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Let’s drink to the hardworking people, 
Let’s think of the lowly of birth,
Spare a thought for the rag-taggy people, 
Let’s drink to the Salt of the Earth 
Mick Jagger Sc Keith Richards 
(The Salt of the Earth, 1968)

Teoretiska motsägelser är emellertid 
oftast ofruktbara. Så fort man har börjat 
fjärma sig från det material som man 
skall ösa ur, löper man risk att berusa 
sig med sina påståenden och slutligen 
företräda åsikter som vilken observation 
som helst skulle ha vederlagt. Därför 
tycker jag att det verkar mycket ända- 
målsenligare att bekämpa avvikande 
uppfattningar genom att pröva dem på 
individuella fall och problem.
Sigmund Freud (Ur historien om 
en barnneuros (Vargmannen), 1918)
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Förord till disputationsupplagan

Hösten 1999 beslutade jag mig för att söka in till forskarutbildningen i 
arkeologi vid Stockholms universitet. Jag blev antagen vårterminen 2000 med 
det uttalade målet att läsa in kurser, tentera och skriva en licentiatavhandling 
på halvfart, det vill säga med 50 procents aktivitet. Samtidigt skulle jag sköta 
mitt ordinarie jobb på Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska 
undersökningar, UV Mitt. En ganska idealisk lösning då arbetet på UV i hög 
grad också är forskningsinriktat och jag önskar att flera av mina kollegor får 
möjlighet att pröva på en dylik kombination. Problemen ska emellertid inte 
negligeras: dygnet har bara 24 timmar, arkeologi och arbete är inte allt, och så 
vidare. Jag ska inte sticka under stol med att jag beräknade att vara färdig med 
föreliggande arbete tidigare än vad jag nu blev, men koncentrationen de senaste 
två åren har till stor del legat på annat håll. Bland annat till följd av en ganska 
intensiv fältverksamhet som jag i ärlighetens namn inte vill vara utan.

En mängd personer i min omgivning har emellertid på olika vis hjälpt till 
och stöttat. Stort tack till min handledare, docent Anders Carlsson, som på 
rätt sätt ”legat på” för att jag ska gå i mål. Anders har fungerat som kamrat 
och kollega, men också som katalysator. Tack också till övriga lärare, personal 
och doktorander uppe på d8 i Frescati. På institutionen har jag mötts av stor 
kollegialitet, men även av nyfikenhet och intresse; det har varit inspirerande. 
Utan ett generöst ekonomiskt bidrag från Berit Wallenbergs stiftelse som gav 
mig möjlighet till ett par månaders tjänstledighet, hade jag heller inte klarat av 
det. Under och framför allt i arbetets slutskede har jag även haft god hjälp av 
mina kollegor Carolina Andersson, Johan Anund, Sara Fritsch och Åke 
Johansson, som läst och kommenterat olika delar av manuskriptet. Carolina 
och Johan har även på ett ovärderligt vis löst en hel del problem och på så sätt 
fixat allt på bästa möjliga vis. Tack också till Katty Hauptman Wahlgren som i 
det absoluta slutskedet kom med ett förlösande förslag. Ett stort tack också till 
Soili Franzén och Charlotta Lindgren som gjorde layoutarbete och hjälpte mig 
med illustrationer och diagram. Att mina överordnade - både på avdelningen 
och på enheten - liksom mina övriga kollegor (ingen nämnd och ingen glömd) 
på UV Mitt har stor del i arbetet är självklart. Dels är det uteslutande baserat 
på UV-material, dels finns en genuin uppmuntran från ledningens sida till att 
forska vidare på det material som vi till vardags undersöker och tar upp. Jag 
bedömer också min insats som en slags andra steg i avrapporteringen, det 
vill säga en analytiskt inriktad fördjupningsstudie och tolkning av de båda 
gravfälten.

Studien tillägnas Lili, Yael och Sara samt alla övriga nära och kära.

Kista i oktober 2004



Förord

Arkeologer som på senare tid har studerat gravarnas och gravfältens arkeologi 
har ofta ägnat sig åt begravningspraktiken i sig, eller de sociala och politiska 
förändringar som skulle kunna avspeglas i gravarnas uttryck. Just vad gäller 
tidsperioden sen vikingatid och tidig medeltid har spåren av själva religionsskiftet 
tilldragit sig stort intresse - frågan om vilka människor som har varit kristna och 
vilka som har bekänt sig till den äldre tron. Även arkeologiska metodfrågor 
har tagits upp till diskussion. Många forskare är skeptiska till möjligheterna 
att undersöka den religiösa uppfattningens art. Gunnar Andersson anlägger ett 
delvis annat perspektiv i denna bok.

Med en ingående kunskap om de materiella spåren och uttrycket i två väl- 
undersökta gravfält vill han diskutera den dåtida föreställningsvärlden - indi
vidernas religiösa tro. Det är naturligtvis ingen lätt uppgift. Skriftliga källor, bild
värld, runstensmaterialet och stadsarkeologins vittnesbörd kan dock föras in för 
att vidga vyerna utanför den traditionella skandinaviska gravfältsarkeologins 
ramar. Detta räcker dock knappast. Det krävs nog dessutom en hel del vetenskaplig 
kreativitet och mod, förenat med överblick och analytiskt omdöme, för att skriva en 
hållbar historia i detta ämne. Gunnar Andersson gör det, och hans slutsatser och 
frågor väcker onekligen nyfikenheten och bäddar för nya synsätt. Blir ”den kristna 
högen” ett standardbegrepp i den arkeologiska terminologin? Har rooo-talets 
gravfält varit försedda med särskilda byggnader avsedda för overgangsritualer? 
Kan materialen från det stora antalet äldre gravfältsundersökningar i Mälardalen 
återaktiveras med nya analysidéer? Och för vad står skillnaderna mellan uttrycken 
på å ena sidan Valstas och Skälbys begravningsplatser, och å andra sidan de tidiga 
urbana kyrkogårdarna i Sigtuna och Lund?

Den 15 december 2.004 erhöll Gunnar Andersson en licentiatexamen efter 
att ha försvarat en tidigare version av texten vid Arkeologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Den ’Gravspråk som religiös strategi’ som nu publiceras 
är något reviderad.

Johan Anund
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Figur i. Utdrag ur Topografiska kartans 

blad tol NV och ni SV med gravfälten 

i Valsta och Skälby markerade med 

svarta rundlar. Avståndet mellan Valsta 

och Skälby är omkring sju kilometer få

gelvägen. De nutida omgivningarna på 

respektive plats skiljer sig dock mycket 

åt. Vid Valsta (den övre markeringen) 

är det fortfarande till stor del frågan om 

en agrar, lantlig miljö. Skälby å andra 

sidan utgjorde ett "reliktområde" inom 

1900-talets urbana förortsmiljö. Skala 

1:100000. Godkänd ur sekretessynpunkt 

för spridning. Lantmäteriverket 2005-05-12 

(601-2005/1350).



1. Inledning

I en uppsats 1989 påpekade den danske religionshistorikern Jens Peter Schjødt 
att religionsskiftet i Norden inte enbart handlade om en övergång från en religion 
till en annan. Istället omfattade det förändringar inom så gott som alla nivåer i 
samhället, men hela omvandlingsprocessen har i mycket hög grad hos nordborna 
själva blivit tematiserat kring just religionen; ”... religionen blot er den kode, 
hvormed forandringen tematiseres” (Schjødt 1989:187-201). Huruvida Schjødt 
i detta sammanhang främst avsåg förhållandena i datiden eller om han också 
anspelade på nutida sätt att betrakta skeendet, vill jag låta vara osagt, men i mina 
ögon gäller det i lika hög grad idag som för tusen år sedan.

Genom åren har således åtskilliga arbeten författats som behandlat aspekter 
av religionsskiftet. Forskningen har också under de senaste decennierna upplevt 
något av en renässans och antagit en starkt interdisciplinär karaktär, där ämnet 
studeras ur ett flertal relevanta humanistiska perspektiv som förutom arkeologi 
även inkluderar bland annat religions-, litteratur- och kyrkohistoria, ortnamns- 
forskning samt antropologisk teori och nordisk etnologi (jfr t.ex. Sawyer, Sawyer 
Sc Wood (red) 1987; Brink 1990; Brink 1991; Sawyer 1991; Steinsland, Drobin, 
Pentikäinen & Meulengracht Sørensen (red) 1991; Nilsson (red) 1992; Williams 
(red) 1993; Brink (red) 1996; Clunies Ross 1996; Nilsson (red) 1996; Steinsland 
Sc Meulengracht Sørensen 1998; Drobin, et al (red) 1999; Gräslund 2001 samt 
Sundqvist 2002).

Detta arbete gör delvis anspråk på att vara ytterligare ett i raden - om än 
måhända i ett något anspråkslösare format än de som angivits ovan - som söker 
belysa samhället under religionsskiftets tid. Utgångspunkter och perspektiv är 
dock lite annorlunda än vad som präglar många andra arbeten. Det arkeologiska 
källmaterialet ställs i centrum och två undersökta gravfält bildar utgångspunkter: 
raä 59 vid Valsta gamla by i Norrsunda socken samt raä 291/293 vid Skälby 
by i Sollentuna socken, båda i Uppland. Gravfälten undersöktes säsongerna 
1991/1992 respektive 1994/1995 i regi av Riksantikvarieämbetets byrå för 
arkeologiska undersökningar, UV Mitt. Författaren till denna studie fungerade i 
båda fallen som ansvarig projekt- och undersökningsledare.

Perspektivet kan karaktäriseras som ett ”gräsrotsperspektiv” där skeendet 
betraktas ur ”mottagarnas” synvinkel; hur folk i gemen på det lokala planet 
agerade och gav uttryck för de nya religiösa och ideologiska uppfattningar som 
fanns i samhället under sen vikingatid och tidig medeltid, cirka 950-1150 e.Kr. 
Häri ligger också vad som skulle kunna betecknas som arbetets kontroversiella
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Bottenhavet

NORRA ROI

Ti U N DALAND

Gamla
Uppsala

FJÄDRUNDALAND ATTU N DALAND

ligtuna

Valsta

Figur 2. Karta över de forna "uppländska" folklanden Attundaland, Tiundaland och Fjädrundaland, 

samt norra och södra Roden. På kartan har också de orter som omnämns i detta arbete marke

rats. Folklandsindelningen bestod fram till 1296.

punkt. Från den rådande forskningen kan man snabbt utläsa, att det råder minst 
sagt delade meningar om huruvida ett arkeologiskt gravmaterial från den här 
tiden verkligen förmår avslöja något väsentligt om religiös föreställningsvärld, 
ideologisk förankring och personlig självsyn hos den befolkning man kommer i 
kontakt med och lokaliserar vid en undersökning (jfr bl.a. Steinsland 1989:205; 
Hårby 1994:109^. Perspektiven är också oftast de omvända i akt och mening 
att man vanligen sökt nå fram till och belägga generella tendenser inom större 
geografiska regioner, se exempelvis titlarna i publikationsserien Sveriges krist
nande. Inte sällan finns där också ett mer eller mindre uttalat centralistiskt per
spektiv, i vilket religionsskiftet skisseras mot en fond av kungamakt och stor
män - som sannolikt av realpolitiska skäl redan tidigt gjorde avgörande ställ
ningstaganden - samt en enhetlig och kontinental katolsk kristendom. Ett mer
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varierat och, ur social synvinkel sett, lägre perspektiv på händelserna har dock 
efterlysts av bland annat Schjødt (Schjødt 1989:189).

Studien skall läsas som en fallstudie över två lokaler. Jag uppfattar och väljer 
att betrakta gravfälten vid Valsta och Skälby som levande inslag (om uttrycket 
tillåts), i kulturlandskapet och den sociala miljön vid respektive by, under den 
tidsperiod som här behandlas. I deras (gravfältens) gravspråk förmedlas - inom 
ramen för kollektivt delade normer och värderingar - hur lokalsamhällets invå
nare identifierade sig själva och hur de ville bli uppfattade av omvärlden. De 
val och ställningstaganden som möter oss på ättebackarna är dock hämtade ur 
olika traditioner, typiska för tiden, och de kan ses som ett slags religiösa stra
tegier i syfte att svara upp mot och bemöta kraven från en i många avseenden 
föränderlig omvärld. I ”tillvarons lilla” avspeglas således också i viss mån ”till
varons stora”.

Studiens disposition
Arbetet består av två delar: en teoretisk och en analytisk. 1 den första delen, 
som omfattar kapitel 1-5, redovisas arbetets problemformulering, mitt åskåd- 
ningsperspektiv och studiens syfte. Dessutom behandlas och kommenteras fyra 
ämnesområden, kallade arkeologiska problemkomplex, som på olika sätt har 
anknytning till studiens källmaterial. Avsikten är att ge en översiktlig bild av 
den samhälleliga kontext som Valsta och Skälby ingick i. Avslutningsvis görs en 
kortfattad och uppsummerande beskrivning av de studerade gravfälten.

I den andra delen, som omfattar kapitel 6-8, analyseras ett antal företeelser 
inom den förkristna respektive den kristna traditionen inom gravspråket vid Valsta 
och Skälby. Företeelserna uppfattas som resultat av aktiva val och ställnings
taganden, gjorda utifrån två mycket olika religiösa koncept. Del två avslutas 
med ett syntetiserande kapitel där perspektivet vidgas en smula och där skillna
der och likheter mellan utformandet av gravspråken på respektive plats sum
meras och ges tentativa förklaringar.
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2. Problemformulering 
och perspektiv

Varför?
Trots att man sedan länge varit klar över den religiösa dualism som existerade i 
samhället under religionsskiftets tid, har man många gånger haft påtagliga svå
righeter med att överföra denna samhällsbild till ättebackarnas miljö. Inslaget 
av brandgravar på dessa förutsätts nästan omöjliggöra att kristna begravningar 
skulle ha kommit till stånd där. Antagandet kan sannolikt delvis förklaras 
av, och ses som en bieffekt av, det regionala perspektiv och generella skeende 
som ofta skisserats. Den dynamik som processen genererade till följd av mötet 
mellan två skilda eskatologiska uppfattningar och referenssystem, går till viss 
del förlorad, eller förblir åtminstone till stora delar oupptäckt. De synkretistiska 
inslagen, som man från religionshistoriskt håll menar måste ha präglat den re
ligiösa föreställningsvärlden i stora delar av samhället (jfr bl.a. Hultgård 199z; 
Schjødt 1989:193), har av svenska arkeologer endast i ringa mån berörts, vad 
gäller gravar och gravskickets förändringar under sen vikingatid (jfr dock 
Gräslund 1985, 1991a, zooi samt Ersgård 1995, 1996).

I arkeologiska sammanhang kring religionsskiftet används begreppet syn- 
kretism stundtals som synonymt med ”biandreligiositet”. Denna beteckning 
kan enligt mitt förmenande fungera, om man också definierar vad man menar 
med ”religiositeten” samt vem eller vilka det är som ”blandar”. Gör man inte 
det är det kanske inte en helt lyckad beteckning, då den lätt kan glida över i 
ett antagande om, eller få läsaren att tro, att man i dåtiden antingen inte var 
så noga med vad och hur man blandade, eller att man exempelvis var dubbelt 
troende. Religionshistorikern Anders Hultgård har utifrån sin disciplin behand
lat begreppet mer ingående och påpekar skillnaden mellan synkretism och det 
närliggande begreppet religiös ackulturation. Hultgård uppfattar synkretism 
som ett möjligt resultat av diverse ackulturationsprocesser; det förra står för 
mer djupgående förändringar inom en religions väsen, under det att de senare 
just är ett slags närmande där man, medvetet eller omedvetet, tagit intryck av 
element eller tankegods inom en annan religion och inkorporerat dessa i sin 
”egen” (Hultgård ippz^pff, se även Kaliff & Sundqvist 2004:11).

Flera av de företeelser som behandlas i denna studie kan sannolikt snarare 
rubriceras som resultat av ackulturation än som synkretism, om vi följer Hult- 
gårds terminologi. Väl medveten om dessa skillnader väljer jag ändå att fort
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sättningsvis använda mig av det inom arkeologin mer inarbetade begreppet syn- 
kretism, framför allt när det gäller att på ett summerande vis beskriva gravspråken 
på Valsta och Skälby. Det är dock viktigt att påpeka att jag med detta inte menar 
”biandreligiositet” i någon som helst form, utan endast att det finns drag av både 
förkristen och kristen tradition på de båda ättebackarna.

Över huvud taget så har varken den ”nya” eller den ”gamla” religionen i 
gravsammanhang behandlats på ett speciellt probleminriktat vis. Undantaget 
torde utgöras av Anne-Sofie Gräslunds analyser av kriterier för trosbestämning 
(Gräslund 1985, 1991a, 1991b, 1995). De variationer som trots allt kon
staterats i en del fall, harmoniseras ofta till ett generellt, stereotypt mönster. 
Effekten blir att man många gånger nästan förutsätter ett djupt avståndstagan
de och antagonistiskt förhållande mellan den förmodat icke-kristna delen av 
befolkningen och de som man uppfattar som kristna (jfr t.ex. Nielsen 1991:25 if). 
I sin kanske mest extrema tappning möter vi denna uppfattning hos bland annat 
Henrik Williams, som mot bakgrund av den totala avsaknaden av belägg för 
religionsstrider i runstensinskrifterna framför hypotesen om en nästan fullständig 
samhällssegregation, där ”de två religionerna rörde sig inom delvis olika sfärer.” 
samt att ”de icke-kristna” saknade såväl forum för, som anledning till att oppo
nera sig mot den kristna runstenstraditionen (Williams 19960:310).

Bertil Nilsson har i flera arbeten diskuterat det kristna begravningsbruket under 
såväl ”övergångstid”, det vill säga sen vikingatid, som tidig medeltid (Nilsson 
1987,1992,1996b). Nilsson gör förvisso en klar-och nyttig - distinktion mellan 
tillämpad praxis och föreskrivna anvisningar vid begravningar. Men samtidigt 
håller han, med hänvisning till just olika föreskrifter som visar kyrkans allmänt 
negativa inställning till ett fortsatt nyttjande av gamla begravningsplatser, också 
för troligt att det endast i ett tidigt skede kan ha förekommit kristna och icke- 
kristna begravningar på samma plats, samt att den kristna begravningstradition 
och det ceremoniel som tillämpats i Mälardalen vid slutet av 1000-talet var av 
ungefär samma slag som de, vilka praktiserades på kontinenten och de brittiska 
öarna (Nilsson 1992, 1996:349-385).

Mot bakgrund av de transformeringsprocesser som exempelvis James C. 
Russel påvisat inom den tidiga kristenheten i samband med missionsarbetet på 
kontinenten och de brittiska öarna, kan det finnas skäl att förhålla sig något 
mer avvaktande till dylika generaliseringar. Russel har visat att missionärer och 
andra förespråkare för den kristna läran ständigt tvingades till att omformulera 
och anpassa det kristna budskapet till den sociala kontext, av huvudsakligen icke
kristen karaktär, inom vilken den var tänkt att fungera. Kristendomen ”germa- 
niserades” således i olika grad i olika delar av Europa i samband med missionen 
(Russel 1994). Spår av likartade processer från nordiskt (och svenskt) område, 
uttryckta i såväl folkspråkliga predikosamlingar som officiella religiösa ritualer 
och helgondyrkan, har också påvisats av Anders Hultgård (Hultgård 1992).
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Därför?
Kanske är det så, att en av förklaringarna till att de flesta arbeten utmynnat 
i generella tendenser är att det funnits en brist på relevant arkeologiskt käll
material som förmått sätta skeendet på enskilda platser under blixtbelysning. 
Detta kan tyckas märkligt, men trots att det i Mälardalen genom åren utförts 
åtskilliga grav- eller gravfältsundersökningar, så har mycket få totalundersök
ningar gjorts av ”normalstora” gravfält med dateringar till den aktuella tids
perioden. Den skeva undersökningsfrekvensen och några av dess implikation
er rörande främst bebyggelsearkeologiska resonemang och tolkningar, har 
åskådliggjorts av Agneta Bennett (Lagerlöf) (Bennett 1987a; jfr även Lagerlöf 
i99ia:ioff). Under det senaste decenniet har statistiken till viss del korrigerats, 
då en del totalundersökningar kommit till stånd, men faktum kvarstår: den 
bild som i stora stycken ligger till grund för den uppfattning som ofta framförs 
angående gravskickets förändring till följd av religionsskiftet, till stor del baseras 
på så kallade delundersökningar av större eller mindre gravkomplex. Dessa un
dersökningar förmedlar naturligtvis endast en begränsad bild av skeendet på 
lokalerna ifråga.

Beträffande gravskicken, så uppfattades brandgravar med dateringar till 
i ooo-talet eller senare för inte så länge sedan som extrema sällsyntheter i södra 
Uppland. Dessa delar - som bland annat omfattar det forna folklandet Attun- 
daland - har av tradition ansetts stå under stark påverkan från såväl Birka som 
den tidiga kyrkan och kungamaktens säte i Sigtuna. Man har menat att kristet 
tankegods här förmedlades relativt snabbt och att det förkristna brandgravskick
et, från och med senare delen av 900-talet, successivt kom att ersättas av ett 
kristet präglat skelettgravskick. Den bild med kronologiskt parallella brand- 
och skelettgravar fram till sent 1000-tal eller tidigt noo-tal som framskymtat 
på ett par delundersökta gravfält i Norduppland (Broberg 1990, 1991:57) och 
Gästrikland (Baudou 1965), ansågs inte representativ för exempelvis förhållan
dena i landskapets södra delar (jfr Gräslund 1985:303; Broberg 1991:45; Ros
lund i99i:fig. 5). Idag vet vi - bland annat genom undersökningarna av de lo
kaler som bildar utgångspunkter i denna studie - att bilden på de syduppländska 
ättebackarna i en del fall inte är alldeles olik den som framtonar på gravfälten i 
norra Uppland och Gästrikland.

Det finns sannolikt flera förklaringar till att den traditionella synen på vikinga
tidens gravskick har kunnat upprätthållas under så lång tid. Två faktorer som jag 
menar har bidragit är följande:

• Dels har man betraktat såväl gravskick som gravfältens sammansättningar ur
ett strikt evolutionistiskt perspektiv, i vilket man förutsätter en linjär utveck
ling från ett stadium till ett annat.

Det finns åtskilliga exempel i den arkeologiska litteraturen där brandgravar 
ges ”passiva” dateringar som rymmer många cirkelresonemang till 800-900- 
tal, medan skelettgravar ges dateringar till 900-1000-tal (jfr bl.a. Biuw 199z: 
Z04-Z39; Rydström & Wijkander 1974:34, m.fl.). Den linjära utvecklingstanken
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framträder ibland också i synen på gravfältens inre utveckling med dateringar 
utifrån en - ibland upprättad men många gånger också förutsatt - horisontal
stratigrafi, enligt vilken de yngsta gravarna bör vara förlagda till gravfältens 
utkanter (jfr bl.a. Gräslund 1996:29).

• Dels har man vid dateringar av undersökta gravar och gravkomplex i allt för 
hög grad applicerat den artefaktkronologi som baserats på förhållandena i 
Birkas gravar.

Givetvis finns det mönster och särdrag inom bruket av artefakter som är såväl 
tidsbundna som generella i den bemärkelsen att de förekommit på andra platser 
samtidigt, detta vill jag inte förneka. Problemet är att man oreflekterat givit 
den lokala Birkakronologin en för Mälardalen - och många gånger även för 
Mellansverige - generell, regional status.

