång sikt innebära en i religiös 
mening innebördslig alternation i synen på världens 
konstruktion. Begreppet bör dock ej brukas i relation 
till religionens uttryckssida - då denna ej säkert speg
lar övertygelsens innehåll.

Antropogoni. Myter och föreställningar om människans till
komst (Geels 8t Wikström 1985:44).

Arketyp. Enligt Jung kan en arketyp beskrivas som ett grund
läggande tankemönster. Dessa mönster och gestalt
ningar medför att människor, händelser och situationer 
uppfattas i enlighet med så åldriga föreställningar att 
dessa kan karaktäriseras som del av vår mänskliga na
tur (Egidius 1994:47). Gestaltningen av en religiös ar
ketyp har dubbla karaktärsdrag. Arketypen är dels en 
icke åskådlig grundform eller symbolisk mönsterstruk
tur för erfarenheter, upplevelser och föreställningar och 
dels en översinnlig kraft som människan i sina upple
velser uppfattar som närvarande och är gripen av (Lüb- 
cke 1988:44).

Hierofani. Av grekiskans ”hiero” (det heliga) och ”phainien” 
(att synliggöra). Termen avser manifestationen av det 
heliga i tillvaron, oftast genom bruket av en symbol. 
Vilket ting som helst kan bära en hierofani, ”...it refers 
to any manifestation of the sacred in whatever object... 
Not all stones are held to be sacred in a culture: only 
some are venerated, or one, because their properties 
make them fitting vehicles of the sacred. A hierophany 
separates the thing that manifests the sacred from 
everything else around it, from all that remains profane” 
(Eliade & Sullivan 1987:317).

Homo religiosus. Termen representerar för Eliade den män
niska för vilken den gudomliga transcendenta ordningen 
är verklighetens grundform. ”Homo religiosus beteck
nar...en livsform där ingenting var skilt från den reli
giösa sfären...Konkurrerande verklighetsbeskrivningar 
härskade inte bredvid varandra.. .Det översinnliga är det 
mest verkliga” (Wikström 1993:57).

Korrespondenslära. Föreställning om att jordens empiriska 
ordning är en spegel av den översinnliga världens kon
struktion (Ewald 1996:274).

Kosmogoni. Läror och myter om världens uppkomst (Ewald 
1996:277).

Kosmologi. Läror om och beskrivningar av världsalltets 
innehåll och konstruktion (Ewald 1996:278).

Kratofani. "A second type of hierophany may be termed a 
cratophany, a manifestation of power” (Eliade & Sulli
van 1987:315).

Monocentriska situationer. Kunskapssociologisk term som 
beskriver ett samhälleligt förhållande där mycket liten 
eller ingen kunskap om andra symbolsystem än det för
härskande finns. Det befintliga symbolsystemet är ”al- 
lenarådande” och samhällstrukturen därmed sluten 
gentemot omvärlden (Geels & Wikström 1985:42 [Ber
ger Sc Luckmann 1966]).

Monopolitiska situationer. Kunskapssociologisk term som 
beskriver ett samhälleligt förhållande då alla sociala 
processer och strukturer bekräftar det religiösa menings
systemet och universumet. Religionen har monopol som 
samhälleligt legitimeringssystem. Kunskap finns om 
andra övergripande symbolsystem men endast ett sym
bolsystem tillåts för att legitimera den sociala verklig
hetens ordning (Geels & Wikström 1985:42 [Berger & 
Luckmann 1966])

Numinös. Av latinets ”numen” som betecknar en operson
lig och ej till gestalt definierad gudomlighet eller dess 
verkan. Numinös närvaro är följaktligen synonym med 
denna gudomlighets närvaro och/eller verkan. Termen 
brukas fr.a. i religionsvetenskapen och då hos Rudolf 
Otto som en beteckning för en icke till gestalt eller namn 
specifikt definierad gudomlighet och dennes viljeytt
ringar. Ett exempel är den föreställning om ”den store 
andens närvaro och verkan” som finns i nordamerikan
ska indiankulturer (Ewald 1996:388).

Projektion. Kan definieras som ett överfört meningsinnehålls 
form och valda gestaltning. ”The psychological term 
projection simply points to the mode of appearance...,
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that is, the archetype does not exist as a projection, but 
rather it appears in projection” (Moon 1987:381).

Pluralistisk situation. Flera symbolsystem existerar i konkur
rens (Geds & Wikström 1985:42 [Berger & Luckmann 
1966]).