Två exempel, ett från vartdera gravfältet vid Valsta och Skälby, illustrerar 
problemets komplexitet. Sammansatta enkelkammar av typ A och B, enligt Kris
tina Ambrosianis definitioner, förekommer på Birka i en kronologisk sekvens i 
vilken, grovt sett, A-kammar förekommer tidigare än B-kammar; det vill säga 
de är mest frekventa under 800-talet, för att under 900-talet få konkurrens av 
B-kammar (Ambrosiani, K. igSirSpf samt fig. 9). Ser man till kammarnas 
fördelning på raä 59 vid Valsta, så fördelar de sig mycket riktigt också så att 
A-kammarna förekommer i äldre kontexter än B-kammarna. Detta förefaller 
vara en riktig bedömning på denna lokal; en bedömning som således också 
starkt påminner om bilden i Birkas gravar. Problemet är att varken A- eller B- 
kammar upphör bara för att Birka som plats gör det. Kamtyperna påträffas 
i kulturlagerkontexter med dateringar till 1 ooo-talet både i Sigtuna och på 
andra skandinaviska lokaler (Bäck & Carlsson 1994:60^ Bäck 1996:40!^. Hur 
många arkeologer har hittills tagit utgångspunkt i detta faktum i samband med 
dateringar av exempelvis brandgravar som innehåller A- eller B-kammar?

I två av de skelettgravar på raä 291/293 vid Skälby som med hjälp av tyska 
mynt kan ges terminus post quem-dateringar till mitten eller senare delen av 
1000-talet (mynten präglade 1020-1048 e.Kr. resp. 1056-1105 e.Kr.) återfanns 
också annat fyndmaterial som - under förutsättning att mynten inte funnits eller 
av andra skäl inte hade påträffats - säkerligen hade ansetts som en tämligen 
stabil grund för ett tidsfästande. Fynden bestod av mindre pärluppsättningar, i 
en av gravarna i kombination med ett litet ringspänne samt ett cylindriskt nålhus 
av brons med tillhörande kedja. Den ena av gravarna, a8, var mycket förstörd i 
de centrala delarna så här hade man varit helt hänvisad till pärluppsättningens 
sammansättning för en datering. Den andra graven, A28, var lyckligtvis intakt. 
Om inte smyckenas arrangemang till klädedräkten - som antydde en sen datering 
- varit möjliga att utläsa, och om myntet inte hade påträffats, skulle graven 
sannolikt ha givits en datering till 900-talet, då både nålhustyp och pärlornas 
sammansättning på basis av Birkakronologin anses som karaktäristiska för detta 
sekel. För den skadade graven hade dateringen dessutom troligtvis förlagts något 
längre tillbaka i tid.
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Väistä

Figur 3. raa 59 (Väistä) och raä 291/293 

(Skälby) i samband med undersökning

arna. Gravfältens olika omgivningar i 

det nutida landskapet framträder tydligt. 

Flygfoton: Jan Norrman, raä. Godkända ur 

sekretessynpunkt för spridning. Lantmäte

riverket 2005-05-12 (601-2005/1025).

Skälby
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Några antaganden
Min studie kommer till stor del att utgå från tankar förmedlade av Jens Peter 
Schjødt, som framhållit det viktiga i att ta hänsyn till, och skilja mellan, olika 
nivåer, när man studerar aspekter av religionsskiftet i Skandinavien (Schjødt 
1989:192!). Schjødt summerar påpekandena i tre frågeställningar:

1. Ar det missionärernas synpunkter, eller är det de så kallade omvändas upp
fattning som utgör grunden för vår värdering av deras (människornas) reli
giösa tillhörighet?

2. Är det samhällets (ofta representerat av härskaren) officiella ställningstagande 
eller är det den enskilde individens uppfattning som är avgörande?

3. Är det religionens ”uttryckssida” eller är det ”föreställningssidan” vi opere
rar med, och är det i så fall ”strukturer” eller ”inventarier”, ”medveten själv
förståelse” eller ”omedveten ideologi”, som skall bedömas som företrädesvis 
kristen eller hednisk?

Till den första punkten framhåller Schjødt, att man måste vara medveten om 
att det redan i dåtiden existerade olika uppfattningar - även inom den kristna 
gemenskapen - om vad det innebar att vara kristen. Det är således inte enbart 
en fråga om att man som nutida forskare finner ett material som anses avslöja 
dåtidens uppfattning, utan att acceptera att det funnits en rad olika uppfatt
ningar. Dessutom är det alldeles säkert så, att även de som inte var kristna hade 
en uppfattning om saken, något som inte alls framträder i exempelvis de skriftliga 
källorna. Enligt min mening kan dessa förhållanden i hög grad antas bidra till att 
ge olika lokaler och gravfält sin speciella särprägel.

Angående den andra punkten, påpekar Schjødt det orimliga i att föreställa 
sig att alla daner skulle ha uppfattat sig som kristna i anslutning till Harald Blå
tands omvändelse och omnämnande på Jellingstenen att han kristnade danerna 
vid pass 970 e.Kr. En likartad handling utgör ”religionsskiftet” på Island som 
fattades medelst majoritetsbeslut på Alltinget år 1000. I det senare fallet är det 
fullt tänkbart att nästan 50 procent av de närvarande inte ansåg sig vara kristna, 
och följaktligen helt medvetet tog avstånd från denna ideologi, ändå talar man 
om ”Islands religionsskifte”. Synpunkterna går naturligtvis också att överföra 
på förhållandena i Attundaland och östra Mälardalen under 1000-talet. På ett 
regionalt plan omnämns Sigtuna som biskopssäte (civitas) under senare delen 
av 1000-talet, och ett starkt kristet inflytande i regionen kommer också till ut
tryck i runstensresandet. Samtidigt - på det lokala planet - vittnar gravfältens 
sammansättningar om en mer komplex situation, av vilken vi kan dra slutsatsen 
att det dröjde innan kyrkan och den kristna läran uppnådde en hegemonisk ställ
ning i samhället. Samhälle och individ, liksom regional utfästelse och lokalt för
hållningssätt, är knappast kongruenta, även om det många gånger framställts så.

Den tredje punkten utgör, enligt mitt förmenande, sannolikt den mest be
tydelsefulla vid studier och analyser av gravkontexter, även om Schjødts egna 
exemplifieringar främst rör vad som senare kommit att definieras som folktro.

Problemformulering och perspektiv 15



Ett religionsskifte som, likt det i de skandinaviska länderna, till stor del äger 
rum under påverkan och press utifrån, medför i första skedet förändringar inom 
religionens uttryckssida. Strukturer, kopplade till föreställningssidan, har till olika 
delar kunnat fortsätta inom den rituella koden under förutsättning att de erhåller 
nya inventarier, men de kan också helt lösgöras från det religiösa och bilda folktro. 
Träffande exempel på de förstnämnda utgör allehanda religiösa gångeriter (t.ex. 
den medeltida S:t Eriksriten vid Uppsala) i vilka förkristna fruktbarhetsmotiv har 
sammanblandats med katolsk helgonkult (Hultgård ip9z:63ff) samt de brudskålar 
som dracks till ära för Maria, men som sannolikt har äldre förebilder från en 
förkristen Frejakult (Näsström r 996:343f), medan folkliga föreställningar om 
troll och älvor kan ses som exempel på de senare (jfr Schjødt 1989:189). I dylika 
sammanhang menar Schjødt att man också bör uppmärksamma dikotomin och 
skillnaderna mellan en medveten uppfattning om religiösa tillhörighetsförhållan 
den och en omedveten reception av de symboliska formerna. Den förstnämnda 
kan ändras tämligen snabbt medan den senare är karaktäriserad av stor tröghet 
(Schjødt 1989:193).

I grav- och gravfältskontexter kan de ovan angivna variablerna samverka 
på ett flertal olika sätt och tillsammans bilda en utomordentligt komplicerad 
och intrikat sammansatt helhet, såväl i enskilda anläggningar som i hela grav- 
fältsmiljöer. De diametralt olika gravskicken, kremering och jordande, kan an
ses kopplade till både religionens uttryckssida och den mer eskatologiska fö
reställningssidan. Detsamma gäller gravars fyndmaterial och överbyggnader, det 
vill säga gravformer. Men gravskicken kan också ses som utbytbara inventarier, 
under det att överbyggnader och en viss del av fyndmaterialet kan uppfattas som 
fortlevande strukturer, med vilka man exempelvis uttrycker social ställning och 
kön. Undantaget gravskicket är det dessutom sannolikt möjligt att vara såväl 
medveten som omedveten i sitt förhållningssätt till flera av företeelserna. Enligt 
min mening ligger nyckeln till en förståelse av många senvikingatida gravfält 
inbäddade i dessa variabler.

Gravskicket tror jag emellertid är speciellt i sammanhanget, och jag tror 
också att man även i dåtiden var mycket medveten om skillnaderna mellan 
de bägge begängelseformerna. Inte minst gäller detta mot bakgrund av att de 
rimligen måste ha förmedlat så olika intryck till dem som deltog vid begrav- 
ningsceremonierna. Jag finner det också ganska osannolikt att människorna på 
Valsta och Skälby inte har kommit i kontakt med kristendomen och dess begrav- 
ningstradition i en eller annan form. Oavsett om vi idag på ett ”religionsveten- 
skapligt/filosofiskt vis” kan hävda att den eskatologiska logiken kan sägas vara 
av likartat slag i båda traditionerna (jfr bl.a. Kaliff 1992:124), så är brandgrav
skicket i sin yttre uttrycksform destruktivt - kroppen förtärs av eld - medan 
skelettgravskicket i motsvarande form är bevarande. Med andra ord har jag 
svårt att föreställa mig att man under senare delen av 900-talet och 1000-talet 
börjat praktisera skelettgravskick i Attundaland enbart till följd av en omedveten 
reception av kristet tankegods eller äldre inhemska föreställningar. Lika lite tror 
jag att emotionella, sociala eller ekonomiska skäl legat till grund för valet av 
begängelseform (jfr Nordberg 2003:253^ på de platser jag studerar.
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Figur 4.1 gravspråket kan Jens Peter Schjødts variabler samvariera på många sätt och bilda en 

komplex enhet. Här uttryckt i en av gravarna från Valsta. Anläggningen har överlagrat äldre gravar 

samt vid ett senare skede byggts om och så att säga bytt religiös identitet. Foto och montering: 

Gunnar Andersson.

\

v|TTERHETSAKAD^i°Memformu|ering och perspektiv
17



Gravskick har ibland definierats som ett handlingsmönster varmed man uttrycker 
förhållandet till en övernaturlig verklighet; det är detta som med sekulariserade, 
västerländska ögon kan kallas ”religiositeten" (jfr bl.a. Harby 1994). En dylik 
definition känns tillfredsställande även för mitt vidkommande, men med det 
tillägget att begrepp som ideologi, kultur och mentalitet också utgör betydande 
ingredienser i gravskicket. Handlingsmönstret uttrycker således mer än bara 
”tro”. Termen ”gravskick” känns med detta pluralistiska synsätt inte helt lyckad 
och framstår i mitt tycke som mycket mekanisk. ”Gravspråk” - inom vilket 
gravskicket utgör en del - säger mer om vad det egentligen handlar om. Begreppet 
har för svenskt vidkommande myntats av Kristina Jennbert som också framhållit 
det viktiga att gravar ger oss ”inblickar i grundläggande förhållningssätt till 
livet” (Jennbert 1988:88).
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3. Studiens syfte

Det övergripande syftet med detta arbete är inte att i första hand ta ställning till 
och söka avgöra huruvida ättebackarna vid Valsta och Skälby har nyttjats för 
begravningar av både kristna och icke-kristna människor. Detta är snarare ett 
grundläggande antagande från min sida, där jag ansluter mig till flera av de mer 
framsynta som sedan länge ansett att det är på ättebackarna vi finner, och skall 
söka efter, de första kristna (jfr bl.a. Arbman 1980:411, [1956-78] samt Gräslund 
19910:47 och 1995:157). Min avsikt är istället att analysera och diskutera kring 
en förståelse av det kristna gravspråket på dessa platser. Problematiken kretsar 
mer kring frågor som: Hur kan vi veta att människorna också trodde på en an
nan gud, och inte bara låtit sig påverkats av en annan lära? Vilka avtryck har 
detta satt i platsernas källmaterial? Och varför skiljer sig ättebackarnas kristna 
gravspråk så markant från det som man finner i de tidiga städerna?

Då båda gravfälten på storleksmässiga och morfologiska grunder kan anses 
som ”normala” och representativa yngre järnåldersgravfält i östra Mälardalen 
(jfr Bennett 19873:155Ą, belyses flera tidigare, äldre, antaganden. Vi får en mer 
nyanserad syn på hur man uttryckt religiös och eskatologisk uppfattning i be- 
gravningssammanhang, samt hur kristianiseringsprocessen förlöpt inom den 
samhällssfär som flertalet människor har levat och verkat inom.

Detta innebär inte att förhållandena på Valsta och Skälby kan ges generell 
giltighet. Skeendet kan ha varit annorlunda på andra platser, men de utgör ett 
värdefullt komplement till det generella mönster som så ofta presenterats tidigare. 
Utan att gå händelserna i förväg, kan exempelvis kort konstateras att de va
riabler eller kriterier som skisserats av Anne-Sofie Gräslund inte är tillräckliga 
för att klassificera flertalet gravar på Valsta och Skälby som kristna eller inte. 
Gravspråket - varken i enskilda anläggningar eller på gravfälten som helhet - kan 
inte förstås, om det inte betraktas utifrån ett synkretistiskt perspektiv.

Den komplementära bild som gravfälten med sina blandade sammansättningar 
av brand- och skelettgravskick förmedlar, gör också att vi ges stora möjligheter att 
studera inte bara den kristna, utan också den förkristna begravningstraditionen 
under sen vikingatid och tidig medeltid. Beträffande detta märks en tydlig tendens 
inom forskningen till att man uppfattar den förkristna begravningstraditionen 
med dess ritualer som mer svårbegriplig och varierad, och t.o.m. i avsaknad av 
någon gemensamt delad praxis, jämfört med den kristna. Källvärdet i de skriftliga 
belägg som i någon mån tar upp dessa företeelser bedöms helt olika (jfr bl.a. 
Nilsson 1996:349-385).
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Som jag ser det, är dock jämförelsen ofruktbar och leder obönhörligen in i en 
återvändsgränd, om vi inte accepterar och utgår från att varken den förkristna 
religionen eller den tidiga kristendomen i Norden var enhetliga i den bemärkelse 
att de kan förutsättas ha lämnat identiska avtryck i gravspråket, varken över 
tid eller inom större geografiska regioner. Vissa mer grundläggande idéer inom 
respektive trosuppfattning har givetvis haft en större geografisk spridning och 
varit av vidare, regional karaktär men som helhet betraktat bör gravspråken 
på Valsta och Skälby uppfattas som traditioner inom Attundaland under den 
tidsperiod som gravfälten använts.
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4. Utgångspunkter och 
problemkomplex med 
anknytning till källmaterialet
Gravar och föreställningsvärld
En grundläggande tanke i detta arbete är att den religiösa och ideologiska fö
reställningsvärlden kommer till uttryck i gravarna och är möjlig att utläsa ur 
gravspråket, både vad gäller föremål, behandlingen av kvarlevor och ritualer 
kopplade till dessa. Denna uppfattning är sannolikt svår att förena med den som 
uttrycks av den norska religionshistorikern Gro Steinsland. Steinsland är betydligt 
mer tveksam vad gäller detta och har uttryckt sin skepsis mot möjligheterna att 
uttala sig om föreställningsvärldar på basis av gravars artefaktinnehåll. Dessutom 
påpekar hon svårigheterna med att avgöra kriterierna för vad som i så fall skall 
och inte skall anses vara kristet (Steinsland 1989:205).

Beträffande det senare så har också Anne-Soße Gräslund vid ett flertal tillfällen 
påtalat problemen med att använda exempelvis skelettgravskicket i dylika ana
lyser (jfr bl.a. Gräslund 1985:298, 1995:156 och 1996:28). Problemen med 
att ”trosbestämma” gravar, det vill säga att klassificera dem som företrädesvis 
kristna eller icke-kristna, är - bland annat genom Gräslunds arbeten - välkända 
och skall inte utredas (på nytt) här. Svårigheterna bör trots allt inte överdrivas. 
Självfallet är det mycket vanskligt att uttala sig om enskilda anläggningar/gravar, 
men om man genom arkeologiska undersökningar bereds tillgång till hela 
miljöer omfattande en större population från en bestämd plats under en specifik 
tidsperiod, menar jag att förutsättningarna blir andra och förbättras avsevärt.

Den danske arkeologen Mads Ravn är något mer optimistisk än Steinsland. 
I en artikel som bär titeln ”Kan vi känna igen religion i förhistoriska gravar?” 
(min översättning), påpekar Ravn att det beror på hur man definierar, och vilken 
betydelse man lägger i begreppet, ”religion”. För egen del ansluter han sig till den 
forskningssyn i vilken ett samhälles religion utgör en aspekt av dess ideologi och 
sociala struktur. Om man då också anser att ritualer - i det här fallet gravritualer 
- är ett medel varmed man uttrycker den sociala strukturen, genom en serie 
symboliska handlingar, så kan man ur ett arkeologiskt gravmaterial belysa 
åtminstone en aspekt av den religiösa föreställningsvärlden: den som avsatt spår/ 
materiella lämningar, möjliga för oss att uttolka. Vad gäller själva ”tron”, det vill 
säga den transcendentala aspekten av religionsbegreppet, menar Ravn att vi här 
får använda oss av så kallad indirekt bevisföring för att dra slutsatser om detta. 
Detta är i hög grad ett vetenskapsteoretiskt problem, som inte på något sätt 
exklusivt drabbar arkeologin, utan i lika hög grad även gäller andra discipliner,
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exempelvis religionsvetenskapen (Ravn 1998:78-93). Det är också i termer av 
indirekt bevisföring som jag i det följande kommer att resonera angående de 
gravlagdas tro och eskatologiska föreställningar.

En väg som ofta använts för att komma åt och frilägga religiösa och/eller 
ideologiska föreställningar i gravspråken är att studera dem utifrån ritualana
lytiska modeller konstruerade inom ramen för den religionsvetenskapliga disci
plinen. Framför allt har antropologen Arnold van Genneps teoretiska modell för 
övergångsriter använts i sammanhanget. Van Gennep urskiljer tre faser i den rituella 
processen: separations- eller urskiljningsfasen, liminalfasen och återföringsfasen. 
Teorierna har sedermera vidareutvecklats av Edmund Leach och Victor Turner. Den 
förstnämnde har betonat vikten av ritualernas sakrala betydelse, och benämner 
separationsfasen istället som en sakraliseringsfas och återföringsfasen som en 
desakraliseringsfas där denna betecknar återvändandet till ett normaltillstånd. 
Den senare har behandlat framför allt den liminala fasen, med det tydliggörandet 
att detta tillstånd är den verkligt kritiska punkten, där objektet (i detta fall således 
den avlidne) varken tillhör denna världen eller den hinsides (jfr Huntington & 
Metcalf i98y:8ff; Podemann Sørensen 1996: 29t med där anförda arbeten).

Anders Kaliffs avhandling om gravritualer under yngre bronsålder och äldsta 
järnålder i Östergötland, Tove Hjørungdals genusbaserade studie av de folkvand- 
ringstida brandgravarna med Vestlandskittlar i Västskandinavien, samt Tore Arte- 
lius analys av föreställningarna bakom brandgravskicket i Västsverige under 
yngre järnålder, är - för att nu nämna några - tre arbeten av sinsemellan mycket 
olika karaktär, men med det gemensamma synsättet att gravar, i enlighet med 
van Genneps, Leach och Turners teoretiska resonemang, kan ses som ett slags 
lämningar efter övergångsriter i det förhistoriska samhället (jfr Kaliff 1997:75; 
Hjørungdal 1999:81-97; Artelius 200i:i97ff). Föreställningar bakom och syf
tet med handlingarna i fråga framträder och kan tolkas in i ritualens tre faser: 
separations- eller urskiljningsfasen, den liminala fasen och återföringsfasen.

En av de första i Sverige att arbeta med ett gravmaterial på dylikt vis var 
Agneta Bennett (Lagerlöf) i sin analys av det folkvandringstida gravskicket i Mä
lardalen (Bennett 1987b). De förändringar inom brandgravskicket som kan iakt
tas under folkvandringstid, kan relateras till samtliga tre faser (djurarter och 
artefakter: separationsfasen, behandling av kvarlevor och bålrester: liminalfasen, 
gravöverbyggnaderna: återföringsfasen) och hon uppfattar dem som kopplade till 
en förändring av eller inom den religiösa föreställningsvärlden (Bennett 1987b: 184- 
192). En av de senaste är religionshistorikern Andreas Nordberg. I sin avhandling 
använder sig Nordberg bland annat av van Genneps begrepp när han studerar 
förhållandet mellan dödsföreställningar, såsom dessa framträder i de norröna 
skriftliga källorna och det arkeologiska gravmaterialet (Nordberg 2003:238ff).

Att närma sig även det senvikingatida gravskicket - och då inte bara brand
gravskicket - genom denna ”övergångsritsmodell” kan ur ett arkeologiskt per
spektiv vara mycket fruktbart. Kontinuitet eller förändringar i någon eller några 
av faserna kan ses mot bakgrund av de skiftande religiösa idéströmningar som 
torde ha florerat i det dåtida samhället (jfr Bennett 1991:207-217). Inom den 
kristna begravningstraditionen kan separations- eller sakraliseringsfasen med sina
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förböner och iordningställande av liket tämligen enkelt identifieras och urskiljas 
i sina ritualer, och detsamma kan kanske gälla återförings-/desakraliseringsfasen 
med sin speciella gravvigning och jordfästning, men hur uppfattade man den 
kritiska liminalfasen, när kroppen inte genomgick en omedelbar kremation till 
följd av förändrade föreställningar och ritualer; vilka eventuella materiella spår 
kan vi tänka oss att detta efterlämnar i tidens gravar?

Men det finns också en annan modell inom religionsvetenskapen som kan 
vara användbar i detta sammanhang. Modellen berör förhållandet mellan ri
tual och myt, och mytens roll inom ritualen. I en dylik ritualanalys läggs fokus 
på de olika plan en ritual fungerar på, t.ex. ett rituellt plan (i) som omfattar 
själva handlingen och den situation i vilken den utförs, ett mytiskt plan (2) som 
omfattar de mytiska förebilderna bakom ritualen, och slutligen ett objektsplan 
(3) som omfattar handlingens/ritualens syfte eller tänkta resultat. I denna analys 
refereras inte till ritualens olika faser, som i den ovannämnda, utan till ”logiken 
i den rituella dynamiken” som består i att förena de tre planen (Podeman Søren
sen 1996:31). En första, grundläggande analys av ett gravfältsmaterial efter mo
dellen kan då göras enligt följande strukturering: 

i. Rituellt plan - Föreställningar om jordfästningen/begravningen.

z. Mytiskt plan - Föreställningar om gravskicket (kremering alt. jordande).

3. Objektsplan - Föreställningar om livet hinsides.

Det hela kan sedan utvecklas till att även inbegripa gravarnas externa utformning 
och interna strukturering vad gäller ”gravgömmor”, föremål och annat innehåll. 
I det följande är det främst den förkristna brandgravstraditionen på Valsta och 
Skälby som kommer att studeras mot bakgrund av denna modell.

Hedendom och kristendom
Ett problemkomplex med direkta beröringspunkter till detta arbete är det som 
berör skillnaderna mellan hedendom och kristendom under religionsskiftets 
tid. Jag använder här termen ”hedendom” i betydelsen förkristen, fornnordisk 
religion, men är samtidigt medveten om att den termen i dåtiden hade (och till viss 
del fortfarande har) en nedsättande, negativ innebörd, samt att det inte existerade 
någon form av enhetlig ”hednisk” religion (Hultgård I99i:i6if) - lika lite som 
det existerade någon enhetlig kristendom, jfr tidigare kapitel med där angiven 
referens till Schjødt 1989 samt nedan. Förelåg så pass avgörande skillnader 
mellan de båda trosföreställningarna att det redan tidigt åstadkom en splittring 
inom samhället? I hur hög grad var människorna medvetna om skillnaderna 
mellan de båda? Detta är frågor som behandlats av Gro Steinsland.

Med utgångspunkt i västnordiska (norska och isländska) förhållanden besva
rar Steinsland båda frågorna jakande: religionsskiftet har i högsta grad varit 
uppenbart för gemene man och dessutom inneburit ett kraftigt ideologiskt 
brott mellan två diametralt olika religiösa system (Steinsland 1989:203-211,
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1991=335-348). Fundamentalt sett föreligger naturligtvis också betydande skill
nader religionerna emellan. Steinsland exemplifierar:

• Den inhemska religionen (hedendomen) karaktäriserades av etnicitet och var 
baserad i kultutövning och rit. Den var utpräglat kollektivistisk, med ätten 
som centralpunkt, och polyteistisk med ett panteon av både kvinnliga och 
manliga gudomar.

• Kristendomen å andra sidan var, och är, en universell frälsningsreligion base
rad på lära och dogmer. Den är individualiserad så till vida att den betonar 
den enskilda själens odödlighet, och dessutom monoteistisk med en utpräg
lat hierarkisk, patriarkalisk gudsbild, uttryckt i begreppen ”fadern”, ”sonen” 
och ”den helige ande”.

Dessa två synsätt står mycket långt ifrån varandra, något som Steinsland 
också menar måste ha stått klart för människorna under religionsskiftets tid. 
Som betecknande för detta anses bland annat att begreppen ”hedendom" och 
”kristendom” ges klara innebörder under denna tid. ”Kristendom” uppträder 
första gången i det västnordiska materialet på en norsk runsten (Kulhøy i Nord- 
Vestlandet), daterad till 1 ooo-talets första hälft, och begreppet ”hedendom” är 
helt skapat i opposition till detta begrepp (Steinsland & Meulengracht Sørensen 
1998:116). Inom det tidiga norröna språkbruket förekommer varken ”religion” 
eller ”hedendom”, istället talas om ”siör”, det vill säga seder och/eller traditioner. 
Andra företeelser som vittnar om att förändringarna satt spår i människors 
sinnen, framträder i moment inom skaldediktningen, exempelvis i Håkonarsmål 
(minneskväde över den norske kungen Håkon ”den gode”) samt i ett annat kväde 
till kung Olav Tryggvason. I vissa avsnitt av dessa framgår det av skaldernas 
sätt att uttrycka sig, att de var medvetna om de djupa förändringar som följde 
på religionsskiftet. De skarpt formulerade straffen i den äldre Gulatingslagens 
kristenrett belyser likaså, enligt Steinsland, att det knappast varit frågan om en 
friktionsfri övergång (Steinsland 1989, 1991).

Att problematiken dock inte är alldeles okomplicerad - ens inom den nor
diska religionsvetenskapen - framgår om Steinslands uppfattning jämförs 
med den som Jens Peter Schjødt förespråkar. Om Steinsland framhåller och 
poängterar skillnaderna, så lyfter Schjødt istället fram de oförändrade, eller åt
minstone mycket lite påverkade, dragen inom processen (Schjødt 1989). Trots 
att såväl Schjødt som Steinsland också poängterar att ”religion" bör uppfattas 
som någonting mer än bara åkallan och dyrkan av en eller flera gudomar, det 
inbegriper också ideologiska strukturer, normer och klassifikationssystem, så ser 
de helt olika på frågan om huruvida ett omvälvande kontinuitetsbrott förelegat 
eller inte. Anledningen härtill är att Schjødt lägger större vikt vid de olika nivåer 
som religion verkar på, samt att just ideologiska strukturer och normer oftast 
existerar på ett omedvetet sätt i människors medvetande. Definierar man religion 
på ett dylikt, mentalt vis kan processen endast till en begränsad del uppfattas 
som ett ”skifte”. Istället är kontinuiteten från ”det gamla” in i ”det nya” mer 
framträdande än brottet, trots att man byter namn på dem som åkallas vid 
böner och kult. Schjødts kungstanke är således att ”... de gamle idealer lever
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vidare i nye rammer”, det vill säga ideologins innehåll förblir i stor utsträckning 
densamma, men uttrycken, i både språkligt och rituellt hänseende, förändras. 
Förutom de i föregående kapitel nämnda exemplen på detta, anför Schjødt även 
de oförändrade föreställningarna om begrepp som "äran” och ”hämndplikten” 
samt hur gudamyter genom ett kristet filter transformeras till hjältesagor (Schjødt 
1989:187-201).

Kontinuitetsaspekten har även tagits upp av Anders Hultgård vars uppfattning 
angående ”religion” och ”religionsskifte” i allt väsentligt ligger mycket nära 
Jens Peter Schjødts. Hultgård visar på att kontinuiteten mellan ”det gamla” och 
”det nya” även innehåller stilistiska, formmässiga element där bland annat den 
förkristna djurornamentiken lever vidare i stavkyrkornas arkitektur. Likaså talar 
mycket för att de som hade stort inflytande inom den förkristna religionen också 
kom att få det inom den kristna kyrkan, åtminstone beträffande den officiella 
kulten. Rekryteringsbasen för de så kallade kultspecialisterna förblev den samma; 
kristna präster och biskopar hämtades ur samma sociala skikt som de tidigare 
icke-kristna godarna: den ledande aristokratin (Hultgård iggziyzff).

Om vi kort sammanfattar frågan om vilken betydelse ett eventuellt konti- 
nuitetsbrott till följd av religionsskiftet har för detta arbete, så ligger jag när
mare Schjødts och Hultgårds uppfattning än Steinslands. I det senvikingatida 
gravspråket, såsom det framträder på mellansvenska ättebackar, finns enligt 
min uppfattning åtskilligt som talar för att religionsskiftet inte inneburit ett 
kontinuitetsbrott på alla nivåer, och därmed heller inte medfört vad som med 
Steinslands ord närmast framstår som mentala trauman för människorna. Det 
avgörande är förstås hur man definierar vad som är ett kristet gravskick. Väljer 
man att låta tidigmedeltida lagtexter (exempelvis de norska kristenretterna) de
finiera det hela, hamnar vi naturligtvis annorlunda, då måste begravningarna äga 
rum i vigd jord vid kors eller kyrka (jfr Steinsland 1989:205; Hårby 1994:111; 
Staecker 1997:445).

Innan vi för tillfället släpper frågan om skillnaden mellan hedendom och 
kristendom, bör dock ytterligare ett par företeelser uppmärksammas som Gro 
Steinsland har tagit upp. Den första rör vad som, i mina ord, skulle kunna kallas 
de mentala styrkeförhållandena mellan religionerna. Här invänder Steinsland 
kraftfullt mot den uppfattning som, framför allt inom äldre forskning, vill göra 
gällande att den inhemska hedendomen hade spelat ut det mesta av sin kulturella 
och religiösa betydelse, och därför på ett tämligen oproblematiskt vis kunde er
sättas med kristendomen. Denna syn, menar Steinsland, har uppkommit genom 
att processen beskrivits av segerherrarna (i hennes fall den senvikingatida/tidig- 
medeltida norska kungamakten). Uppfattningen rymmer givetvis också djupt norma
tiva föreställningar om hedendom och kristendom, där den förra definitivt anses 
som mer primitiv än den senare. Steinsland ifrågasätter och ställer sig tveksam 
till, huruvida den kristna eskatologin med treenigheten, helgon- och änglaläran, 
av nordborna verkligen framstod och uppfattades som överlägsen den hedniska gu
davärlden i intellektuellt förlösande termer (Steinsland 1989:203^ 1991:335ff).

Detta öppnar för frågor om varför man på det individuella planet över huvud 
taget lät sig påverkas av kristendomen och kristet tankegods? Sådana frågor
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har behandlats av bland andra Anne-Sofie Gräslund (Gräslund 1985, 1996b). 
I en del skriftliga källor framträder möjligheten av att ett slags nyttobaserade 
skäl eller behov har spelat in. Man prövade Kristus mot de inhemska gudarna 
i specifika situationer, innan man bestämde sig för vilken eller vilka att sätta 
sin tillit till. Den här typen av pragmatiska testsituationer mellan två - som 
man bör ha uppfattat som jämbördiga, varför annars pröva dem mot varandra? 
- ”kombattanter”, jämte det faktum att förkristen gudsuppfattning och ideologi 
blev nedtecknad långt in i kristen medeltid, menar Steinsland vittnar om styrkan 
och livskraften inom den förkristna religionen vid tiden för religionsskiftet 
(Steinsland 1989:206). På denna punkt är jag helt enig med Steinsland; ett dy
likt förhållande mellan de båda religionerna är också vad som kan utläsas på 
gravfälten vid Valsta och Skälby.

En annan viktig punkt som Steinsland tar upp, är ätten och ättens betydelse 
för och inom den förkristna religionen. Steinsland menar att den förkristna 
hedendomen i första hand speglade ätten och ättesamhällets religiösa behov. 
Kulthandlingarna utspelade sig kring, och syftade till att främja, kollektivets 
liv och välgång. Religionsskiftet innebar kort sagt att ättesamhällets dagar var 
räknade. Den förkristna hedendomen var helt enkelt oförenlig med det nya, 
kontinentaleuropeiska maktpolitiska idealet. Detta finns bland annat uttryckt i 
skriftliga källor där relationen mellan människa och gudom beskrivs i termer av 
”Kristi träl” eller ”barn” medan den tidigare, förkristna relationen var betydligt 
mer vänskapsartad (Steinsland 1989:207).

Även om det kanske kan finnas skäl att förhålla sig mindre entusiastisk in
för Steinslands stundtals aningen idealiserade bild av hedendomen, så är hennes 
poäng inte desto mindre viktig. Ättesamhällets sammanbrott och de realpolitiska 
följderna därav, visar att det också förelåg vad som idag bör benämnas som 
högst profana motiv bakom religionsskiftet. Det kan till och med ha varit det 
avgörande motivet när det gäller den inhemska missionen, det vill säga den som 
utgick från den egna överhögheten, och är mycket viktigt att ha i åtanke när vi 
senare tittar närmare på förhållandena på Valsta och Skälby. ”Vite Krist” i sig 
var kanske inte så svår att sätta tillit till, det avgörande var hur han och hans lära 
kom att påverka ”det världsliga” i tillvaron.

Man kommer då in på ett ämnesområde som också föranlett mycken forskning; 
hur budskapet förmedlades, det vill säga missionens karaktär (jfr t.ex. Sawyer 
et al 1987:1-11, 24-26). Knappast någon räknar idag med att det förekommit 
”svärdsmission” i östra Mälardalen, det vill säga den typ av våldsam mission 
som bedrevs av frankerna inom de saxiska områdena under 700-800-talen, eller 
av Olav Tryggvasons regim på 900-talet i Norge. Någon sådan bild ger heller 
inte gravfältens sammansättningar. Kvar att räkna med då är någon form av 
Wort- och/eller Tatmission (Schäferdiek 1987:24) där budskapet sprids verbalt 
eller i kombination med gärningar. Alldeles oavsett från vilken geografisk region 
(i betydelsen typ av kontinental kristendom, se nästa kapitel) en dylik mission 
hämtade sin näring, bör man fråga sig vad förespråkarna för den nya läran hade 
att vinna på en omedelbar konfrontation med dem man sökte omvända.
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Ett bibehållande av ättebackarna, med all deras inneboende ideologi, som 
begravningsplatser, även för dem som uppfattade sig som kristna, kan med 
andra ord ha varit en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad mis
sionsverksamhet (jfr Vibe Müller 1991:368). En ”uppländsk” indikation som 
pekar i denna riktning utgör måhända de små extrakors som förekommer på 
ett sextiotal runstenar i Uppland. Av dessa har åtminstone tolv stenar ett nära 
rumsligt samband med ättebackar. Anne-Sofie Gräslund har hypotetiskt tolkat

Figur 5. Runstenen uim vid Eke, Skuttunge socken, Upppland, är rest på ett gravfält. I stenens 

nederkant finns två "extrakors" som möjligen kan vara så kallade benediktionskors. Foto: ata.
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de små extrakorsen som en form av benediktionskors med vilka man från 
officiellt kristet håll vigt gravfält även för kristna begravningar (Gräslund 1991c: 
43, 19963:33).

Något om det skriftliga jämförelsematerialet
Av lätt insedda skäl kan det framstå som lockande att söka stöd i det skriftliga 
källmaterialet, när man behandlar föreställningsvärlden bakom det vikingatida 
gravspråket. Den ideala situationen uppstår naturligtvis när det påträffade och 
tolkade arkeologiska materialet kan relateras till en jämförbar bild av respektive 
föreställning, såsom denna framträder i litterära källor (jfr Lagerlöf 19913:12.; 
Gansum 1999). Detta är dock en mycket grannlaga uppgift, fallgroparna på 
vägen är många och riskerna för att hamna i cirkelargumentation betydande. Med 
detta sagt och i åtanke, har jag ändå för avsikt att genomföra en dylik jämförelse 
i syfte att få en uppfattning om på vilket sätt man i gravarna på Valsta och Skälby 
uttryckt sina föreställningar om livet hinsides. Jag har däremot inte för avsikt 
att genomföra en egen studie av originalskrifterna angående hur eskatologiska 
föreställningar och begravningspraxis framskymtar inom exempelvis mytologi, 
fornaldarsagor, Snorre Sturlassons Edda och annan skaldediktning. Detsamma 
gäller den kristna föreställningsvärlden. Här förlitar jag mig helt på andra fors
kares rön; något som naturligtvis kan uppfattas som en stor brist (jfr Roesdahl 
I99i:z96ff angående att förlita sig på andras källor i arbeten av interdisciplinär 
karaktär). I den mån exempelvis de norröna källorna används, skall stoffet ses 
som ett slags plausibel, religiös eller mytologisk bakgrund till gravspråket eller 
drag inom detta.

Kristna respektive förkristna föreställningar med anknytning till död och 
begravning framträder, grovt sett, i två olika kategorier av litterära källor. De 
förkristna förekommer givetvis främst inom den norröna litteraturen, edda- 
d ikter, skaldekväden samt sagalitteratur. Man kan diskutera deras genu i nitet, 
och man bör vara uppmärksam på att de också innehåller varierande mått av 
kristen föreställningsvärld (jfr nedan samt Nilsson 1992). Kristna föreställning
ar finner man i allehanda kyrkorättsliga förordningar samt i den tidiga kyrkans 
begravningsliturgier och folkspråkliga predikosamlingar, men också i delar av 
den norröna sagalitteraturen (jfr Nilsson 1987, 1992, 1996; Hultgård 1992). 
Tidens officiella, kristna eskatologi framträder kanske som allra tydligast i den 
tredje boken av det teologiska verket Elucidarium samt i texter inom den så 
kallade Visionsdiktningen. Någon enhetlighet i uppfattningarna är det dock inte 
frågan om, Elucidarium har exempelvis korrigerats flera gånger av teologiska 
censorer (Edsman 1980:438ff, [1956-78]). Både Elucidarium och texter inom 
Visionsdiktningen översattes tidigt till fornsvenska och Dag Strömbäck anser 
att framför allt den senare bör ha tjänat som underlag för missionärernas för
kunnelse i samband med religionsskiftet. I flera av dikterna märks också en på
taglig närvaro av vad som ansetts som en icke-kristen mytologisk värld (Ström
bäck 1982:171-186, [1956-78]).
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Som påpekats tidigare torde det inte vara en överdrift att påstå att de största 
svårigheterna med att uttala sig om eskatologiska föreställningars förankring 
i materiell kultur har ansetts vara förknippade med den förkristna religionen. 
Mycket har sagts och skrivits om de fornnordiska källorna och deras trovärdighet 
eller brist på densamma. Två saker förtjänar att poängteras extra.

För det första är så gott som samtliga källor, som kan sägas behandla es
katologiska föreställningar inom den förkristna trosuppfattningen samt begrav- 
ningsriter kopplade till denna, av kristet ursprung och nedtecknade långt efter 
den tid de avser att beskriva. Icke desto mindre menar man att en del allmänna 
bruk såsom de återgivits i källorna sannolikt är av äldre, förkristen karaktär 
(Clunies Ross 1996:303; Schjødt 1996:166!). I och med att de nedtecknats i 
kristen medeltid, finns det dock till varierande grad också en kristen eskatologi 
inbäddad i dem som det gäller att vara uppmärksam på, om syftet är att identifiera 
förkristna föreställningar.

Men att urskilja och isolera genuint förkristna föreställningar är inte syftet 
med detta arbete. Det har religionshistoriker med inriktning på fornnordisk 
trosuppfattning ägnat mycket tid och möda åt alltsedan Hilda Ellis verk The 
Road to Hel från 1940-talet fram till Margaret Clunies Ross Hedniska ekon 
från senare delen av 1990-talet (jfr bl.a. Ellis 1943; de Vries 1956; Turville-Petre 
1964 samt Clunies Ross 1996). Naturligtvis är uppgiften angelägen för att inte 
blanda samman ”äpplen” och ”päron”, men om man, som fallet är här, avser 
att behandla just senvikingatida föreställningar och vilka materiella uttryck des
sa eventuellt kan ha avsatt i gravkontexter, vill jag påstå att frågan inte är så 
relevant. Vid denna tid var sannolikt både förkristna och kristna föreställningar 
mer eller mindre allmänt spridda och ingen religionsform är statisk när den kon
fronteras med en annan (Hultgård 1999:120). Ett visst mått av ackulturation 
inom föreställningsvärlden i de litterära källorna bör man således acceptera och 
räkna med. Anders Hultgård kallar fenomenet ”kristen tro i fornskandinavisk 
mytisk förklädnad” och använder Snorre Sturlassons Gylfaginning som exempel. 
Snorres benämning av Oden som Allfader i detta epos, och hans redogörelse för 
dödsrikena med två helveten respektive himmelriken, bär otvivelaktiga spår av 
hans kristna eskatologiska föreställningsvärld såsom denna är gestaltad i bland 
annat Elucidariums tredje bok (Hultgård 1999:109-123). Liknande gäller den 
danske krönikören Saxo som var verksam något tidigare än Snorre (jfr Bæk
sted 1986:28!). Spår av Saxos ”egen” föreställningsvärld framträder mycket 
klart i hans berättelse om krigaren Haddings resa till dödsriket Hel, där drag 
gemensamma med den kristna visionsdiktningen lätt är igenkännbara (jfr även 
Nordberg 2003:70!!).

För det andra är de bevarade fornnordiska källorna uteslutande av västnor- 
disk proveniens. Det går således inte att förutsätta att de föreställningar och seder 
som framträder i dem också har delats av människorna som levde i östra delen av 
den fornnordiska kultursfären. Tvärtom finns i de allra flesta källorna en mycket 
tydlig tendens till ett förlöjligande av folk och värderingar som hörde hemma i 
de områden som idag utgör det svenska riket; både svear och götar samt deras
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Figur 6. Hermod, ridandes 

på Odens häst Sleipner, 

närmar sig dödsriket för att 

söka övertala dess härska

rinna Hel att återlämna 

Balder. Texten lyder: "Han 

fann henne på likstranden 

och räddes henne inte, 

trots att hon var till hälf

ten likfärgad, till hälften 

blå...". Under Hel syns 

hennes fat "Hunger" och 

hennes kniv "Svält". Bilden 

är ur islänningen Olafur 

Brynjulfssons Edda som 

skrevs 1760. Handskriften 

förvaras idag på Kungliga 

biblioteket i Köpenhamn. 

Foto: Konglige Bibliotek, 

Köpenhamn.
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göranden och låtanden framställs ofta i mycket negativ dager. Framför allt - och 
måhända av stort intresse för denna studie - tycks detta gälla förhållningssättet 
till religionen, i vilket de inte sällan utpekas som urbota hedningar (jfr Foote 
1993:9-43; Lönnroth 1996:141-158). När det således berättas i den isländska 
Hervararsagans kapitel 16 (sannolikt tillkommen i sin kända handskriftversion 
på 1300-talet) om Blotsven, och den hedniska reaktion mot Inge den äldre som 
flammade upp i Mälardalen under senare delen av 1000-talet, vilken resulterade 
i att kung Inge fördrevs (tillbaka?) till Västergötland, bör vi inte uppfatta detta 
som enkom ett bevis för kraftfulla konflikter mellan kristna och icke-kristna un
der religionsskiftets tidevarv. Här kan det istället vara angeläget att tona ner de 
religiösa övertonerna och betrakta det inträffade, om händelserna nu verkligen 
ägt rum, ur ett mer profant, världsligt perspektiv. Blotsven, vars smeknamn för 
övrigt är genomsyrat av kristen dogmatik och retorik, bör ur denna synvinkel inte 
betraktas som en urbota hedning utan snarare som en modern realpolitiker som 
förstod att hålla sig väl med de i Mälardalen ”inhemska” stormannasläkterna. 
Om de senares självständighet och identitet låg djupt förankrad i (odal)rätten 
och möjligheten till att kontinuerligt utöka sitt jordinnehav, bör de ständigt ha 
känt sig hotade av den alltmer expanderande kungamakten och den likaledes 
jordhungriga officiella kyrkan.

En likartad, nykter och kritisk inställning till det litterära källmaterialets ten
dentiösa karaktär, bör vi även inta vad gäller den källa som av många åberopas
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och används som ett slags ”primärkälla” vad gäller det religiösa tillståndet i 
Mälardalen under senare delen av iooo-talet: den fjärde boken i magister Adam 
av Bremens missionshistoriska krönika, i vilken bland annat det icke-kristna 
kultutövandet vid (gamla) Uppsala beskrivs (jfr Hultgård 1997; Jansson, H 
i997i 1 9l)8)- Att som Lars Lönnroth - som annars ofta är osedvanligt nyktert 
analyserande - å ena sidan avfärda Hervararsagans berättelse om händelserna 
kring Blotsven och Inge den äldre som litterära schablonbilder utan nämnvärd 
autentisk bakgrund, och å andra sidan, mot bakgrund av just Adams uppgifter, 
mena att de trots allt kan ”... bygga på minnen av någon autentisk konflikt 
mellan den kristne kung Inge och de hedniska krafter som ännu höl! fast vid 
Uppsalatemplet”(Lönnroth 1996:151), framstår i sammanhanget som en mindre 
motsägelse (jfr även Sundqvist zooz:i8zff, zoo4:i5of).

Ett specialfall vad gäller utsagor om förkristna begravningstraditioner ut
gör den, förvisso icke norröna, men ofta citerade redogörelsen för en möjlig vi
kingahövdings begravning vid Volgastranden, som nedtecknades av den arabiske 
resenären Ibn Fadlan i början av 900-talet. Denna källa lider (sannolikt) inte av 
samma tidsmässiga avstånd mellan handling och nedtecknande, men präglas 
likafullt av en klart negativ attityd från upphovsmannens sida gentemot de män
niskor och seder han beskriver. Ytterligare ett "negativt bidrag” beträffande 
källans autenticitet utgör också det faktum att berättelsen bara finns bevarad i 
sekundära referat (jfr Hultgård 1996:46; Wikander 1978:180. Den detaljrikedom 
med vilken begravningen tecknas känns dock i vissa delar bestickande verk- 
lighetsbaserad - förutsatt då att den verkligen är rätt översatt - när den jämförs 
med såväl episoder inom den norröna litteraturen som en del företeelser inom ett 
arkeologiskt gravmaterial från tiden (jfr Nordberg 1997:1 iff).