Rit. I religionsvetenskapen har en rit en annorlunda inne- 
hållsklassifikation än den som exempelvis finns i social
antropologin där riter och ritualer bildar delar av en i 
en ceremoniell form framställd helhet. I religionsveten
skapen, och då framförallt hos Eliade är riten inte som 
hos exempelvis Turner och Rappaport en i sig kunskaps- 
producerande form av social kommunikation. Hos Eliade 
är det centralt att riten anknyter till manifestationen av 
”det heliga”, ”den heliga tiden” och "det heliga rum
met”. Wikström skriver a tt ”Upplevelsen av det heliga 
rummet gör det möjligt för den religiösa människan att 
gång på gång återvinna kosmos (Wikström 1993:66). 
Enligt Eliade är riter uppbyggda kring 1) acceptansen av 
ett mönster som heligt, 2) den ständiga upprepningen av 
detta mönster som 3) urskiljer det heliga ifrån det pro
fana och 4) erbjuder inträde i en religiös tid.

Symboliskt universum. I förhållande till de mer självklara 
innehåll som termen definierar i både socialantropolo
gins, arkeologins och religionshistorisk forksningspraxis 
inrymmer termen i kunskapssociologin ett avvikande in
nehåll. Ett symboliskt universum är enligt kunskaps-

sociologerna ”en samlad teoretisk tradition som intege- 
rerar olika betydelseområden och innefattar den institu
tionella ordningen i en symbolisk totalitet” (Geels 8c 
Wikström 1985:38).

Transcendens. Latin för ”överskridande”. Ordet syftar i reli
gionen på den verklighet som ligger bortom den empi
riska sinnevärlden. Termen syftar också på denna verk
lighets närvaro i den empiriska (Ewald 1996:540). Tran
scendent närvaro kan definieras som förekomsten av 
gudomlig närvaro och gudomliga egenskaper i den sinn
liga världen (Lübcke 1988:256). Många andra innehålls- 
förklaringar till termen finns, framförallt i fislosofin och 
då bl.a. hos Kant, Kierkegaard, Husserl och Heidegger.

Trans. Latin för ”övergång”, och termen syftar främst i reli
giösa sammanhang på övergången från den sinnliga 
världen till den översinnliga (Ewald 1996:540).

Transformation. Avgörande förändring till form och/eller 
innehåll (Egidius 1994:549).

Transition. I förhållande till begreppen transcendens och 
transformation som också betecknar överskridanden 
mellan det sinnliga och det översinnliga betecknar 
transitionen ett förhållande i vilket övergången i en re
ligiös ritual beskrivs som en konkret förflyttning - från 
en värld till en annan. Transitionen beskrivs som en 
”resa” som i många kulturer är helt lik de som företa
ges i den sinnliga världen (Egidius 1994:550).
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Bortglömda föreställningar
I centrum för denna arkeologiska studie står "vanliga" människors religiösa föreställningar och sätt att 

under slutfasen av förhistorien i begravningens sammansatta ritualer tillsammans gestalta sin verklig

het, Utgångspunkten är tagen i lokala förhållanden och i de sällan omtalade ordinära folklagrens 

traditioner. I fokus står en begravningplats i Vinberg i det som idag är mellersta Halland. Den tid som 

diskuteras är främst 700- till 900-talet, en omfattande förändringsperiod i Sydskandinavien både vad 

gäller samhällsutveckling och religion.

Studien är tvärvetenskapligt anlagd. I relation till den gängse arkeologiska forskningen kring yngsta 

järnålder brukas däremot inte främst historievetenskapens rön. Istället har teoribildning och analogier 

inhämtats från socialantropologin, religionsvetenskaperna och psykologin. På så vis menar författaren 

att en mer allmängiltig bild av de dåtida religiösa föreställningarnas roll för människors sätt att konkret 

forma det sociala livet och rummet kan erhållas.

Arbetet syftar till att belysa en "halländsk" normalbefolknings föreställningsvärld utifrån en arkeo

logisk analys av gravar och monument och till att föreslå tolkningar av hur begravningar och 

begravningsplatser utformades. Tyngdpunkten ligger på att utifrån de fragmentariska lämningarna 

återskapa begravningarnas organisation och att i innehållslig mening tolka den religiösa symbolik 

samt sociala situation som uttrycktes i dessa.

I studien kommenteras också bebyggelsens utveckling och organisation i Halland under slutet av 

järnåldern. Författaren menar att ett "Halland" i ideologisk mening existerade redan under 300-talet 

e.Kr. och att denna identitet hade ett av sina centrala uttryck i delade traditioner.

En väsentlig del av arbetet koncentreras kring frågan om ritualers "mening" i äldre och förkristna 

samhällen. Arbetet syftar därför också till att ge en mer allmängiltig beskrivning av hur "Homo 

religiosus" betraktade och aktivt brukade sin värld, ett betraktelsesätt där "det Heliga" stod i fokus och 

som var helt väsensskilt från vårt nutida sätt att beskriva verkligheten.
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