Men också de kristna källorna präglas av kronologiska och geografiska 
avstånd, vad gäller att belysa hur den tidiga kristna begravningstraditionen 
tog sig uttryck. Svenska akter angående detta går inte längre tillbaka i tid än 
till izoo-talet, och de som beskriver traditionen ett par hundra år tidigare är 
av allmänt nordeuropeisk och/eller engelsk proveniens. Dessa akter speglar 
dock den normativa, officiella, uppfattningen och inte sällan utgörs de av re
na klostertraditioner (Nilsson i996:35zf, 37zf). Det finns med andra ord 
också ett stort socialt avstånd att beakta i sammanhanget. Texter inom delar 
av Visionsdiktningen utgör kanske ett undantag i detta fall. En samtida, och 
dessutom inhemsk, litterär källa som sannolikt inte präglas av samma stora 
sociala avstånd, utgör de kristna runinskrifterna. Dessa lämnar stundtals 
knapphändig och ibland indirekt information om bland annat gravskicket i 
rumslig bemärkelse. Exempelvis de sörmländska så kallade ^wwW-stenarna som 
alla förefaller ha rests över personer som av olika skäl inte kunnat begravas i 
närliggande gravar (Johansen 1997:185ff) eller den så kallade Bogesundsstenen 
i Uppland, U170, som omtalar att personen begravts vid kyrkan. Men framför 
allt är det de ristningar som berättar om brobyggande och andra Gudi behagliga 
gärningar och som innehåller böner av slaget ”Gud hjälpe hans/hennes ande/själ” 
som man menat vittnar om den tidigkristna eskatologin (Nilsson 1996:374ff; 
Williams 1996, jfr även Palme 1959:4z, 8yff).
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Den tidiga kristendomen i Attundaland
Att kristnandet inom nuvarande Sveriges gränser inte varit en enskild process som 
kan följas från ax till limpa betvivlar knappast någon idag. Processerna (för det 
rör sig givetvis om flera) har startat vid olika tidpunkter och förlöpt på olika vis, 
beroende på vilken region man studerar (jfr Gräslund zoor:123 ff, med där anförda 
arbeten). Likaså har olika inriktningar av kontinentaleuropeisk kristendom varit 
tongivande vid olika tidpunkter i olika regioner. Kyrkohistorikern Jan Arvid 
Hellström har i detta sammanhang delat in nuvarande Syd- och Mellansverige 
i en ”västerhavs- och en östersjösfär” och ”av alla tecken att döma kristnades 
västerhavssfären först” (Hellström 1996:7z). Till Västerhavssfären - som i sin 
helhet utgörs av de nordeuropeiska landområden vilka anknyter till och ”förenas” 
genom kontaktvägarna över Nordsjön, Skagerack och Kattegatt - räknas hela 
Västsverige samt de inre och västra delarna av Småland. Till Östersjösfären hör 
på motsvarande vis de nuvarande östersjölandskapen samt Oland och Gotland, 
men i sin helhet omfattar den även Åland, Finland och Baltikum samt områdena 
kring de ryska floderna. Östergötland uppfattas inta en särställning som närmast 
har fungerat som en slags ”bro” mellan Västerhavs- och Östersjösfären. Inom 
den svenska Västerhavssfären är det kristna inflytandet av engelsk/irisk och 
nordtysk proveniens mycket påtagligt och starkare än inom Östersjösfären 
där kontaktnätet i första hand varit riktat österut. Vad gäller ett motsvarande 
östkristet/bysantinskt inflytande inom den svenska Östersjösfären, är däremot 
Hellström mycket betänksam och avvaktande. Sannolikt har man mottagit 
impulser från bysantinsk kristendom men detta har i så fall ägt rum på individuell 
nivå; några belägg för ett kristet bysantinskt inflytande på kyrkoorganisation eller 
liturgi saknas helt enligt Hellström. Den bysantinska kyrkan hade heller ingen 
missionstradition att aktivera på samma sätt som den västeuropeiska, istället 
är det främst genom politiska överenskommelser och allianser, där kungar och 
furstar spelat de avgörande rollerna, som den bysantinska kyrkan expanderat 
(Hellström 1996:70-93).

1 vilken mån Hellström har fog för sitt närmast kategoriska avvisande ligger 
utanför mina kunskaper att bedöma, men åsikten delas inte av alla. Jörn Staecker, 
Nora Liljeholm samt Leon Rhodin, Leif Gren och Verner Lindblom är några av 
dem som på senare tid fört fram avvikande åsikter. De menar att det även i Sverige 
sannolikt existerat en bysantinsk/ortodox mission och/eller ett starkt inflytande 
(Staecker 1997b; Liljeholm 1998; Rhodin, et al zooo). Staecker och Liljeholm 
behandlar främst förhållandena på Gotland. Staecker menar att de fyndförande 
så kallade kyrkogårdsfynden och den tidiga könssegregeringen på dessa platser 
uppvisar karaktäristika gemensamma med bysantinsk begravningstradition och 
han nämner även två bysantinska missionärer, Kyrillus och Methodius, som 
år 864 verkade i nuvarande Slovakien (Staecker 1997^77). Liljeholm å andra 
sidan uppfattar det fortsatta, eller nyupptagna, bruket av skelettbegravningar på 
ättebackarna, vid sidan av dem som ägt rum på kyrkogård, som en indikation på 
östkristet inflytande. Bakgrunden antas vara att den ortodoxa kyrkan generellt 
under historien har lagt lägre tonvikt på organisatoriska frågor än den (västkristna)
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romersk-katolska (Liljeholm 1998: zzff). Rhodin, Gren och Lindblom pekar på 
uppenbara bysantinska influenser uttryckta i kyrkokonst och ornamentik i ett 
flertal av Västergötlands 1 ioo-talskyrkor, och menar att ett bysantinsk, ortodoxt 
kristet inflytande utan en egentlig mission i västeuropeisk mening kan förklara en 
del av de anomalier som finns i de vikingatida och tidigmedeltida källmaterialen. 
Exempelvis den ojämna fördelningen av höggravfält och den avsiktliga skade
görelsen på runstenar (Rhodin, Gren & Lindblom 2000:165-181).

Som jag ser det går Hellströms antaganden också delvis stick i stäv med en 
annan mycket intressant aspekt av kristendomens spridning i samhället, som han 
själv tar upp: de olika nivåer utifrån vilka kristnandet kan analyseras. Här skiljer 
Hellström mellan (1) den individuella, (2) den kollektiva och (3) den kyrkorättsliga. 
Den första nivån avser när enskilda individer konverterar, den andra när grupper 
sluter upp kring de nya sederna och den tredje när man inom större regioner 
officiellt antar kristen tro och sed. Hellströms nivåer är en modifiering av de faser 
som den norske historikern Fridtjov Birkelie indelat kristianiseringsprocessen i 
Norge i, men saknar det kronologiska ramverk som Birkelie också laborerar med 
(Hellström I996:i63ff; jfr även Ros 2001:177 med där anförda referenser). Helt 
klart är, att de områden där Hellström saknar belägg för ett östkristet inflytande 
kan kopplas till den tredje, organisatoriskt präglade nivån. Då befinner vi oss 
till största delen utanför ramarna för denna studie och ett gott stycke in på 
n oo-talet. Hellströms tredje nivå är således mindre intressant för denna studie. 
Vid vilken tid man på officiell nivå antagit kristendomen i Attundaland är höljt 
i dunkel. I de skriftliga källorna omnämns en prost över Attundaland första 
gången på 1160-talet, vilket dock inte på något sätt utesluter att ämbetet även 
existerat något decennium tidigare. Beträffande händelserna i det angränsande 
Tiundaland, har Jonas Ros i sin avhandling förlagt den aktuella tidpunkten till 
1130-talet (Ros 2001:170, 209). Gravfälten på Valsta och Skälby utgör också 
goda indicier på att den kristna organisationsfasen i Attundaland inte kan ha 
inträffat så mycket tidigare än ett stycke in på 11 oo-talet.

De av Hellströms nivåer som är aktuella i arbetet med att analysera de kristna 
inslagen i Attundaland i denna studie, blir således den individuella (1) samt i viss 
mån även den kollektiva (2). I ingen av dessa vill som sagt Hellström utesluta 
möjligheterna av bysantinska influenser, och vad gäller de principer enligt vilka den 
bysantinska kyrkan oftast tycks ha expanderat - vilka på sätt och vis kan beskrivas 
som karaktäristiska för den individuella nivån - kan erinras om de allianser som 
den begynnande centralmakten och aristokratin utvecklade under senare delen 
av 900-talet och 1000-talet. Såväl Erik Segersäll som Olof Skötkonung hämtade 
sina respektive gemåler öster och söder ifrån och Olof gifte sedermera bort sin 
dotter Ingegärd med den ryske furst Jaroslav, en aktiv bekännare av den ortodoxa 
tron och kyrkobyggare i bland annat Kiev och Novgorod (jfr bl.a. Hallencreutz 
2ooi:94ff; Palme ipyptizyff). Att de eventuella bysantinska influenser inom den 
tidiga kristendomen på östsvenskt område som dessa allianser kan ha medfört, 
inte satt spår i de senare nivåerna/faserna kan måhända ges kronologiska för
klaringar som bottnar i att den realpolitiska situationen var annorlunda på 11 oo- 
talet när den kyrkorättsliga, organisatoriska fasen påbörjades.
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Hellström är dock ingalunda ensam i sina åsikter om ett eventuellt östkristet 
inflytande, tvärtom representerar han den allmänt vedertagna uppfattningen, 
bland religionshistoriker liksom bland arkeologer. Man vill inte utesluta möj
ligheten av påverkan, men de förhållandevis rikliga fynden av bysantinska, re
ligiösa föremål som kommit i dagen i framför allt Sigtuna ser man mera som ett 
slags souvenirer som hemvändande Österlandsfarare tagit med sig, alternativt 
som vittnesbörd om att människor med en ortodox trosuppfattning vistats i sta
den, än som en spegling av en aktiv ortodox förkunnelseverksamhet på platsen 
med omnejd (jfr bl.a. Gräslund 1996:41^ 2001:9, 131; Edvardsson 1991; Ros
lund i99ib:57; Ros zootiiyof). En stark indikation på att detta också kan vara 
en riktig slutsats, är att religiösa föremål såsom enkolpier, krucifix, glaserade 
uppståndelseägg av bysantinskt ursprung etc. hittills inte påträffats i någon nämn
värd omfattning utanför Sigtunas gränser och definitivt inte i gravkontexter, där 
mycket av fyndmaterialet från 1 ooo-talet och senare annars bär en starkt östlig 
prägel. Häri finns en tydlig skillnad mellan östra Mälardalen/Attundaland och 
Gotland, där talrika religiösa föremål av ovannämnd karaktär kommit i dagen 
på landsbygdens gravfält (jfr bl.a. Liljeholm 1998).

Den källkategori som kanske använts flitigare än någon annan, vad gäller 
frågan om vilken sorts kontinental kristendom som varit förhärskande, är run
stenarna. Såväl korsen som de vanliga böneformlerna och bönernas eskatologiska 
innebörder har analyserats av flera forskare. Någon enighet kan dock knappast sägas 
råda. Olika forskare menar sig se influenser från engelskt, låg-tyskt/frisiskt, högtyskt 
och även bysantinskt håll (jfr Williams 1996a och b; Zachrisson 1998:123-164; 
Kitzler Åhfeldt 2002:59^ med i dessa anförda arbeten). I synnerhet tycks man inta 
olika uppfattningar kring de på stenarna vanliga böneformlerna, i vilka jungfru 
Maria agerar som förbedjerska för den avlidnes själ; vissa ser i dessa en östkristen, 
bysantinsk influens, andra inte (jfr Zachrisson 199 8:129). Flertalet forskare menar 
dock att det framför allt går att urskilja ett starkt inflytande från engelskt håll på 
stenarna, och kontrasterar detta mot de skriftliga missionshistoriska källorna av 
nordtysk proveniens (från Hamburg-Bremenstiftet), i vilka den engelska närvaron 
i bästa fall endast framträder implicit mellan raderna. Arkeologen Linn Lager är en 
av dem som på senare tid visat att det föreligger likheter mellan runstenskorsens 
former och engelska stenkors samt att det också finns överensstämmelser i det 
liturgiska språkbruket (Lager 2000:117-132).

Men runstenarna är ingen homogen fornlämningskategori; motiv och in
skriptioner ändrades under det dryga hundratalet år som traditionen var le
vande i Uppland och Attundaland (för runstenarnas kronologi och typologi jfr 
bl.a. Gräslund 1992c; Herschend 1994). Torun Zachrisson (1998) har utifrån 
detta faktum på ett tentativt vis analyserat de uppländska stenarna och satt in 
dem i ett historiskt skeende som tar hänsyn till social kontext, missionshisto
riska sammanhang och arkeologiska källor. I Zachrissons syntes har Sigtuna, i 
egenskap av en från början anlagd ”kristen” stad, en avgörande betydelse och 
hon tillskriver stenarna stor roll som aktiva redskap i spridandet av den nya läran. 
Bakom de äldsta (vikingatida) stenarna (vilka motsvarar Gräslunds grupper RAK, 
KB, Fp, Pr 1-2) som kännetecknas av ett ganska komplicerat religiöst språkbruk
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och, på motsvarande vis, ett förhållandevis okomplicerat bildspråk, anar hon 
de kristna som också tillhörde ett socialt samhällsskikt med intressen i Sigtuna 
- utan att de för den skull måste ha bott i staden - där de deltog i mässor och 
gudstjänster. Dessa stenar är inga ”missionsstenar”; med sina komplicerade 
språkvändningar riktade de sig knappast mot några man sökte omvända. Istället 
bör de ha vänt sig till de redan initierade. Bakom den något yngre gruppen ste
nar däremot (som motsvaras av Gräslunds grupper P3-5), vilka har ungefär 
de motsatta egenskaperna, det vill säga enklare, mer formelartade inskrifter i 
kombination med uttrycksfullare bildspråk, finns de verkliga missionärerna. Bild
språket, med sina för den tänkta målgruppen välkända metaforer, är utvecklat 
för att dra till sig även de icke-kristnas uppmärksamhet, samtidigt som det re
ligiösa språket på stenarna är förenklat. Zachrisson sätter hypotetiskt dessa 
stenars explosionsartade tillkomstförlopp i samband med en specifik historisk 
händelse: maktkampen mellan den nordtyska, kejsartrogna kyrkan och den in- 
hemska/engelskbaserade kyrkan som resulterade i att Sigtuna stift bildas under 
överinseende från Hamburg-Bremen omkring 1060 e.Kr. Detta inträffade efter 
att kung Emund dött och hans (”huvudlöse”) biskop Osmund fördrivits från Mä
lardalen. Tidpunkten överensstämmer väl med Gräslunds kronologi för stenarna, 
som då antingen kan vara delar i en missionsinsats ut i omlandet som initierats av 
det nya Sigtunastiftet eller av den fördrivna sidan (Zachrisson 1989:1551!).

Det är också nu som de professionella runristarna, Åsmund Kårason, Öpir, 
Fot, Balle, med flera, träder fram, personer vars identiteter och syften varit myck
et omdiskuterade. Framför allt har man sökt identifiera de två förstnämnda och 
framlagt de mycket kontroversiella hypoteserna att det bakom signaturerna döljs just 
”den huvudlöse” biskop Osmund (Åsmund Kårason) respektive den novgorodske 
prästen Pop Upir Lichoj (Öpir) (Sjöberg 1982; jfr även Jansson, H 1998:116!; 
Hallencreutz 2001:95!, med i dessa anförda arbeten). Hypotesen har mött kraf
tigt motstånd och i vilken mån den vilar på fast grund kan jag inte uttala mig om, 
men den sätter onekligen in runstenarna i ett spännande perspektiv och historiskt 
sammanhang som till viss del går att förena med Zachrissons tes ovan.

Nyligen (2002) har också de professionella runristarna, bland annat Öpir och 
Fot, behandlats av Laila Kitzler Åhfeldt. Med hjälp av laserskanningsanalyser 
av stenarnas ristningar har Kitzler Åhfeldt klarlagt att flera ristare oftast varit 
delaktiga i ristandet av varje enskild sten, trots att de är signerade med ett bestämt 
namn. Vissa har aldrig arbetat tillsammans, under det att andras samarbete 
går att spåra på flera stenar. En - av Kitzler Åhfeldt kallad "the Master?: The 
Productive Carver (Rz)” - har agerat inom hela regionen. I Öpirstenarnas fall 
har denne mästare dessutom stavat namnet på tre olika vis. Bakom detta anar 
Kitzler Åhfeldt en tämligen välorganiserad struktur där namnsignaturerna 
inte skall uppfattas som personliga utan mera som signaturer för speciella 
”hantverkshus” som haft flera ristare knutna till sig. Dessa mästare och gesäller 
har vidare varit så pass förtrogna med den kristna liturgin och språkbruket att 
Kitzler Åhfeldt menar att det bör ha existerat en etablerad och utbyggd kyrklig 
organisation bakom dem. Ristarna och deras verksamhet kan i ett europeiskt 
perspektiv jämföras med de stenhuggare som vid samma tid framställde den
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religiösa konsten i England; dessa var knutna till klosterorganisationen (Kitzler 
Åhfeldt 2002:53-74 samt paper IV).

Den forskare som dragit de längsta konsekvenserna angående den tidiga kris
tendomen och dess organisation i Uppland är dock sannolikt historikern Henrik 
Jansson (1998). I sin avhandling penetrerar Jansson magister Adam av Bremens 
missionshistoriska verk utifrån nya synvinklar och drar slutsatser som få hittills 
vågat göra. Hans argumentation följer i huvudsak två förenliga linjer: dels har 
Mälardalen och Uppland, liksom övriga delar av det dåtida Sverige, varit långt 
mer inblandade i de kyrkorättsliga och politiska konflikter som utspelades på 
kontinenten under senare delen av 1000-talet än vad många tidigare tagit hänsyn 
till. Dels har man i Adams redogörelse för den religiösa situationen i Mälardalen 
i alltför hög grad uppfattat honom bokstavligt, och inte tagit tillräcklig hänsyn 
till verkets tendentiösa karaktär och syfte; man har inte beaktat den litterära 
tradition som Adam följer och sett verket för vad det är: en argumentationsskrift 
för den ena sidans sak i den då pågående Investiturstriden.

Investiturstriden rörde, i sak, vem som var västkyrkans rätta överhuvud: den 
världslige, tysk-romerske kejsaren eller påven i Rom. Striden resulterade bland 
annat i att påven bannlyste Hamburg-Bremens ärkebiskop Liemar, den person som 
Adam tillägnade sitt verk. I denna retorik kan epitetet ”hedning”, paganus, gälla 
såväl dem som inte är kristna som de som är fel sorts kristna, menar Jansson. 
Han menar också att det på 1000-talets senare del inte fanns något hednatempel 
eller centrum för förkristen kultutövning i gamla Uppsala, såsom Adam förtäljer. 
Istället skall Adams text angående detta tempel och de fasansfulla aktiviteter 
som utspelats där, förstås som en allegorisk omskrivning och diabolisering av 
den romerska påvekyrkan, vars mest framträdande förespråkare på svensk mark 
residerade i Uppsala enligt Jansson. Dessa, bland annat kung Emund - som 
Adam givit tillnamnet ”slemme” - och hans biskop ”den huvudlöse” Osmund 
var personer som starkt emotsatte sig den tysk-romerska kyrkans inflytande.

Den konflikt mellan det Hamburg-Bremiska Sigtunastiftet och gamla Uppsala 
som berättelsen också återger, ser Jansson som en svensk motsvarighet till de 
europeiska konflikterna. Dessa rörde ytterst samhällets sociala och ekonomiska 
grundvalar, mellan stad och land. Det var en kamp mellan å ena sidan det 
aristokratiska bondesamfund som av hävd och tradition tidigare kontrollerat 
såväl regioner som kungaval, å andra sidan ett nytt samhälle där kungen (alt. 
kejsaren) till stor del också utgjorde ett medel och instrument som möjliggjorde 
ett socialt avancemang bland dem som stödde honom, exempelvis ärkebiskopar 
(Jansson 1998).

Att påstå att Janssons antagande om en existerande kristen församling i 
(gamla) Uppsala - styrd av kung och biskop - vid slutet av 1000-talet, har mött 
motstånd är troligtvis en underdrift. Bland annat har religionshistorikern Olof 
Sundqvist nyligen påpekat att de kristna inslagen i miljön och fornlämningsbilden 
kring (gamla) Uppsala - bortsett från kyrkan, naturligtvis, som i sin nuvarande 
skepnad dock knappast är äldre än från mitten av noo-talet (jfr Bonnier 
1991:101) - är ganska få. Inom socknen finns exempelvis endast en handfull 
kända runstenar eller runstensfragment, av vilka flera påträffats inmurade i

36 Utgångspunkter och problemkomplex med anknytning till källmaterialet



kyrkan och var de ursprungligen stått är oklart. Vidare att den koppling Jansson 
gör mellan (gamla) Uppsala, kung Emund ”slemme” och biskop Osmund, inte 
är alldeles vattentät. Den enda källa som explicit knyter Emund till Uppsala, och 
följaktligen gör honom till Uppsalakung, är Landmæri I, en gränstraktat mellan 
Sverige och Danmark behäftad med högst tvivelaktigt källvärde som ingår i den 
Äldre Västgötalagen (Sundqvist zooz:iizff; Sawyer 1991:64ft).

I vilken mån många av de teorier och hypoteser som jag ovan summariskt 
redogjort för är att betrakta som stabila eller inte, är jag inte kapabel att till 
fullo bedöma. Det ligger utanför ramarna för denna studie. Ändå menar jag 
att det tvivelsutan kan vara fruktbart att betrakta ättebackarna på Valsta och 
Skälby mot denna, något splittrade, fond. Inte minst gäller detta naturligtvis den 
kristna begravningstraditionen. Det är de facto i detta tidevarv som många av 
begravningarna ägt rum, och inget samhälle är en isolerad ö. Vi bör således, av 
olika anledningar, snarast förvänta oss att kristendomen och det kristna grav
språket under denna tid inte avsatt likartade spår i den materiella kulturen som 
de vi finner efter att den regionala kyrkorättsliga organisationen genomförts.
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5. Gravfälten
- en sammanfattande beskrivning

I undersökningsrapporterna (Andersson 1997; Andersson Z003) har gravfältens 
sammansättningar redovisats och deras respektive kronologiska förlopp ana
lyserats. Rapporterna utgör ett slags fristående kataloger till detta arbete, men en 
sammanfattande beskrivning av gravfälten, där de också relateras till respektive 
landskapskontext, känns ändå berättigad i detta sammanhang. Det föreligger 
såväl likheter som olikheter lokalerna emellan.

Det topografiska läget och dess konsekvenser
En gemensam nämnare utgör deras naturtopografiska lokalisering i landskapet. 
Båda var belägna i vad Björn Ambrosiani benämnt som ”A-läge”, det vill säga 
de återfanns på samma impediment som den forna bebyggelseenheten, såsom 
denna är återgiven på de äldsta kartorna över respektive område (jfr Ambrosiani, 
B. 1964:193). Vid Valsta rör det sig om en ägomätningskarta från 1715 och vid 
Skälby är den äldsta kartan från 1636. På båda platserna befinner sig gravfälten 
helt, respektive till största delen, inom den med hägnader omslutna bytomten. 
Impedimenten utgjordes i båda fallen av kraftigt markerade bergshöjder med 
ställvisa förekomster av berg i dagen och branta stup: åt norr vid Valsta, åt öster 
och väster vid Skälby.

Bebyggelsen vid Valsta var dock till största delen övergiven vid karteringen 
1715, på platsen finns endast ett torp markerat. Enheten hade under senare delen 
av r600-talet gått upp i det då nybildade Vallstanäs säteri, som anlades ute på 
en udde vid sjön Fysingens östra strand (Andersson 1997:5). Anmärkningsvärt 
är dock att den till största delen övergivna enheten - tillsammans med det i land
skapet väl synliga gravfältet - fortfarande år 1715 karteras som ett inhägnat 
impediment och ges beteckningen ”bytomten”.

Impedimentet vid Skälby har å andra sidan brukats för bebyggelse långt in i 
historisk tid. Byn uppgick visserligen i Edsbergs säteri vid mitten av 1600-talet, 
men byns gårdar övergavs inte, utan fortsatte brukas som självständiga enheter. 
Vid början av 1900-talet inträffar dock en mycket stor förändring av platsen och 
dess karaktär, då merparten av marken i anslutning till den forna bybebyggelsen 
avstyckas och försäljs till egnahemsbebyggelse. Den nutida stadsdelen Häggvik i 
Sollentuna börjar så smått att växa fram (jfr Rydström & Wijkander 1974:17). 
För att i någon mån möta detta exploateringshot karterades gravfältet 1929 ge
nom Riksantikvarieämbetets försorg.
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Figur 7. Valstaenheten såsom denna är avbildad på 1715 års lantmäterikarta. På (fotografiet av) 

kartan har de med raä 59 samtida gravfälten markerats.

Huruvida det finns en rumslig överensstämmelse mellan den historiska bebyggelse 
som återgivits - eller i Valstas fall låter sig anas - på kartorna, och en förhistorisk 
bebyggelse samtida med gravfältens användningsperioder, kan endast besvaras 
med säkerhet vad gäller förhållandena på Valsta. Här företogs arkeologiska 
undersökningar av bebyggelseläget, raä 165, parallellt med undersökningarna 
av gravfältet. Undersökningarna avslöjade att bebyggelsen etablerats under ro
mersk järnålder, för att under årens lopp genomgå flera skepnader. Från det 
vikingatida skedet återfanns lämningar efter grophus och ett verkstadsområde
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Figur 8. Skälbyenheten såsom denna är avbildad på 1636 års lantmäterikarta. På (fotografiet av) 

kartan har de med raä 291/293 samtida, eller förmodat samtida, gravfälten också markerats. Det 

streckade området i öster visar det s.k. Skälbygravfältets utbredning enligt den Ekonomiska kartan.

för sannolik pärltillverkning i nederkanten av impedimentet, det vill säga i ome
delbar anslutning till gravfältet (Andersson & Hållans 1999).

Vid Skälby har endast en mindre arkeologisk undersökning utförts. Undersök
ningen berörde vad som troligtvis varit de perifera, västra delarna av den högmedeltida 
byns utbredning, huvudsakligen förlagd vid sidan (väster) om impedimentet. 
Härvid framkom också sporadiska bebyggelselämningar från förromersk och 
romersk järnålder, tillsammans med delar av ett husgrundsfundament som tro
ligtvis tillhört den medeltida bebyggelsen (Andersson 1995; Jakobsson 1996). 
Lämningar från det vikingatida skedet har således inte återfunnits, men kan 
mycket väl tänkas ha varit belägna i sydsluttningen av impedimentmarken. Någ
ra arkeologiska undersökningar, som eventuellt skulle kunna klargöra detta, 
företogs emellertid inte när området exploaterades för modern bebyggelse vid 
mitten av 1900-talet.
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En skillnad mellan Valsta och Skälby rör det rumsliga och synligt iakttagbara 
förhållandet mellan bebyggelse (på Skälby förmodad) och gravfält på respektive 
impediment, raä 59 låg på toppen och i sydsluttningen av sitt impediment, med 
bebyggelsen förlagd nedanför. På ett påtagligt vis har den alltså haft gravfältet 
”i ryggen” och till och med ”ovanför” sig. RAÄ 291/293 var däremot till största 
delen förlagd till nordslänten av sitt impediment, bakom och på andra sidan 
krönet av impedimentet, sett i förhållande till den förmodade bebyggelsen. Grav
fälten kan därför sägas representera två olika mönster av gravläggande: ett väl 
synligt från samtida bebyggelse (Valsta) och ett i det närmaste osynligt från sam
tida bebyggelse (Skälby).

Rumslig utbredning och omfattning
Detta leder automatiskt över till frågan om huruvida den utbredning och om
fattning av respektive lokal som konstaterades vid undersökningarna också ut
gör den ursprungliga. Vid Valsta kan vi vara förhållandevis säkra på att så är 
fallet. Gravfältet föreföll att endast i liten omfattning vara påverkat av sentida 
exploateringar. De som kommit till stånd i den omedelbara närheten har föran
letts av anläggandet av nya vägsträckningar: E4:an i öster och gamla Riksväg 1 
i väster. Det får betecknas som tveksamt huruvida dessa arbeten medfört några 
skador på gravfältet. Däremot har det förekommit en viss skadegörelse inom 
gravfältet. Skadegörelsen har ägt rum under både förhistorisk och historisk tid, 
men den har inte varit så omfattande att några gravar helt har utplånats. Med 
största sannolikhet är därför gravfältets maximala utbredning och omfattning 
överensstämmande med den som kunde konstateras vid undersökningen.

Skälbylokalen har å andra sidan varit utsatt för ett närmast extremt exploa- 
teringstryck under 1900-talet. Mycket talar för att gravfältet under sin aktiva 
period haft en både större och delvis annorlunda utbredning än den som återstod 
vid undersökningen. Gravar har försvunnit inom lokalen, något som framgår 
med önskvärd tydlighet om karteringen från T929 jämförs med undersökningens 
anläggningsplan. På den förra finns - förutom flera redan då uppkomna skador 
och markingrepp - en större rektangulär stensättning (0,4 meter hög), avbildad i 
gravfältets norra del, vilken inte stod att återfinna vid undersökningen. Dessutom 
påvisade undersökningen att tre stora ytor inom gravfältet totalförstörts i sam
band med villabebyggelsen. Att gravar bör ha legat även inom dessa ytor är 
högst sannolikt, något som också den täta gravplaceringen inom oskadade par
tier av gravfältet talar för. Vidare har gravfältet även omfattat ett område av 
okänd storlek väster om, och nedanför, höjdryggen. Här undersöktes 1937 en 
stensättning och i samma område framkom ytterligare två vid undersökningen 
1995. Det går heller inte att utesluta att gravfältet haft en större omfattning och 
utbredning söderut. Uppe på impedimentets krön kvarligger än idag två sten- 
sättningar (anledningen till att de inte undersökts 1994/1995 var att de inte 
berördes av exploateringen). Terrängen kring kröngravarna består dock mestadels 
av hällmark med berg i dagen vilket gör det osannolikt att ytterligare gravar kan 
återfinnas här, men längre ned i slänten kan det ha förekommit flera. Gränszonen
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mellan bebyggelsen och gravfältet är dock, som påpekades ovan, dåligt känd. 
Med största sannolikhet kommer den också att förbli så, och mot bakgrund 
av detta bör raä 29T/293 till övervägande delen anses som ett totalundersökt 
gravfält. Dock med reservation för att såväl omfattningen inom den konstaterade 
utbredningen som utbredningen i framför allt västlig, men kanske också sydlig 
riktning, har varit större under dess aktiva period.

Normaliteten

Tidigare påpekades att gravfälten vid Valsta och Skälby kan betecknas som 
normalstora med mälardalsmått mätt: det genomsnittliga antalet inventerade 
gravar, det vill säga synliga ovan jord, på yngre järnåldersgravfält uppgår 
till 10-33 stycken (Bennett 19873:156). På Valsta gick ett tjugotal gravar att 
urskilja ovan jord och på Skälby ungefär lika många. En annan företeelse som 
lokalerna har gemensamt, även med flertalet andra yngre järnåldersgravfält 
i Mälardalen, är att de också hyste gravläggningar från äldre järnålder som 
i en del fall överlagrats av de vikingatida (jfr Bennett igSyaifig 5). Antalet 
gravar från äldre järnålder var emellertid mycket litet i förhållande till de vi
kingatida. På Valsta härrörde 8-10 från romersk järnålder, sannolikt från över
gångsperioden mellan epokens äldre och yngre del, och på Skälby återfanns 
två gravläggningar från förromersk järnålder, men också bebyggelselämningar 
från romersk järnålder/folkvandringstid, under vikingatida gravar. På ingen av 
lokalerna förelåg emellertid en direkt kontinuitet mellan gravläggningsperioder- 
na. Kontinuitetsbrottet på Valsta är ca 500 år och på Skälby kan det vara hela 
i 200 år om man enbart ser till gravläggandet, inbegriper man även bebyggelsen 
blir tidsglappet omkring 550 år. Då båda lokalerna vad gäller gravläggande har 
sina kronologiska tyngdpunkter så markant förskjutna till en specifik tidsperiod, 
menar jag att raä 59 och raä 291/293 främst bör betraktas som vikingatida 
gravfält.

Det verkliga antalet vikingatida gravar, det vill säga det antal som konstaterades 
vid undersökningen, uppgick på Valsta till 55 stycken (alternativt 51 beroende 
på hur man räknar) och på Skälby till 39 stycken. På grund av skadegörelse

RAÄ 59, Valsta RAÄ 291/293, Skälby

Kombinationsgravar
c. . „ 6 % (3 st.) „ ,
Skelettgravar Brandgravar Skelettgravar Brandgravar

Figur 9. Fördelningen i absoluta tal och procent mellan brand- och skelettgravar på båda 

lokalerna.
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förelåg i en del fall viss osäkerhet angående vissa gravars verkliga natur, men 
på Valsta har 33 anläggningar bedömts som renodlade brandgravar, medan 18 
var renodlade skelettgravar. Tre anläggningar innehöll en kombination av brand- 
och skelettgravskick, varvid de senare tillkommit sekundärt och inkorporerats 
i redan befintliga anläggningar. På Skälby konstaterades 17 brand- och zz ske
lettgravar; således en betydligt jämnare fördelning, men med en liten övervikt 
för den senare kategorin. Två av skelettgravarna, az och aiz, och fyra av brand
gravarna, A3, a6, A41 och A46, var dock mycket förstörda och två gravar, A17 och 
A51, var så kraftigt förstörda att deras gravskick förblir ovisst. På Skälby fanns 
ingen anläggning i vilken båda gravskicken kombinerats.

Tidställningen
Valstas ättebacke raä 59 har i sitt vikingatida skede nyttjats under en period 
på ca 350 år: fr.o.m. början av 800-talet och fram till mitten av 1100-talet. På 
Skälby raä Z91/Z93 är förloppet under motsvarande tidsepok kortare: sannolikt 
bara omkring 150 år. Gravläggandet inleds vid mitten av 900-talet och pågår 
med all säkerhet åtminstone fram till sekelskiftet kring år 1100.

Valsta, brandgrav A5 1245 ±85BP 

Valsta, skelettgrav A62 1110 ±80BP_ 

Valsta, brandgrav A49 1060 ±80BP. 

Valsta, skelettgrav A48 995 ±50BP 

Valsta, skelettgrav A60 980 ±50BP 

Valsta, skelettgrav A75 965 ±50BP 

Valsta, skelettgrav A69 950 ±50BP 

Valsta, brandgrav A13 910 ±85BP 

Valsta, brandgrav A52 900 ±85BP 

Valsta, skelettgrav Al 895 ±60BP 

Skälby, brandgrav A42 1065 ±50BP 

Skälby, skelettgrav Al 1 1060Ż40BP 

Skälby, skelettgrav Al5 1060 ±40BP 

Skälby, brandgrav A26 1040 ±50BP 

Skälby, skelettgrav Al 1040 ±40BP 

Skälby, skelettgrav A9 1035 ±40BP 

Skälby, brandgrav A20 1020 ±50BP 

Skälby, skelettgrav A23 925 ±40BP

UL

Cal BC/Cal AD 500 Cal AD 1000 Cal AD

Kalibrerad

Figur io. '4C-diagram.
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Människorna

Uppskattningsvis har minst 67 människor gravlagts på raä 59 under vikinga
tid. I summan ingår också de vars kvarlevor helt förmultnat, det vill säga de 
”bentomma” skelettgravarna. Av de 67 kan fem personer på sannolika skäl an
tas ha avlidit under barnaåren. I flertalet gravar har endast en person kunnat 
identifieras, men minst två skelettgravar, a6z och A74, och två brandgravar, 
Ai 8 och A43, var dubbelgravar för två individer. Härtill kommer de så kalla
de kombinationsgravarna av vilka en, A64, hyste två individer, en, ai6, fyra 
(1 brand- och 3 skelettgravar) och en, ai, fem individer (z brand- och 3 ske
lettgravar). Osteologiskt och arkeologiskt grundade könsbedömningar var möj
liga att utföra på 35 personer i 30 av gravarna och visar att den demografiska 
sammansättningen vad gäller kön var zo män och 15 kvinnor.

På raä Z91/Z93 uppskattas 41-43 människor ha gravlagts under vikingatid, 
även här inkluderas de ”bentomma” skelettgravarna. Bland Skälbybefolkningen 
kan påfallande många barn konstateras. Tio av de 41-43 individerna uppskattas 
ha avlidit före 10 års ålder. Tre brandgravar, A3, azo, AZ4, och en skelettgrav, A35, 
kunde med säkerhet sägas hysa fler än en person och eventuellt kan ytterligare 
en skelettgrav, A47, tänkas tillhöra denna kategori. Sexton av de drygt fyrtio 
gravlagda har könsbedömts, bland dessa återfinns sju män och nio kvinnor.

En intressant företeelse på Skälby, och som inte går att belägga på Valsta, 
är att barn eller sannolika barn förekommer i fyra av de fem dubbelgravarna, 
oavsett gravskick.

Valsta Skälby

Figur u. Gravfältens demografiska sammansättning.
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Omgivningarna
Däremot skall vi inte förledas att tro att vi genom totalundersökningarna av 
raä 59 och raä 291/293 kan uppnå någon komplett kännedom om exempelvis be
folkningsstorlek, demografisk sammansättning och struktur på respektive platser. 
Varken raä 5 9 eller raä 291/293 utgör de enda gravfälten från sen vikingatid 
kopplade till bebyggelsenheterna. Delundersökningar av äldre datum från flera 
av de närliggande och omgivande gravfälten ger vid handen att dessa med största 
sannolikhet måste ha brukats samtidigt som raä 59 och raä 291/293.

Vid Valsta utgörs de samtida gravlokalerna av raä34, raä57 och raäiii 
och delundersökningar har gjorts på de två förstnämnda. På raä 57, som för 
övrigt ligger endast omkring 60 meter nordost om raä 59 och också inom den 
del av impedimentet som kallas ”bytomten” på lantmäterikartan, undersöktes 
en hög 1954. Graven utgjordes med all sannolikhet av en skelettgrav (äta nr: 
5388/54).

Det i väster närbelägna raä 34 undersöktes vid två tillfällen i960, dels en yta 
i norr, dels en i söder. I den norra delen, som endast innehöll två ovan jord synliga 
gravar, påträffades ytterligare sju gravar samt boplatslämningar i form av stolphål 
och härdar. Gravarna utgjordes av en brandgrav och åtta skelettgravar. Att de 
senare utgjordes av skelettgravar nämns förvisso inte explicit i den knapphändiga 
avrapporteringen, men framgår av sektionsritningar genom anläggningarna (ata 

nr: 7665/61). I den södra delen, ca 100 meter söder om gravfältets ovan jord 
synliga begränsning, undersöktes en hög, A19. Av rapporten framgår att den 
innehöll en brandbegravning utan annat innehåll än brända ben. Undersökaren 
- Valdemar Ginters - nämner också ett smula egenartat drag som, kan man lä
sa sig till mellan raderna, tycks ha vållat honom en del huvudbry. I kärnrösets 
centrala del syntes också en sydväst-nordostligt orienterad ”stenkistliknande” 
konstruktion med en fyllning av sand och mindre småsten (jfr ata nr: 4876/60). 
Med största sannolikhet är denna grav ytterligare ett exempel på den särpräglade 
begravningstradition som i tre fall kunde beläggas på raä 59, det vill säga i 
vilken man vid en senare tidpunkt anlägger skelettbegravningar i redan befintliga 
brandgravar. Det stora inslaget av konstaterade skelettgravar på både raä 59 och 
RAÄ 34, samt inte minst ännu en sannolik ”kombinationsgrav”, utgör ett mycket 
starkt indicium på att tre, idag och med våra ögon sett åtskilda, lokaler brukats 
samtidigt vid Valsta under åtminstone senare delen av vikingatid.

Vid Skälby har tidigare det stora och omkring 600 meter långa grav- och 
fornlämningskomplexet ca 250 meter sydost om bebyggelseläget, i högre grad 
än RAÄ291/293, kopplats samman med det förhistoriska Skälby (jfr Welinder 
1973; Rydström & Wijkander 1974). Komplexet, som ligger på en markant 
åssträckning, brukar i litteraturen omnämnas som ”Skälbygravfältet” och om
fattar idag fem fornlämningsnummer, raä 285-289, av vilka fyra utgörs av grav
lokaler. Under 1900-talet har ett flertal undersökningar av både större och mindre 
format genomförts inom komplexet. Härvid har framkommit att gravläggandet 
inletts under tidig romersk järnålder, men också att dessa gravar till stor del har 
överlagrats senare av vikingatida gravar (Welinder i973:i2ff).
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Figur 12. Gravfältet raä 34, Väistä, såsom det framträdde vid karteringstillfället i960 (ata nr:

7665/61, Waldemar Ginters). Den undersökta ytan var belägen i gravfältets nordvästra del (in

klippt schaktplan, Franciska Sieurin-Lönnqvist). Notera de morfologiska och korologiska likhe

terna mellan raä 34, Valsta, och raä 59, Skälby (jfr Andersson I997a:fig. 3).
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Figur 13. Fotografi och planritning och av kärn- 

röset i högen A19. Ritning och foto: Valdemar 

Ginters (ÄTA nr: 4876/60). Med största san

nolikhet är detta ännu ett exempel på en s.k. 

kombinationsgrav.

Av kartor över fornlämningskomplexet att döma förekommer gravarna i mer 
eller mindre tydligt urskiljbara agglomerationer, även inom de ytor som kan 
anses förhållandevis opåverkade av sentida exploateringar och uppodling, se 
figur 8 i detta arbete (jfr Rydström & Wijkander 1974:36f samt karta). Ryd
ström & Wijkander misstänker dock att detta till stor del kan betraktas som en 
chimär, på grund av ett stort antal icke synliga anläggningar däremellan, men en 
tanke som enligt mitt förmenande också bör övervägas, är om inte grupperna 
i själva verket till största delen är ursprungliga. En hastig genomgång av det 
fyndmaterial som framkommit ger i alla fall vid handen att gravar, såväl brand
som skelettgravar, med sannolika dateringar till senare delen av vikingatid fö
rekommer inom samtliga fyra förtätningsområden.
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Den kronologiska parallelliteten med raä 291/293 framgår också av uppen
bara likheter i fyndmaterial, samt i arrangemang av skelettlägen och av brand- 
lagerstrukturer. Enligt mitt förmenande finns det således en hel del som talar för 
att man nyttjat upp till fem olika ställen parallellt för gravläggningar på Skälby 
under sen vikingatid. Dessutom finns ytterligare en liten lokal med gravar (raä 

292) strax nordväst om RAÄ291/293. Här har ingen undersökning företagits, 
men av gravformer att döma kan en samtidighet med de senvikingatida skedena 
på övriga lokaler inte uteslutas.

Gravfälten - en sammanfattande beskrivning 49



AjJ-uU.
. Schaktbegränsning

C Grav

Glf]D Grav synlig ovan jord 1992 

I— —i Profillinje

Berg i dagen 

V_,v_y Sluttning

A

<6300

>6260

x 6220

<?0 ^6

69 Ö-
66 71

Figur 14. Gravfältskartor över raä 59 (Valsta) och raä 291/293 (Skälby). Skala 1:600. Renritning: 

Pia Larsson och Franciska Sieurin-Lönnqvist.
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Högarna - odalens uttryck
Ett gemensamt morfologiskt drag lokalerna emellan är betoningen av (ätte) 
högen, och därmed ”Odalkonceptet” (jfr Zachrisson 1994). På Valsta är det 
manifesterat på ett mycket iögonenfallande vis genom (nästan) hela gravfältets 
centrala avsnitt, med den största högen (ai) högst upp och de två därefter föl
jande i storleksmässig ordning (A43 samt A50) placerade på rad ned i slänten längs 
en fallande skala (jfr Andersson ipgyarfig 3). Enbart genom sin påtagligt visuella 
och mycket imposanta framtoning antyder den stora Valstahögen Ai att den haft 
en mycket stor betydelse som referenspunkt för den samtida befolkningen.

Det är ett antagande som också styrktes genom den arkeologiska undersök
ningen som påvisade att högen kring sekelskiftet år 1100 e.Kr. genomgått en 
radikal förändring, vilken inneburit att den har bytt religiös, men knappast ideo
logisk, identitet. Vid denna tidpunkt har man grävt sig ned i den ursprungliga



brandbegravningen från 8oo-talet och anlagt tre kistgravar och arrangerat dessa 
i centrum så att de tillsammans bildat ett stort kors. Därefter har högens omfång 
och höjd förstärkts ytterligare.

På Skälby fanns inte samma slags extraordinära ideologiska uttryck och mo
numentalitet samlad i en enskild anläggning. Gravfältet rymde istället många 
högar, dock inte någon av samma mått som At på Valsta. Högarna på Skälby 
var belägna inom olika gravfältsavsnitt, men kanten av moränhöjdens centrala 
krönparti framstår som speciellt betydelsefullt. Här låg, närmast ihopträngda 
på rad, resterna efter tre stora högar, A9, aio och An, som alla uppvisade vissa 
gemensamma nämnare beträffande sin inre utformning och sitt innehåll, vilket 
kommer att åskådliggöras längre fram i detta arbete. Från krönkanten har det 
visuella budskapet kunnat synliggöras på långt håll för dem som nalkats enheten 
från norr.
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6. Den förkristna traditionen
Vilka föreställningar som hört samman med 
det förkristna gravskicket är ganska oklart.

(Nilsson 1996:382)

Även om en av de grundläggande utgångspunkterna för denna studie är upp
fattningen att gravspråket på Valsta och Skälby i stor utsträckning präglas 
av en synkretism, där både förkristna och kristna element sammanblandats i 
många gravar, skall vi inledningsvis försöka ringa in vad som kan kallas den 
förkristna begravningstraditionen och vilka eskatologiska föreställningar som 
kan förknippas med denna. Med mitt synsätt där jag tillmäter begängelseformen, 
det vill säga kremering eller jordande, stor och avgörande betydelse, faller det sig 
naturligt att i första hand söka de förkristna föreställningarna bland de gravar i 
vilka individerna kremerats.

Ofta framställs brandgravskicket under yngre järnålder i allmänhet och un
der vikingatid i synnerhet som påfallande homogent i förhållande till det som 
praktiserades under äldre järnålder. Detta är en sanning med modifikation, nå
got som synliggörs klart vid en jämförelse mellan begravningstraditionerna 
på Valsta respektive Skälby. Det finns dock en del gemensamma drag som fö
rekommer i gravarna på båda lokalerna. I ett försök att ringa in en förkristen 
begravningspraxis som kan tänkas bottna i kollektivt delade föreställningar, fo
kuseras i första hand på gravgömmornas utformning, det vill säga brandgra
varnas inre struktur, användningen av torshammarringar i gravritualerna och 
gravarnas djurartssammansättningar.

Den mytologiska bakgrunden
Brandgravskicket i sin karaktäristiska, vikingatida brandlagerskepnad kan i Mä
lardalen sägas räkna sina anor ifrån folkvandringstid, då mycket av dess ideo
logiska/religiösa förankring förmodligen utmejslades (jfr Bennett i987b:i84ff). 
I det mytologiska material som bevaratS till eftervärlden, framträder gravskicket 
i berättelsen om guden Balders död och begravning. Balder är den ende av asarna 
i den fornnordiska mytologin som dör innan Ragnarök. Han dör således inte 
som en krigare i ett fältslag, utan hans öde beseglas genom ett förräderi iscensatt 
av Loke; Balder röner med andra ord ett betydligt mer ”mänskligt” öde än sina 
gelikar. Balder kremeras på ett stort och mäktigt likbål och de andra asarna för
söker att med olika medel få honom tillbaka från dödsriket (jfr figur 4, samt bl.a. 
Ellis 1943:6z; Bæksted 1984:1591!). Som bekant misslyckas de med detta och 
Balders död bildar utgångspunkten för en rad händelser, vilka tillsammans leder 
fram till världsalltets undergång vid Ragnarök (Clunies Ross 1996:194).
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Balder framställs i mytologin på ett helt annat sätt än de flesta andra gestalterna; 
han är överlag föga agerande och har en tämligen passiv roll (Bæksted 1984:156). 
I och med hans ”ogudliknande” beteende och den tydliga koppling som finns 
mellan hans död och brandgravskick som begängelseform, kan det vara värt 
att stanna upp lite kring Balder och Baldersmyten innan vi går vidare. Syftet är 
att åskådliggöra vissa aspekter som jag menar är viktiga att ha i åtanke när vi 
studerar det vikingatida brandgravskicket. Aspekter som kanske framför allt 
framträder i de delar av myten som beskriver hans likfärd, men även vad gäller 
mytens innebörd och mening.

Beträffande mytens ideologiska innehåll, så har en rad olika tolkningar 
presenterats genom åren. En del har uppfattat den som en fruktbarhetsmyt be
rättande om växtgudens död och färd till dödsriket, andra menar att den, med 
sitt innehåll om den syndfrie och oskyldige guden som offras, skall ses ett resultat 
av kristet tankegods (Bæksted 1984:170). På senare tid har Margaret Clunies 
Ross presenterat en tolkning som jag personligen finner tilltalande. Hon, liksom 
även bland andra Gro Steinsland, ser ett samband mellan Baldersmyten och 
härskarmaktens ideologi. Vad den ”verkligen” handlar om är svårigheterna med 
att vidmakthålla en dominerande politisk och genealogisk/dynastisk position i 
samhället, och hoten mot denna kan komma såväl inifrån som utifrån. Med an
ledning av att det samhällsreproducerande motivet har ett så framträdande drag 
inom myten, är det inte så konstigt att stor tonvikt i berättandet läggs vid just 
Balders begravning (Clunies Ross 1996:327-339).

I Snorres Edda finns exempelvis en utförlig beskrivning av begravningscere- 
monien. Balder kremeras i sitt skepp. I samband med gravbålets iordningstäl
lande brister hustrun Nannas hjärta av sorg och också hon läggs upp på bålet. 
På bålets läggs också Balders häst, fullt rustad med seldon och Oden placerar 
även sin ring Draupner där. Innan bålet tänds helgar Tor det med sin hammare. 
Ceremonin samlade inte bara alla asarna utan även många jättar och rimtursar 
var närvarande (jfr Bæksted I984:i58ff).

Jag menar naturligtvis inte att Snorre här har givit en alltigenom korrekt 
beskrivning av en förkristen begravningsceremoni. Vad som däremot bör upp
märksammas är att vi känner igen vissa av företeelserna från arkeologiska iakt
tagelser. Vi bör därför inte helt bortse från möjligheten att dessa iakttagelsers 
närvaro i gravkontexterna kan ha denna mytologiska händelse som förebild. Den 
samhällsideologiska kopplingen mellan myt och gravskick, liksom att Balders 
begravningsceremoni samlade inte bara "positiva" mytologiska gestalter, utan 
även ”negativa” dylika, finner jag i högsta grad tänkvärda. Det senare uppfattar 
jag som en mytologisk beskrivning av att en begravning också syftar till att 
motverka den obalans i tillvaron som inträffar när någon avlider.

Brandgravarnas inre struktur

Det i särklass vanligaste vis som brandgravarnas gravskick arrangerats på, efter 
att brandbålets lågor falnat och före anläggandet av överbyggnaden, är att 
ben, eventuella föremål, sotig jord och kol makats ihop så att en kompaktare
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struktur bildats i någon del av brandlagret, ofta men inte alltid i den centrala 
delen. I samband härmed har också delar av brandlagrens innehåll placerats i en 
urna som likaledes ofta ställts i lagrets kompaktare del. Detta förfaringssätt är 
i det närmaste helt förhärskande bland brandgravarna på Skälby där 13 av 17 
arrangerats enligt dessa principer. Endast i ett fall av de fyra gravar som saknade 
benurnor kan vi emellertid med säkerhet säga att den inte haft benurna; de övriga 
tre var mycket förstörda i de centrala delarna och kan således ursprungligen 
också ha haft urnor.

På Valsta finns inte samma starka dominans av en specifik tradition. Fem 
av de totalt 36 vikingatida brandgravarna innehöll inte brandlager över huvud 
taget. I tre bör gravskicket istället betecknas som brandgrop, där ben och bål- 
mörja grävts ned i en grop istället för att placeras i en urna, och i två fall rörde 
det sig om rena så kallade urnegravar, i vilka benen förekom utan nämnvärda 
inblandningar av sotig jord och kol. Bland de 31 brandlagergravarna kunde 
benurnor med säkerhet konstateras i nio gravar, härmed avses de fall då kom
pletta eller lätt defekta urnor påträffades in situ i brandlagren. Till dessa nio skall 
emellertid sannolikt minst ytterligare nio gravar läggas, i vilka fragmenterade 
urnor påträffades inom tydliga koncentrationer i brandlagren. Totalt rör det sig 
således om minst 18 gravar i vilka det finns starka skäl att anta att man följt 
samma mönster.

Keramik i olika mängd påträffades även i tio andra brandlagergravar, men i 
flertalet av dessa förekom skärvorna mycket spritt i brandlagren, på så sätt att 
det är tveksamt om de verkligen härrör från benurnor. De kan lika gärna vara 
delar av kärl som ingått i det allmänna gravgodset. Fyra av de keramikförande 
brandlagergravarna var dessutom skadade, antingen av sekundärt inkorporera
de skelettgravar eller av andra orsaker, något som naturligtvis skapar en extra 
osäkerhet angående deras ursprungliga utseende.

Om man med ovannämnda reservationer i åtanke jämför förekomsten av 
brandlagergravar med benurnor på Valsta och Skälby, framgår att traditionen 
förefaller vara betydligt starkare på den senare lokalen. Detta är dock till största 
delen en skenbild som är betingat av kronologiska orsaker, men som måhända 
bottnar i en förändring av föreställningsvärlden. Som påpekats tidigare har 
Valstagravfältet en längre kronologisk spännvidd än det vid Skälby. På Valsta, 
med sin omkring 300-åriga kontinuitet från början av 800-talet, finns därför 
en större möjlighet att iaktta förändringar inom gravskicket än vad det gör på 
Skälby, där gravläggningarna förekommit under en kortare period. Ser vi till de 
brandlagergravar på Valsta som otvetydigt innehåller benurnor, så härrör åtta 
av nio från det som definierats som gravfältets yngsta period, det vill säga från 
och med ca 950 e.Kr. Inbegriper vi även dem som troligtvis haft benurnor, så 
tillhör fyra av dessa nio perioden efter 950 e.Kr. En kronologiskt synkroniserad 
jämförelse mellan Valsta och Skälby suddar alltså ut de skillnader som först 
framträdde.

Kan vi då på rimliga grunder anta att traditionen med benurnor i brandlager 
på Valsta växer sig allt starkare över tid? Det är inte alldeles säkert. Fördelning
en mellan ”säkra” och ”sannolika” benurnor, det vill säga de båda grupper som
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Figur 15. Andelen brandlagergravar med respektive utan benurna på Valsta och Skälby. De två 

nedre diagrammen visar traditionsforandringen på Valsta.

tillsammans bildat gruppen ”med benurna” i diagrammen ovan, fördelar sig i 
princip så att de ”säkra” tillhör gravfältets yngre period medan de ”sannolika” 
mestadels tillhör den äldre. I absoluta tal är siffrorna en av nio ”säkra” och 
fem av nio ”sannolika” benurnor från gravfältets äldre period. Om man även 
inkluderar de brandlagergravar som innehöll spridd keramik, blir tendensen än 
tydligare: fem av åtta tillhör den äldre fasen, men två av de tre från den yngre 
fasen var förhållandevis kraftigt förstörda, så dessas ursprungliga status förblir 
egentligen oviss.

Det är inte speciellt troligt att dessa skillnader beror på ett slumpartat hän
delseförlopp. Chansen att benurnor krossas i samband med att överbyggna
derna anläggs, eller att de av klimatologiska orsaker fragmenteras till följd av 
frostsprängningar, måste bedömas vara lika stor i båda grupperna. Sannolikare 
är att vi här kan urskilja ett förändrat beteende, där urnorna i egenskap av be
hållare för (delar av) den avlidnes kvarlevor kanske inte så mycket tillmäts en 
annan betydelse än tidigare, men där man under 900-talet alltmer vinnlägger sig 
om att de bevaras intakta i samband med att överbyggnaderna anläggs.

Det är mycket frestande att se denna förändring inom brandgravskicket i 
ljuset av de motsatta eskatologiska föreställningar angående synen på den av
lidnes kvarlevor, såsom de framträder inom den förkristna, destruktiva brand- 
gravstraditionen kontra det kristna, bevarande jordandet, även om båda ”me
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toderna” givetvis använts i omsorg för de döda. Den mer pietetsfulla hanteringen 
av benurnorna bör dock inte uppfattas som en avgörande förändring av bärande 
element inom den förkristna religionen - och ännu mindre som belägg för att 
specifikt kristna värderingar börjar ersätta förkristna - utan istället som ett teck
en på den ömsesidiga ackulturationsprocess (jfr Hultgård 1992:50^ som upp
stod vid religionsmötet.

Benurnornas innebörd

1 sitt arbete om eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre 
järnålder framhåller Anders Kaliff att den centrala föreställningen bakom det 
förhistoriska brandgravskicket i Norden - liksom i flertalet andra geografiskt 
spridda religioner som praktiserar eller har praktiserat brandgravskick - är 
att den dödes själ eller ande måste frigöras från kroppen, för att kunna föras 
över till en ny dimension eller existens i något slags ”dödsrike” med skiftande 
belägenhet (Kaliff 1992:63-71, 1997:79-97). Det är rimligt att anta att en lik
artad föreställning existerat bakom det vikingatida brandgravskicket. Men till
varon i ett ”dödsrike” är endast en aspekt av livet hinsides. Det faktum att de 
brända kvarlevorna också begravdes på speciella platser i nära anslutning till 
levande anförvanter vittnar om att man också hyst starka föreställningar om 
den materiella kroppen, och benurnorna har i detta sammanhang sannolikt haft 
en central betydelse.

En allmänt delad uppfattning är att man i det förkristna samhället tillmätte 
förfäder, gångna släktled och tillvarons förflutna överlag en väsentligt annorlunda 
betydelse än vad man gjorde, och med tiden kom att göra, inom den kristna 
gemenskapen. Detta har inte varit något specifikt nordiskt drag utan snarare ett 
allmänt germanskt. Flera forskare har t.ex. påtalat att den kristna helgonkult 
som utvecklades inom den tidiga kristna kyrkan på kontinenten knappast skulle 
ha blivit så omfattande om agerandet inte föll tillbaka på och hämtade näring 
ur en förkristen förfäderskult (Sheperd 1996:212^ Johansen 1997:28 med i dessa 
anförda arbeten). I det germanska föreställningskomplexet kring avlidna förfäder 
och döda ingick en uppfattning om att den mänskliga kroppen innehade magiska 
krafter även efter döden. Denna föreställning har visat sig vara en extremt seglivad 
mental struktur. Inte bara genom att den införlivades med en kristen helgonsyn, 
utan också i och med att den säkerligen står att finna bakom allehanda folkliga 
föreställningar som har florerat långt in i historisk tid. Inom den nordiska folk
traditionen finns otaliga exempel som omtalar att ben från döda ansågs både 
botande vid sjukdomar och inneha specifika magiska egenskaper som kunde 
överföras på innehavaren (Kaliff 1997:94^ med där anförda arbeten). En stark 
sammankoppling mellan individens personlighet och dennes kropp efter döden 
står även att finna i det norröna litterära materialet, där många berättelser kan 
återfinnas om ”hemsökande” som fortsätter sitt värv eller agerande trots att de 
är döda. Intressant är att det enda sättet att få dem att upphöra med detta är att 
förstöra eller lemlästa kroppen (Ellis 1943:148). Det gällde således att få den 
döde att begripa att han inte längre tillhörde de levandes skara.
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Att ett dylikt motiv kan ha funnits, bakom det vi i konventionell arkeologisk 
bemärkelse inbegriper i begravnings- och gravkonceptet, har framförts av Anders 
Kaliff. Gravens utformning, liksom konstruktionsdetaljer som kantkedjor (inre 
och yttre), lockstenar och urnor, kan ha varit ämnade att ”... binda den döde vid 
graven eller för att hindra den frigjorda själen från att återvända till de jordiska 
kvarlevorna.”. En uppdelning eller separering av kvarlevorna (de brända benen) 
kan ha haft som syfte att ytterligare förstöra kroppen, för att hindra den dödes 
själ från att åter ta kroppen i besittning (Kaliff i992.:9if, 1997:93). Kaliff ut
vecklar också resonemanget ytterligare:

”Placeringen av den dödes kvarlevor omslutna av delar av den miljö där denne 
verkat under jordelivet kan ha haft till uppgift att separera själsegenskaperna 
och krafterna som hörde samman med den dödes kropp. De senare skulle då 
tillföras marken och gårdens gravfält. Gravkonstruktionen och benresterna 
i gravgömman kan i sådana fall ha utformats som en manifestation av det 
som hör till jordelivet. Begravningsritualen innehöll ett komplext system av 
ritualer där bränningen och förstöringen av kroppen frigjorde själen, medan 
nedläggandet av benresterna (eller delar av dessa) tillsammans med boplats
rester (material och föremål som hör samman med jordelivet) på gravfältet, 
var ett sätt att binda kvarlevorna till jorden - alltså en sorts ’jordfästning’ i 
ordets ursprungliga bemärkelse. ”
(Kaliff 1997:104^.

Även om Kaliff här uttryckligen diskuterar föreställningar bakom gravskicket 
under yngsta bronsålder och äldsta järnålder, så anser jag att detta resonemang 
i stora stycken också äger bärighet på förhållandena under yngre järnålder och 
vikingatid. Det strukturella sambandet mellan levande - (odal) jord - döda

Figur 16. Benurna ur stensättningen A22 på raä 291/293, Skälby. Foto: Agneta Åkermark Kraft.
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(förfäder) som resonemanget innehåller, var en mycket potent ingrediens även i 
den vikingatida mentaliteten (jfr bl.a. Zachrisson 1994).

Den inre strukturen av brandgravskicket på Valsta och Skälby - i vilket man 
placerar delar av gravbålet i en benurna som därefter oftast ställs i resterna av 
gravbålet - kan också beskrivas som ett slags uppdelning eller separering av 
kvarlevorna i enlighet med Kaliffs tankegångar om en ytterligare eller annan 
sorts förstörelse av kroppen som ansetts nödvändig. De delar av den avlidnes 
miljö som kvarlevorna vid ”jordfästningen” omsluts av, associerar till begrepp 
som återfödelse och social reproduktion. Kaliff avser här i första hand allehanda 
”boplatsmaterial” såsom skärvsten, malstenslöpare och annat ”avfall” av typ ke
ramikskärvor och bränd lera (Kaliff iggyiiozff), men kategorin kan med fördel 
utökas till att även inkludera stenar och jord från byns eller gårdens inägor som 
använts till gravöverbyggnadernas uppförande.

I och med ”jordfästningen’Vbegravningen tillförs således gården/byn/famil
jen/ätten/kollektivet, det vill säga den fortlevande sociala och ekonomiska 
kontexten, kraften från de avlidna. Processen och dess inneboende eskatolo- 
giska logik kan därvid jämställas med de cykliska och årligen återkommande 
momenten i de agrara lokalsamhällenas basnäring - jordbruksarbetet - vars 
syfte ju är att utvinna näringsprodukter som främjar fortbestånd och överlevnad. 
Brandgravarnas benurnor kan ur detta perspektiv ges en mångtydigare innebörd. 
De kan ses både som förvaringskärl för det värdefulla utsädet till det nya och 
som förvandlingskärl i vilka det värdefulla omvandlas och bereds till stärkande 
näring.

Benmängderna - delar som representanter för helheten
Ett sedan länge uppmärksammat förhållande vid gravfältsundersökningar är att 
benmängderna i brandgravar, trots likartade sammansättningar vad gäller antalet 
människor och djur samt arter av djur, kan uppvisa mycket stora skillnader gra
var emellan. Detta har föranlett en diskussion om dels huruvida gravplats är 
identisk och sammanfallande med bålplats (jfr Sigvallius i994:zyff), dels om 
alternativa deponeringsplatser för mänskliga kvarlevor (jfr bl.a. Kaliff 1:997:90^. 
Diskussionerna har kanske hittills främst rört förhållanden under äldre järnålder, 
men är lika väl motiverade vad gäller yngre järnålder och vikingatid.

I materialet från gravfälten i norra Spånga (RAÄ156, 157, 158, 160, i6z, 
163, 168 samt 169) som analyserats osteologiskt av Berit Sigvallius varierar 
benmängden i de vikingatida gravar som innehöll en människa (och inga djur) 
mellan 8 (!) och 87z gram (medelvärdet var zo6,i gram). Detta skall ses mot 
bakgrund av att en vuxen människa ungefärligen genererar z 000-z 500 gram 
brända ben vid en kremering (Sigvallius 1994^8 samt fig. 3).

De vikingatida värdena är faktiskt till och med lägre än de från romersk 
järnålder. Den traditionella bild som annars ofta förmedlas är ju den motsatta, 
det vill säga att benmängderna ökar med tiden. Detta är dock, vilket för övrigt 
Sigvallius också konstaterar, enbart betingat av att antalet djur överlag är fler i 
gravar från yngre järnålder än i äldre järnålder. Behandlingen av de mänskliga
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kvarlevorna - i akt och mening att de inte kan återfinnas i sin fullständighet 
inom gravarnas begränsningar - tycks ha varit densamma under såväl äldre som 
yngre järnålder. Det kan av den anledningen vara värt att åskådliggöra hur detta 
fenomen avtecknar sig i de vikingatida materialen från Valsta och Skälby, även 
om några andra förklaringar till hur diskrepanserna skall tolkas, och vart de 
saknade benmängderna förts, än de som tidigare föreslagits inte kommer att 
presenteras.

Att avgöra huruvida bålplats och gravplats sammanfaller rumsligt är i de 
flesta fall omöjligt, undantaget givetvis de brandgravar som inte innehöll brand
lager; i dessa fall är det helt uppenbart att bålplatsen måste ha varit belägen 
någon annanstans. På Valsta var det fem anläggningar där vi kan utgå ifrån 
att individerna kremerats någon annanstans. Samtliga tillhör gravfältets ”tidiga” 
vikingatida skede och har tillkommit under 8oo-talet. Bland brandlagergravarna 
finns dessutom flera anläggningar som innehöll små, eller ibland till och med 
mycket små, brandlager vars ytor endast omfattade en eller par kvadratmeter. 
Man kan tycka att det förefaller osannolikt att grav- respektive bålplats sam
manfaller i dessa fall, men att avgöra detta med säkerhet låter sig inte göras. 
Ett förhållandevis stort gravbål (vad skall vi uppfatta som normalt i detta fall?) 
kan säkerligen, efter att lågorna slocknat och glöden falnat, på många olika vis 
ha ”städats upp” och fösts ihop till en betydligt mindre utbredning, utan att 
detta avsätter några konkreta och vid undersökningen iakttagbara spår i mark
ytan. Framför allt om det tillfälliga brandförloppet ägt rum på ett underlag av 
vegetationsskikt och humus. Om däremot upprepade kremeringar äger rum på 
samma plats - som på en förmodad, gemensam bålplats - eller om underlagen 
utgörs av hällmark eller stenbunden morän med ett tunt vegetationsskikt, ökar 
möjligheterna att upptäcka - och uppfatta - platserna för gravbålen. Dessa fram
träder då i form av kraftigt eldpåverkade ytor. Brandlagret till den största högen 
(Ai) på Valsta har exempelvis på detta sätt kunnat uppskattas till att ha varit 
omkring 30 kvadratmeter stort (Andersson 19973:56).

Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till vid denna jämförelse. Den mest 
grundläggande torde vara att de gravar som jämförs med varandra har likartade, 
helst identiska, artsammansättningar. För att undvika stora naturliga skillnader 
i materialen, bör också de kremerade individerna vara jämngamla, och därmed 
underförstått anatomiskt jämnstora. Detta kan vara mycket svårt att avgöra, 
framför allt i de fall där både människa och djur (arter) förekommer och öppnar 
för vidare frågor huruvida djuren förelegat i sin helhet på gravbålen eller inte.

I det följande väljer jag dock att fokusera på de mänskliga kvarlevorna, då 
jämförelsen avser att belysa hur man förhållit sig till dessa mot bakgrund av den 
föreställning som presenterades tidigare: att de (kvarlevorna) innehade magiska 
egenskaper.

Gravarna bör givetvis också vara intakta och opåverkade av ingrepp som 
kan ha demolerat eller avlägsnat delar av gravinnehållet. Mot bakgrund av 
hur förhållandena var på Skälby, kan det sistnämnda i en del fall vara svårt att 
uppnå. En annan faktor - som inte går att göra så mycket åt vid arkeologiska 
bearbetningar, men som förtjänar att påpekas - är att brända ben inte är helt
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beständiga; de kan upplösas med tiden. Parametrarna som påverkar detta är flera 
och orsakssammanhangen komplexa samt inte helt utredda. Graden av förbränning, 
jordens pH-värde (som till följd av försurning/miljöförstöring har ökat under det 
senaste decenniet) samt dess halter av kalcium och fosfat, överbyggnadernas ka
raktär (d.v.s. gravformen) är några man lyft fram som har avgörande betydelse 
(Borg, et al 1994). I hur hög grad detta inverkat på materialen från Valsta och 
Skälby är omöjligt att uttala sig om med någon större säkerhet, men vi bör vara 
medvetna om att de tillvaratagna benmängderna ur gravarna inte nödvändigtvis 
behöver vara de ”ursprungliga”.

Däremot utgör brandlagrens ytstorlek inte någon betydande faktor i denna 
jämförelse, men väl deras mäktighet. Ett ytmässigt stort brandlager kan vara 
mycket tunt samtidigt som ett mindre brandlager kan ha en tjocklek som in
nebär att båda har en lika stor volym. I analysen relateras således gravarnas 
benmängder (uttryckt i gram) till brandlagrens volym (uttryckt i kubikmeter). 
Syftet är att belysa frågan huruvida det finns ett samband mellan variablerna. 
Diskrepanser bör kunna uppfattas som olika tillvägagångssätt och traditioner 
inom brandgravskicket på de båda lokalerna. Lite tillspetsat skulle man kunna 
säga att jämförelsen visar på hur de efterlevande förhållit sig till gravbålets be
ståndsdelar (ben, d.v.s. kvarlevor från människor och djur samt restprodukter 
såsom kol och sotig jord) efter att bålet brunnit ut och inför själva jordfästningen. 
Om - som fallet är här - syftet också är att undersöka huruvida man gått tillväga 
på samma vis på båda platserna vid samma tid, måste jämförelsen också vara 
kronologiskt synkroniserad.

Mina jämförelser skiljer sig därmed något från de jämförelser och volymberäk
ningar som Bo Petré gjort, angående gravfälten raä 13 och raäi6 på Lovö i 
Lovö socken. Petré behandlar istället samtliga gravar och åskådliggör främst 
den bild som framträder över tid på varje enskilt gravfält, med avseende på hur 
brandlagervolymerna förhåller sig till anläggningarnas benmängder och antal 
djur, anläggningarnas datering samt de begravda individernas kön och ålder 
(Petré i999a:iéoff, 1999b:! 1 iff). Jag använder mig heller inte av samma be- 
räkningsformel som Petré (jfr Petré 1999b:!iz; se även Bennett 1987:86). Istäl
let utgår jag ifrån varje brandlagers kvadratmeteryta som räknats fram utifrån 
respektive anläggningsplan. Detta värde multipliceras sedan med medelvärdet 
för respektive brandlagers mäktighet och volymen anges i kubikmeter. Mäktig- 
hetsberäkningen utgår från angivna värden i anläggningsbeskrivningarna och 
kompletteras med värden från profilritningarna. Fem måttangivelser brukas här
vid: ”vänstra” respektive ”högra” profilkanten, ”mittpunkt” - i normalfallen 
motsvarar detta brandlagrens största och minsta tjocklek - samt två ”nollvärden” 
för att kompensera uttunningen i lagrens periferi och medelvärdet beräknas se
dan utifrån dessa. I likhet med Petré och Bennett vill jag dock betona att vo
lymberäkningarna inte skall uppfattas som absoluta. Syftet med dem är att 
genom en likartad beräkningsgrund kunna jämföra två platser med varandra. 
Detta låter sig göras även om varje enskilt brandlagers volym inte kan avgöras 
med någon större exakthet. Benmängdernas värden har hämtats från den osteo
logiska analysen.
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Tre kategorier av brandgravar ska jämföras: (a) de som innehåller endast en in
divid, i detta fall en människa, (b) de som innehåller två individer, en människa 
och en hund, (c) de som innehåller fem individer, en människa och fyra djur. I den 
första kategorin kan jämförelserna på grund av alltför stora källkritiska felkällor 
endast göras inom raä 59, då samtliga gravar från raä 291/293 * vilka endast en 
människa förelåg, var så pass skadade att deras respektive benmängder knappast 
kan anses som representativa. Värdena framgår av tabellerna nedan.

En individ (människa)

Plats Anr Br. lageryta (m2) Medeltjocklek (m) Volym (m3) Benmängd (g)

Valsta A6 12,00 0,09 1,08 47

Valsta A16 1,20 0,22 0,26 472

Valsta A41 0,25 0,02 0,05 834

Valsta A42 6,44 0,09 0,58 1 798

Valsta A45 1,12 0,07 0,08 7

Valsta A15 5,75 0,03 0,17 686

Valsta A59 3,00 0,08 0,24 103

Två individer (människa och hund)

Plats Anr Br. lageryta (m2) Medeltjocklek (m) Volym (m3) Benmängd (g)

Valsta A4 2,24 0,07 0,16 468

Valsta A40 2,28 0,07 0,16 600

Valsta A63 2,21 0,03 0,07 156

Valsta A70 3,50 0,03 0,11 120

Skälby A19 3,50 0,15 0,53 24

Skälby A46 8,80 0,11 0,97 20

Fem individer (en människa och fyra djur)

Plats Anr Br. la;-eryta (m2) Medeltjocklek (m) Volym (m3) Benmängd (g)J

Valsta A44 5,10 0,13 0,66 1 522

Valsta A18 21,50 0,04 0,86 2 754

Valsta A52 14,40 0,05 0,72 6 882

Skälby A22 12,00 0,11 1,32 1 257

Skälby A26 10,89 0,14 1,53 2 949

Skälby A42 7,26 0,13 0,99 3 609

Figur 17. Relationer mellan brandlagrens volym, uttryckt i kubikme

ter, och mängden brända ben, uttryckt i gram. Tre diagram över 

gravar med en, två samt fem individer. Individerna i a6 och A41 

har bedömts som "vuxna" - den i a6 dock enkom på arkeologiska 

grunder - och de i A42 och A45 som "tonåring/vuxen". Av de tre 

yngre gravarna utgörs individen i A15 sannolikt av en "vuxen" man, 

den i ai6 som "vuxen" med tvekan, medan den i A59 är ett barn i 

åldern 8-12 år.
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Jämförelserna visar att stora skillnader förekommer, både mellan vad som kan 
tolkas som samtida anläggningar på respektive lokal och mellan lokalerna. 
Störst variation uppträder bland Valstas gravar och en förhållandevis tydlig ten
dens pekar också mot att brandlagrens volym överlag är större bland gravarna 
på Skälby än bland dem på Valsta. Det sistnämnda framträder mycket tydligt i 
kategori (b): gravar med en människa och en hund. Här har de två Skälbygravarna 
(A19 och A46) avsevärt större brandlagervolym än de fyra från Valsta, men deras 
respektive benmängder ligger tämligen långt under Valstagravarnas. Å andra 
sidan innehåller Skälbygravarna nästan exakt lika mycket ben under det att det 
bland Valstas gravar finns en kraftig variation.

Likartade skillnader framträder också bland gravarna med fem individer 
(c), även om kontrasterna i denna kategori vad gäller brandlagrens volym inte 
är lika stora. I denna kategori har fyra av de sex gravarna identiska artsam
mansättningar: ai 8 och A52. från Valsta respektive az6 och A42 från Skälby 
innehåller människa, hund, katt och häst. Ändå varierar benmängderna i dessa 
fyra gravar mellan knappt 3 000 gram och knappt 7 000 gram.

En av de intressantaste skillnaderna är den som framträder bland gravar
nas benmängder i kategori (b). Förutom den ovan nämnda skillnaden mellan 
lokalerna som indikerar en lägre, men jämnare, benmängd på Skälby, märks här 
en avsevärd skillnad bland de fyra Valstagravarna. Två kan uppvisa benmängder 
mellan ungefär 500 och 600 gram medan de andra två endast innehåller om
kring en fjärdedel så mycket ben, samtidigt som brandlagrens volym är unge
fär likvärdiga. Det är inte troligt att dessa skillnader kan förklaras utifrån stor- 
leksskillnader mellan de kremerade individerna. Samtliga hundar förefaller ha 
varit av en mindre ras, med en mankhöjd på omkring 45 centimeter, och vad 
gäller människornas ålder (underförstått: storlek) så har ingen av dem bedömts 
som barn eller yngre individ. Även om man i det här fallet kan invända mot 
materialets ringa storlek, är det inte osannolikt att skillnaderna avspeglar en över 
tid förändrad tradition. A4 och A40 med 468 respektive 600 gram brända ben är 
båda anlagda under 800-talet och härrör från gravfältets ”tidiga” skede, medan 
A63 och A70 med 153 respektive 12.0 gram brända ben med största sannolikhet 
härrör från 1 ooo-talet. Att de sistnämnda också är ungefärligen samtida med 
de båda Skälbygravarna understryker ytterligare att vi här står inför två olika 
traditioner och förhållningssätt.

Av de sju gravar med enbart en människa härrör fyra (a6, A41, A42, A45) 

från perioden ca 800-950 e.Kr. och tre (A15, ai6, A59) från perioden 950-1150 

e.Kr. Dateringen av Valstagraven A16 har här omtolkats jämfört med den som 
föreslogs i Andersson 1997. Anledningen är att den kronologiska positionen för 
gravens enda fynd - en urna i så kallad Ostersjökeramik - har kunnat fastställas 
bättre (jfr Roslund 2001:495). Som synes är variationerna betydande.

De stora variationer och kontraster som diagrammet uppvisar, belyser dock 
klart att man på Valsta förhållit sig på mycket olika vis till gravbålens be
ståndsdelar, se speciellt a6 och A42. Vilka faktorer som varit styrande vad gäller 
separeringen av de mänskliga kvarlevorna, är en angelägen fråga att arbetat 
vidare med, liksom med vilka parametrar vi skall betrakta de ”gravfunna” ben
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mängderna. Mot bakgrund av föreställningen kring de avlidnas värde, behöver 
inte en i graven påträffad liten benmängd automatiskt tänkas avspegla den av
lidnes sociala position ur negativ synvinkel; de positiva egenskaperna kan ha 
använts på olika sätt.

Då de sju gravarna på Valsta var de enda som gick att analysera, kommer vi 
kanske inte så mycket längre i det här avseendet just nu; ett större analysmaterial 
kan möjligen ändra på detta. Bland Valstas gravar finns det emellertid mycket 
lite som tyder på att diskrepanserna skulle vara köns- eller åldersbundna. Om de 
förhållandevis likvärdiga benmängderna i A41 och A15, vilka båda är kvarlevor 
efter vuxna män, skall tolkas efter dylika riktlinjer, är osäkert. Här måste vi 
också beakta tidsfaktorn, då den ena är hundratalet år äldre än den andra. De 
avsevärda skillnaderna mellan de samtida A4 2 och A4 5, som innehåller yngre 
individer, visar med all önskvärd tydlighet att allas kvarlevor inte betraktats och 
behandlades på samma vis.

En företeelse som visar på komplexiteten i de efterlevandes förhållningssätt 
till gravbålen och samtidigt, hypotetiskt, anknyter till föreställningen om de 
avlidnas värde som döda, rör den kvantitativa relationen mellan människoben 
och djurben i gravarna. I sin studie över det kremerade materialet från Vårby 
och Vårberg har Elisabeth Iregren visat att människan kvantitativt sett är bättre 
representerad i gravar som innehåller djur, än i de som inte gör det. Antalet iden
tifierade humanben är således generellt högre i gravar som också innehåller djur 
än i de som inte gör så (Iregren i972:y4f samt tabell 33). Hur företeelsen skall 
uppfattas är oklart, men hypotetiskt kan den utgöra en indikation på de avlidna 
anförvanternas kvalitativa värden. Ett värde som - som vi sett - delvis har tagits 
till vara genom att man plockat ut en varierande mängd ben för att handha på annat 
sätt än genom att begrava i benurna. När begravningsritualen krävt djuroffer av 
något slag, har detta inneburit att det, efter att bålet brunnit ned, blivit svårare 
att urskilja vilka ben som härrör från respektive individ. För att inte ritualen 
skall spolieras och få motsatt effekt, har man i dessa fall vinnlagt sig om ta ben 
som man med säkerhet kan härleda till den värdefulla anförvanten.

Torshammarringar
I likhet med benurnor kan torshammarringar sägas vara en artefakt som är för
knippad med ritualer i gravskicket. Ett sedan länge noterat kontextuellt sam
band med benurnor, i kombination med det faktum att ringarna i dessa fall 
aldrig kommit i kontakt med gravbålens lågor, utgör en stabil grund för detta 
antagande.

Visserligen förekommer det att man även påträffar torshammarringar i ”pro
fana kontexter” som exempelvis boplatslager, men dessa exempel är mycket få, 
sett i relation till de som framkommit i gravar (jfr t.ex. Beronius Jörpeland & 
Sander 1996:37; Reisborg 1994:46; Ström 1970:26^. På boplatser förekommer 
också mindre amulettringar som ibland har morfologiska likheter med de större 
torshammarringarna (jfr t.ex. Hållans & Svensson 1998:4gf). De boplatsfunna 
torshammarringarna saknar emellertid en tydlig användningskontext. Man kan
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Figur i8. Torshammarring ovanpå benurnan i stensättningen A22, raä 291/293, Skälby. 

Foto: Agneta Åkermark Kraft.

förvisso tänka sig att de även spelat en roll i ritualer kopplade till bebyggelsen, 
antingen i ett slags återkommande form eller i samband med enskilda, viktiga 
händelser, men om detta kan vi än så länge bara spekulera.

I brandgravarna förekommer ringarna däremot oftast på ett sätt som gör 
att man kan förmoda att de haft en särskild funktion vid själva jordfästningsce- 
remonin. I Krister Ströms studie av torshammarringar påträffade i östra Mälar
dalen framgår att drygt hälften av ringarna, 53 procent, är funna ovanpå eller 
i benurnor. Ström menar att procentantalet sannolikt är i underkant av reella 
förhållanden, då det i flera fall framgår av rapporttexter att en torshammarring 
påträffades i anslutning till en benurna (Ström 1970:24). Det finns således en 
mycket stark koppling mellan torshammarringar och benurnor. Kopplingen fö
refaller dessutom inte vara lokalt betingad utan snarare regionalt då den står 
att finna inom hela östra Mälardalen. Omkring 95 procent av alla ”svenska” 
torshammarringar har framkommit inom de nuvarande landskapen Uppland 
och Södermanlands gränser och kärnområdet kan ringas in till ett område ös
ter och nordost om Birka, inom vilket drygt 80 procent (av de totalt 95 %) har 
påträffats. Utanför Sveriges gränser förekommer de även på Åland och i de 
västra delarna av Ryssland (Nilsén iyyz-.iĄf samt fig. 8). Här finns således möj
ligheten att vi har att göra med en större gemensam idéuppfattning vad gäller 
föreställningsvärlden bakom det vikingatida brandgravskicket som mycket väl 
skulle kunna beskrivas som ett slags praxis. Hur ser det då ut på Valsta och 
Skälby?

Från Valstas brandgravar föreligger bara fyra exemplar av klassiska torsham
marringar, det vill säga större, helt eller delvis torderade ringar med hängen (jfr
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Figur 19. Torshammarringen från Al 4, raä 291/293, Skälby. Ringen mäter 124 millimeter i diameter. 

Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist.

Ström 1970:2ft). Dessutom föreligger en mindre ring med torshammarhänge i 
en grav (A50) samt en enskild torshammare i en annan grav (A4) (Andersson 
19973:36). De två sistnämnda kan förvisso tänkas ha förankring i, och därmed 
anspela på, likartade föreställningar som de klassiska torshammarringarna, men 
mycket talar för att de inte har använts på samma sätt i begravningsritualen 
som de övriga. Den lilla ringen i A50, som bättre kan beskrivas som en amu
lettring, låg till exempel inkilad mellan stenarna i gravens kärnröse och saknade 
således all kontakt med gravgömman. Den enskilda hammaren i A4 är sannolikt 
att betrakta som ett hängsmycke vilket då kan ha, eller antagligen har, burits i 
levande livet av personen ifråga; i egenskap av sannolikt amulettsmycke utgör 
den något helt annat än de klassiska torshammarringarna som näppeligen har 
använts på dylikt vis.

I de fyra brandgravar som innehöll torshammarringar (aio, A55, A63, A70) 

fanns en koppling mellan ring och benurna i tre fall. Undantaget utgjordes av A70 

som inte innehöll benurna, torshammarringen i denna grav låg direkt i brandlagret. 
Kronologiskt fördelar sig torshammarringarna så att tre av dem tillhör skedet efter 
950 e.Kr. och dateringar till långt fram i 1 ooo-tal är möjliga i samtliga dessa fall. 
Endast en ring, den i aio, föreligger i en korologisk och kronologisk kontext där 
en datering till 800-tal syns rimlig.

Från brandgravarna på Skälby föreligger torshammarringar i nio gravar 
(A14, AZO, A2.2., A24, A25, A26, A32, A37 och A42). En av dessa (a2o) innehöll 
dessutom två exemplar (Andersson 2003 :tabell 1). På Skälby förekommer varken 
amulettringar eller enskilda hängen liknande de exemplar som påträffades vid 
Valsta. Samtliga gravar med torshammarringar var även arrangerade på ett lik
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artat vis, där ringarna återfanns i eller i omedelbar anslutning till benurnor. Ur 
kronologiskt hänseende härrör naturligtvis samtliga gravar från perioden efter 
ca 950 e.Kr., men i tre fall, azo, AZ4 samt az6, kan dateringarna med mycket 
stor sannolikhet förläggas till 1000-talet.

Även om man ser till antal hängen och typer av hängen, föreligger skillna
der mellan platserna. På ringarna från Skälby förekommer en uppsjö av såväl 
antal hängen som typer av hängen. Den mest behängda ringen har hela 15 
hängen i form av nio hammare och sex ringar, vilka samtliga har fästs på en 
halvcirkelformad extra ten som i sin tur är fäst vid den stora ringen. Ringen 
påträffades i en av gravfältets största högar (A14). Högen kan medelst en arabisk 
samanid ges en terminus post quem-datering till 9Z8/9Z9 e.Kr., samtidigt som 
det övriga fyndmaterialet indikerar en troligare datering till omkring år 1000 e.Kr. 
(Andersson zoo3:54, fig. 37). På Valsta kan ingen torshammarring konstateras 
ha fler än två hängen.

Vid en jämförelse mellan Valsta och Skälby belyses ett flertal aspekter av tra
ditionen och ritualen med torshammarringar.

i. För det första står det klart att ritualen varit betydligt vanligare på raä 

Z91/Z93 vid Skälby än vad den varit på raä 59 vid Valsta. På Skälby föreligger 
torshammarringar i 53 procent av platsens brandgravar, medan motsvarande 
andel vid Valsta endast utgör 11 procent. En kronologiskt synkroniserad 
jämförelse förändrar inte dessa skillnader i någon nämnvärd grad: torsham
marringar förekommer bara i 19 procent av de brandgravar på Valsta som 
tillkommit efter ca 950 e.Kr.

z. För det andra föreligger tämligen stora skillnader mellan ringarnas utseen
de, såväl inom respektive lokal som mellan dem. De gemensamma dragen 
utgörs av materialet (järn) samt formen (försluten ring) med minst ett ham
marformat hänge på.

3. För det tredje finns generellt en mycket stark koppling mellan torshammar
ringar och benurnor. På Skälby är sambandet totalt - samtliga brandgravar 
med torshammarringar hade även benurnor - men även bland det lilla antal 
torshammarringar som föreligger från Valsta finns ett tydligt samband med 
benurnor.

4. För det fjärde skulle man - mot bakgrund av punkt 3 - kunna hävda att 
ritualen med torshammarringar varit av annan, och eventuellt underordnad, 
betydelse jämfört med den med benurnor.

5. För det femte antyder förhållandena på framför allt Valsta att utövandet av 
traditionen/ritualen har fluktuerat under loppet av vikingatiden; den förekom 
oftare under vikingatidens senare del än vad den gjorde under 800-talet.
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Väistä Väistä
fr.o.m. ca 950 e.Kr.

Utan T-ring 
89 °/o (31 st.) Med T-ring 

% (4 st.)

Utan T-ring 
81 % (13 st.) Med T-ring 

% (3 st.)

Skälby

Utan T-ring 
47 °/o (8 st.) Med T-ring 

>3 % (9 st.)

Figur 20. Andelen gravar med torshammarringar var betydligt högre på Skälby än på Valsta. Detta 

vittnar om olika traditioner och, om man så vill, religiösa strategier, på två samtida men geogra

fiskt närliggande lokaler.

Torshammarringarnas innebörd
Även om förhållandena på Valsta och Skälby visar på ett starkt samband mellan 
torshammarringar och benurnor, så förefaller det som om sambandet endast utgör 
en aspekt av det religiösa idéinnehållet i den förkristna brandgravstraditionen. 
Skillnaderna mellan Valsta och Skälby, såväl vad gäller traditionens tillämpning 
under en specifik tidsperiod som dess faktiska förekomst, det vill säga i hur hög 
grad torshammarringar förekommer över huvud taget, gör det svårt att föreställa 
sig att de utgjort delar av någon form av praxis som skulle vara gemensam för 
flertalet begravningar. Det föreligger alldeles för stora skillnader mellan olika 
bygder inom en och samma region av ”torshammarringarnas kärnområde” för 
att man skall kunna tala om något sådant.

Att torshammarringarna uttrycker en form av Torskult, och att deras mycket 
ojämna rumsliga fördelning kan ses som en indikation på regionala skillnader i 
trosföreställningar mellan olika landsändar av nuvarande Sverige, är en gammal 
tanke (jfr bl.a. Ström 1984:140). En dylik förklaring ligger också helt i linje 
med vad som framförts från religionshistoriskt håll, nämligen att det inom 
det nordiska kulturområdet förelegat stora regionala variationer vad gäller es- 
katologiska föreställningar och kultpraktik (jfr bl.a. Ellis 1943:199^ Ström 
1970:61, med där anförda arbeten).

Att betydande variationer förelegat är nog riktigt, men vad gäller torsham
marringar i gravkontexter, så måste skillnaderna då främst ha bestått i kult-
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praktiken, för av de norröna källorna framgår att Tor varit minst lika dyrkad och 
omhuldad på västnordiskt som på östnordiskt område. Artefakter som uttrycker 
detta saknas heller inte. Förutom själva hammaren kan den märkliga statyetten 
från Eyrarland, vilken allmänt anses föreställa Tor, nämnas (jfr Perkins zooi). 
Men inom det västnordiska området tycks man i högre grad ha använt sig av 
torshammarna som hängsmycke, än att applicera dem på större järnringar (jfr 
Gräslund ippzb.-ipo).

En alternativ tolkning av torshammarringarna har föreslagits av Gunnar 
Nilsén inom ramen för hans C-uppsats. Nilsén tonar ned artefaktens ”sakra
la”, religiösa betydelse till förmån för dess ”profana”, ideologiska och placerar 
dem på ett tentativt vis i en specifik social och samhällelig kontext. På så sätt 
kan de uppfattas som ”identitetslegitimerande symboler” som vuxit ”fram under 
samhälliga konkurrenssituationer med politisk och ekonomisk stress” (Nilsén 
ippzrgo). Den bakomliggande orsaken föreslås vara en interregional (götisk) 
inblandning i det vikingatida samhället kring Mälardalen, vilket bland annat 
resulterat i Birkasamhällets tillkomst och blomstring. Torshammarringarna kom 
i detta sammanhang att bli etniska identitetsmarkörer för den sociala kategori 
av människor (svearna) som delvis uppfattade sig stå i opposition mot Birkas 
inflytande (Nilsén 199z).

Resonemanget är lockande och intressant, men rymmer likväl en del tvivel
aktigheter. Bortsett från (den stora) frågan om Birkas egentliga roll och vad platsen 
representerar, så torde det stå klart att den etniska grupp - av Nilsén benämnd 
svearna - som gjort torshammarringen till sin speciella symbol inte på långt när 
kan sägas omfatta ens merparten av alla boende utanför Birka i Mälardalen. 
Vad som i så fall konstituerat den etniska gruppen ”svear” är således i hög grad 
fortfarande en öppen fråga. Ringarna är inte könsdominanta utan förekommer i 
såväl mans- som kvinnogravar (Ström ipyoiz7; Nilsén ippzup) och de kan inte 
heller sägas vara åldersdominanta. På Skälby föreligger en ring tillsammans med 
kvarlevorna efter ett litet barn i åldern 0-7 år och inom gravfältet som helhet 
finns en klar feminin dominans; något som sällan uppmärksammats och som jag 
strax kommer att återvända till. Vad som också talar emot en eventuell koppling 
mellan torshammarringstraditionen och den Birkacentrerade samhällssituation 
som skisserats av Nilsén, är att ringarna med största sannolikhet upplever sin 
absoluta storhetstid ungefär samtidigt som, och efter det att, Birka överges. Ten
densen på Valsta och Skälby är på denna punkt helt klar; torshammarringarna 
på dessa lokaler är starkt förankrade till kronologiska kontexter från och med 
senare hälften av 900-talet e.Kr., annars borde merparten ha påträffats i 800- 
talskontexter på Valsta. En mer avvägd datering av det jämförelsematerial (Är- 
vingegravfälten i Spånga socken i Uppland) som Nilsén använder skulle antagligen 
bekräfta detta. Artefaktens och traditionens kronologiska tyngdpunkt utgör 
troligen det främsta skälet till att de, det vill säga torshammarringarna, endast 
förekommer i cirka 5 procent av Birkas gravar (jfr Nilsén ippz.-zz, Z9, med där 
anförda arbeten).

Enligt mitt förmenande bör traditionen med torshammarringar i gravkontexter 
inte kopplas bort från samhällets religiösa sida. Det mesta talar för att traditionen
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främst skall sättas i samband med och förstås mot bakgrund av det religiösa 
tillståndet i Mälardalen under den aktuella tiden. Min uppfattning - både vad 
gäller torshammarringarnas datering och deras samhällskontext - överenstämmer 
helt med Sune Lindqvists, som behandlade frågan i sin avhandling ”Den helige 
Eskils biskopsdöme” (jfr Lindqvist 1915:1x1). Däremot ställer jag mig tviv
lande till hans slutsatser angående motivet till varför de blev vanliga och hur 
de användes - läs: i levande livet som halsringar i polemik mot de kristna 
hängkorsen (Lindqvist 1915:115, izzf). Vi kommer då in på frågan om vad 
ringarna egentligen symboliserar och uttrycker. Man kan tänka sig två olika 
förklaringsmodeller. Den ena fokuserar på ringarnas, sedan länge förmodade, 
anknytning till guden Tor, den andra ser mer till komplexiteten i artefaktens 
symbolik.

Tor - beskyddaren

I den första förklaringsmodellen utgör torshammarringarna aktiva komponenter 
i en speciell begravningsritual, vars syfte var att försäkra sig om följderna såväl 
för de efterlevande i levande livet som för den (eller de) avlidna i livet hinsides. 
Detta har man sökt åstadkomma genom att etablera en slags direktkanal eller 
umgänge mellan människor (levande och döda) och guden Tor. Ritualen har 
dock inte varit av individuell art på samma sätt som den med benurnor, utan en 
angelägenhet för en större grupp människor, och det är detta som resulterar i 
att inte alla gravar från en och samma tidsperiod innehåller torshammarringar. 
Att se torshammarringar som ett slags ”personliga” artefakter vittnande om 
främst de avlidnas eskatologiska uppfattning (jfr Lindqvist I9i5:izzf; Hultgård 
I994:z9z), tror jag är felaktigt.

Om man nu - som här föreslagits - kan se en tendens till att nedläggelser 
av torshammarringar i gravar ökar från och med senare hälften av 900-talet, 
måste vi också fråga oss varför detta rituella behov ökar just då. Anledningen 
står troligen att finna i en kombination av de religiösa och ideologiska ström
ningar som florerade i samhället vid den här tidpunkten och gudomens speciella 
egenskaper. Beträffande strömningarna i samhället så kan det - likt Nilsén - vara 
betydelsefullt att se det ur ett lite mer profant perspektiv. Den stora stötestenen 
torde nog ha varit de ideologiska skillnaderna mellan kristendom och hedendom, 
där den förra i högre grad än den senare stod för centralisering och likriktning till 
förmån för en aktivt expanderande centralmakt, både i sakral (kyrkan) och profan 
(”verkliga” stormän och kungar) bemärkelse. Vite Krist i sig utgjorde inget hot, 
det avgörande var hur han kom att användas. Asa-Tor blev i detta sammanhang 
den naturlige och självklare hjälparen att vända sig till när rådande värderingar 
hotades av andra normer. I den bevarade norröna litteraturen framställs Tor med 
sitt tillsynes impulsiva temperament och handlingsmönster som den mest folklige 
guden i hela det fornnordiska panteonet. Han är den idoge upprätthållaren av 
lag och ordning mot hotande kaoskrafter, vare sig dessa utgörs av lömska jättar 
eller fasansfulla vidunder. Han är, par excellence, både gudars och människors 
försvarare (Clunies Ross 1996:315; Bæksted 1997:90-1x3).
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Från religionshistoriskt håll har man också påpekat att torsbilden i de bevarade 
litterära källorna antyder att den till stor del vuxit fram i en växelverkan 
mellan förkristet och kristet tankegods. Detta åskådliggörs bland annat i de 
olika versionerna av myten om Tors fiskafänge och kamp mot Midgårdsormen. 
I de äldre versionerna, som till delar möjligen kan dateras till 8oo-talet, är ut
gången delvis en annan och uttrycker en betydligt jämnare kamp mellan de båda 
kombattanterna som utmynnar i att balansen mellan krafterna bibehålls. I de 
yngre versionerna däremot, exempelvis Snorres Gylfaginning, försvinner vidund
ret ned i djupet endast för att återkomma som Tors förgörare vid Ragnarök 
(Clunies Ross 1996:3 iyff, med där anförd litteratur).

Det finns också andra indikationer på att Tor fått en allt större och centralare 
roll inom den förkristna religionen under senare delen av vikingatid. Han har 
framträdande roller i många av de genuint sena islänninga- och kungasagorna 
(jfr Bæksted 1997:1 iyf), och i Adam av Bremens tendentiösa och polemiska verk 
från omkring år 1075 e.Kr. tecknas han som den mest betydelsefulle gudomen 
och ges en central plats i tempelmiljön vid Gamla Uppsala (jfr Adam av Bremen, 
4=de boken, kap. 26; Jansson, H 1998 samt tidigare kapitel).

Den livsalstrande hammaren

Enligt den andra förklaringsmodellen är torshammarringarnas koppling till Tor 
inte entydig, vare sig till honom som enskild gudom eller till honom som kaos
makternas betvingare. I egenskap av härskare över vädermakter som åska, blixt 
och regn är Tor också i viss mån en fruktbarhetsgud. Som sådan har han då en 
given plats inom gravritualen där så mycket övrigt anspelar på återfödelse och 
social reproduktion.

Hans hammare, Mjölner, tycks i detta sammanhang ha varit det aktiva verk
tyget. När den kastas genom luften uppstår blixt och åska som i sin tur förebådar 
eller förekommer tillsammans med regnet som skänker näring åt den alstrande 
jorden. Med Mjölner viger han också guden Balders likbål, så att han därmed
- menar jag - också ges möjligheten att återkomma från dödsriket. I Trymskvädet
- som förtäljer hur Tor mister sin hammare och tvingas ta del i ett förlöjligande 
spektakelbröllop mellan honom själv, utklädd till Freja, och jättarnas konung 
Trym - används Mjölner i samband med brudvigningen; den läggs då i brudens 
knä/sköte. I berättelsen om Tors resa till Utgårdaloke fungerar Mjölner återigen 
som ett livgivningsinstrument då han med hjälp av hammaren återuppväcker 
sina båda bockar som slaktats kvällen innan (jfr Bæksted 1997:102^ 115, 160; 
Näsström 1995:181^.

Mot bakgrund av de föreställningar om Tors hammare som framskymtar i det 
för övrigt fragmentariska mytologiska materialet är det knappast förvånande att 
artefakten förekommer i gravkontexter och att den sannolikt spelat en betydande 
roll i begravningsritualer.

Den reproduktiva och beskyddande ringen

De andra typerna av hängen - ringar, spiraler, perforerade skivor - som också 
är vanligt förekommande på många torshammarringar (i detta material främst
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på de från Skälby) är svårare att förklara och de har inte alls samma uppenbara 
koppling till Tor som de hammarformade hängena. En närliggande slutsats skulle 
kunna vara att de utgör attribut till någon eller några av de andra gudar som 
i mytologin förknippas med fruktbarhet/reproduktion och livet hinsides. Tors- 
hammarringarna skulle med andra ord inte enbart vara riktade till Tor, utan även 
vända sig till andra gestalter i den fornnordiska gudavärlden.

De man i första hand kommer att tänka på då är givetvis Oden och Freja 
som båda upplåter sina respektive boningar - Valhall och Folkvang - åt vissa av 
dem som lämnat den jordiska tillvaron. I myterna som behandlar dessa aspekter 
av Oden och Freja finns ett uttalat heroiskt, krigiskt anslag där gudarna delar 
antalet stupade kämpar sinsemellan, men båda hade också ringar eller andra 
typer av smycken i sin ägo som kan sägas ha en mer alldaglig anknytning till 
människovärlden och vars egenskaper kan associeras med reproduktion och åter- 
födelse.

Odens ring, Draupner, förökade sig var nionde natt genom att åtta andra, 
likvärdiga ringar droppade ur den (Bæksted 1997:72, 93). Då Draupner var 
en guldring ger detta måhända främst associationer till materiellt välstånd och 
reproduktion. Frejas speciella attribut kallades Brisingamen. Huruvida Bri- 
singamen varit en ring (halsring) eller någon annan typ av amulettsmycke är 
mycket oklart och omdiskuterat på grund av den metaforiska språkuppbyggna
den i de litterära källorna (jfr Ellis Davidson 1993:109). Birgit Arrhenius har 
dock i en artikel från 1962 identifierat smycket såsom sannolikt varande ett 
ryggknappsspänne med granatinläggningar. Med utgångspunkt i det berömda 
hängsmycket från Hagebyhöga i Östergötland - på vilket kvinnofiguren bär ett 
stort ryggknappsspänne i halshöj d - och 
andra vendel- och vikingatida kvinno- 
avbildningar där motsvarande smycke 
också framträder, argumenterar hon 
övertygande för att så är fallet. Arrhenius 
anför också de magiska, mytologiska fö
reställningar som genom tiderna varit 
förknippade med de röda granaternas 
glans, samt en etymologisk tolkning 
av namnet. Brisa och hrisheitur betyder 
”flamma”/”varm” på nynorsk respektive 
isländska och men betyder ”halssmycke” 
på isländska, liksom inom fornnordiskan 
(Arrhenius 1962:79-101).

Kvinnan från Hagebyhöga, och vem 
hon föreställer, har diskuterats flitigt 
genom åren (jfr bl.a. Steinsland &
Meulengracht Sørensen 199 8 :6ą ). De flesta 
har dock anslutit sig till uppfattningen att 
hon, i en eller annan mån, anspelar på 
Freja och hennes egenskaper, vare sig

Figur 21. Smycket med den havande Freja från 

Flagebyhöga i Östergötland är ett gravfynd. 

Det är tillverkat av silver och 3,8 centimeter 

högt. Teckning: ata.
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dessa primärt varit av divinatorisk eller annan art (jfr Price 2002:157^ med där 
anförda arbeten). Även min uppfattning är att kvinnan föreställer Freja, och 
smyckets komposition öppnar också för en hypotes om att den koppling mellan 
Freja och torshammarringar som jag här antytt, måhända kan stärkas. En all
mänt delad uppfattning*ar också att Brisingamen och dess ägarinna Freja haft 
en speciell funktion i samband med barnafödande (jfr Näsström 1995:80, 184; 
Bæksted 1997:146^. Hagebyhögakvinnan är, som Arrhenius påpekar, mycket 
detaljerat återgiven. Förutom ryggknappsspännet framträder även detaljer på 
hennes klädedräkt och fotvida kjol, en märklig huvudbonad samt en större fyr- 
radig pärluppsättning över bröstet. Från axlarna och ryggknappsspännet utgår
- på ett lite märkligt sätt - en stor ring som också omsluter hela figuren. Men 
det märkligaste är kvinnans mage. Den har återgivits oproportionerligt stor 
och genom hennes pose, där armarna hålls ihop under den svällande magen, 
framhävs den ytterligare; hela hennes gestaltning lyfter så att säga fram den. 
Liksom Birgit Arrhenius, som i en senare artikel återvänt till smyckets symbolik 
(Arrhenius 2001:306), anser jag det uppenbart att smycket avbildar en gravid 
kvinna, men som också omsluts och beskyddas av en stor ring.

I detta sammanhang kan det vara av intresse att också ta upp några av de 
tankegångar som förmedlats av Birgitta Johansen angående ormmotivet i den 
vikingatida symbolvärlden (Johansen 1997) och knyta dessa till ringarnas om
slutande, ormliknande utseende och till de spiralformade extrahängen som 
förekommer på en del torshammarringar. Johansen uppfattar ormen (egent
ligen ”drakormen”) som en av de stora metaforerna i det vikingatida kosmo
logiska medvetandet. Djuret och dess avbildningar, i såväl bildlig/språklig som 
bokstavlig bemärkelse, anspelar på det fördolda i tillvaron, omgestaltning och 
överskridande mellan livet och döden, samt något som utmärker och avgränsar 
det inre från det yttre. Som skydd eller väktare har motivet också enligt Johansen 
en koppling till kvinnor och den kvinnliga sfären (Johansen ippyaojff, med där 
anförda arbeten).

Flera av de teman och företeelser som ormmotivet alluderar på, torde ha 
varit centrala även i begravningsritualer och att de uttryckts i symbolisk form 
på eller med torshammarringar finner jag högst sannolikt. Intressant i detta 
sammanhang är givetvis också att ringarna på Skälby mestadels förekommer i 
kvinnornas gravar.

En mångtydig artefakt

Att tillmäta torshammarringarna ett dylikt, komplext meningsinnehåll, där de 
och deras ritual vid jordfästningar vänder sig i lika hög grad till de levande som 
döda, anser jag vara både rimligare och troligare än att se dem som personliga 
artefakter vilka främst eller enkom uttrycker den avlidnes torsdyrkan. Med 
detta synsätt blir torshammarringarna den samlande symbolen för kollektivets
- familjens, ättens, lokalsamhällets - fortbestånd.

Den komplexa innebörden av torshammarringar i gravritualerna framträder 
i alla fall kanske som allra tydligast genom det faktum att de inte enbart fö
rekommer inom den förkristna brandgravstraditionen. I Krister Ströms studie
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från 1970 omtalas att cirka 5 procent av ringarna från Mälardalen framkommit 
i skelettgravar (Ström i97o:zoff). Sedan dess har naturligtvis fler återfunnits som 
måhända inte förändrar det av Ström angivna procentvärdet, men som visar att 
ritualen även kan ha ingått i en kristet präglad begravningstradition. På Skälby 
var en individ gravlagd obränd tillsammans med en torshammarring (A15) och 
på Valsta innehöll två skelettgravar (a6z och A73) en torshammarring vardera.

I närområdet till Skälby har torshammarringar påträffats i skelettgravskon- 
texter på Sollentunagravfälten RAÄZ78 (A170), Tors backe inom Bagare bys ägor 
(Carlsson, Lindh, Sander & Vinberg 1996:129^, raä 47 (A64) inom Hersby 
ägor (Andersson & Hedlund 1994:66h) och på Spångagravfältet raä zzi (A155, 

A160) inom Arvinge bys ägor (Biuw i99z:z38f). I närområdet till Valsta finns 
inga uppgifter om torshammarringar i skelettgravskontexter från de delvis un
dersökta raä34, raä57 och helt undersökta raä53 (Östmark 1975; ata dnr: 
5388/54, 4876/60, 7665/61).

Kanske kan man se torshammarringarnas förekomster i en del skelettgravar 
i ljuset av begreppet ”interpretatio christiana”. Begreppet innebär att händelser 
och föremål knutna till en icke-kristen tradition eller kultutövning omformas 
och ges en innebörd som kan förenas med en kristen världssyn. Exempel på sam
manhang där detta har diskuterats är de konstfullt utsmyckade bronsnycklar 
som framkommit i kvinnogravar från 800-talet i bland annat Birka (Gräslund 
1996:37) samt tolkningen av det så kallade Gosworth-korset i Cumberland, Eng
land, som troligtvis härrör från mitten av 900-talet (Danbolt 1989:23 3ff). Att 
korset och hammaren i en del fall kunde figurera i likartade kontexter framgår 
bland annat av dekoren på den så kallade Lugnås-hammaren, funnen i en mosse 
strax utanför Mariestad, men också av 
den berömda gjutformen för två kors 
och en hammare från Trendgården på 
Jylland (Gräslund iySy.zyzff, fig. 1,
199z: fig. 3). Det kanske inte är helt 
otänkbart att de två symbolerna ibland 
kunde sammansmälta och ges en och 
samma innebörd. Den livsalstrande 
torshammarens utseende uppvisar ex
empelvis betydande likheter med det så 
kallade T-korset (egentligen Taukors), 
på vilket tvärarmen sitter överst på 
korsstammen. T-korset är ett gammal
kristet tecken för liv och odödlighet och 
mycket talar för att det speciellt kan 
förknippas med den östromerska kyrkan 
under tidig medeltid på kontinenten (jfr 
Zachrisson 1998:140^.

Om man accepterar att torshammar- 291/293, Skälby är stora. Ringen är 64 mil

ringarna i begravningsritualerna haft limeter i diameter. Teckning: Franciska Sieurin- 

ett komplext meningsinnehåll likt det Lönnqvist.

Figur 22. Likheterna mellan ett Taukors och 

"torshammaren" ur skelettgraven A15 på raä
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som skisserats ovan, där en önskan om skydd och reproduktion kanske varit 
de mest framträdande dragen, kan detta i en synkretistisk miljö ha omformats 
till att även inbegripa den mer uttalat kristna föreställningen om en tro på evigt 
liv och återuppståndelse. Ringens omslutande och ”eviga” form kan här också 
ha haft en stor betydelse i det tänkta förenandet mellan icke-kristen och kristen 
symbolik. Processen behöver för den skull inte ha ägt rum på en medveten nivå i 
det religiösa agerandet. Kanske är det så att den generellt sett ringa förekomsten 
av torshammarringar i senvikingatida skelettgravar avspeglar att vi här har att 
göra med ett typexempel på hur man på ett mestadels omedvetet vis gav uttryck 
för en specifik ideologi i samband med begravningar under religionsskiftets 
tid. För att tala med Jens Peter Schjødts ord, kan begravningsritualen med tors
hammarringar vara liktydig med en ”struktur” som kunnat fortleva inom den nya 
religionens hank och stör, men som egentligen behöver byta ut sina ”inventarier” 
(jfr Schjødt 1989:193), det vill säga torshammarringarna.

Djuren
En stor del av det benmaterial som flertalet förkristna brandgravar innehåller 
utgörs av djurben. Detta är som bekant inget exklusivt vikingatida drag, utan 
förekommer i varierande och tilltagande omfattning åtminstone från och med 
folkvandringstid. I detta avsnitt kommer djurens roller inom den förkristna 
brandgravstraditionen att diskuteras. Utgör gravarnas djur på Valsta och Skäl
by lämningar efter en ritual lika allmänt praktiserad som exempelvis den med 
benurnor? Hur kan vi uppfatta skillnader och likheter mellan lokalernas djurarter 
och artsammansättningar? Vilka föreställningar kan tänkas ha legat till grund 
för djurens förekomster inom gravritualen?

Vanligtvis behandlas brandgravars djurben av såväl osteologer som arkeo
loger en masse, det vill säga man söker klargöra vilka arter som förekommer 
och hur dessa har kombinerats samt varierar över tid eller i förhållande till kön, 
och vad detta eventuellt kan säga om social status, ekonomi, husdjurshållning, 
etc. Genom åren har en rad viktiga upptäckter och sammanhang konstaterats 
på detta vis (jfr bl.a. Iregren 1972; Sten & Vretemark 1988; Sigvallius 1997). 
Men om man söker en förståelse av djurens roller inom den förkristna brand- 
gravstraditionen är det sannolikt ett alltför grovmaskigt nät att betrakta materialet 
igenom. På senare tid har dock en del arkeologer mera ingående intresserat sig 
för djurens roller i gravkontexter, från ett mer fenomenologiskt och kosmolo
giskt perspektiv. Exempel på dylika arbeten är bland annat Kristina Jennberts 
artiklar i två volymer från det tvärvetenskapliga projektet ”Vägar till Midgård 
- nordisk hedendom i ett långtidsperspektiv” (jfr Jennbert 2002, 2004).

Om man söker en förståelse av djurens roller inom den förkristna brand- 
gravstraditionen hör man anlägga ett religionsvetenskapligt perspektiv på själ
va offerhandlingen och betänka offrets betydelse, samt olika karaktärer av 
offer inom fornnordisk religion (jfr Podemann Sørensen 1996:33Ą Näsström 
1999:157-170, 2002:i4ff; Clunies Ross 1996:232-239). I egenskap av arkeo
log är min kompetens begränsad vad gäller detta, men jag ämnar ändå göra
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ett försök att tolka ritualen ur likartade synvinklar. Analysens grundläggande 
frågeställning kan dock formuleras mycket anspråkslöst: Varför har man kreme- 
rat både människor och djur? med den uppenbara följdfrågan: Varför har man 
under samma tidsperiod inte alltid gjort det?

Vissa djurarter har också en mycket stark koppling till begravningsceremo- 
nier under det att andra inte har det. En del djur tycks uppenbarligen ha varit 
helt nödvändiga i sammanhanget och det är dessa vi här främst skall koncentrera 
oss på. Genomgången syftar således till att belysa ordinära förhållanden. De 
inslag av extraordinära förhållanden, i vilka djurartsammansättningarna även 
avspeglar ett inte obetydligt mått av social och ekonomisk status, som givetvis 
också förekommer på Valsta och Skälby, kommer endast att behandlas flyktigt. 
Ett grundläggande antagande är att djuren i de flesta fall spelat aktiva roller inom 
gravritualen. Endast i undantagsfall, likt de ovannämnda, kan de antas vittna om 
den avlidnes socialhierarkiska position. Om flertalet djur i brandgravarna skall 
betraktas som rituellt dödade i någon form av offerhandling, kan vi också utgå 
ifrån att deras närvaro i den aktuella kontexten är meningsbärande och avsiktlig: 
”1 alla religioner där offer förekommer är det av utomordentlig vikt att offret 
utförs rätt, i annat fall kan riten få rent motsatt effekt.” (Näsström 1999:165).

Ett viktigt påpekande av källkritisk art bör dock först göras. När det gäl
ler djurbenen kan vi inte - som i fallet med benurnor och torshammarringar 
- vara lika övertygade om att det vi finner och registrerar i gravarna också är 
det fullständiga och ursprungliga. Det är långt ifrån alla ben som osteologerna 
förmår bedöma närmare än till att de inte är mänskliga. När det nedan talas 
om arter, artsammansättningar och antal är det således alltid minsta antal in
divider som avses. Naturligtvis förekommer variationer mellan gravarna avseen
de hur stor benmängd som kunnat bedömas och bestämmas, men det vore 
dock fel att generellt förutsätta att antal och art vida överstigit det av osteolo
gerna konstaterade. För en fullständig redovisning av andelen bestämda ben ur 
respektive grav hänvisas till de osteologiska rapporterna i Andersson 1997, del 2 
samt i Andersson 2003. De osteologiska analyserna har utförts av Lena Nilsson, 
UV Syd (Valsta) och Agneta Åkermark Kraft, UV Mitt (Skälby).

Arter, artsammansättningar och antal

I materialet från Valsta och Skälby är det framför allt fyra djurarter som är 
gemensamma på båda lokalerna: hund, häst, katt och höns. Dessa djur före
kommer väsentligt oftare i brandgravarna än alla övriga arter på båda lokalerna 
om man ser till den totala bilden. Det är dessutom så att de här, liksom på många 
andra lokaler, tycks ha förekommit i sin helhet på gravbålen. Betraktar vi före
komsterna över tid, kan vi också se att vissa djur tycks öka i betydelse, medan 
andra förefaller tappa sin, jfr figur 23. På Valsta ökar andelen ”katt-gravar” från 
14 till 40 procent samtidigt som andelen ”får-/get-gravar” minskar från 19 till 
7 procent och ”nöt-gravar” upphör helt om man jämför förekomster mellan 
äldre och yngre vikingatida brandgravar. Också ”hund-gravar” visar en ökning 
under motsvarande tid från 57 till 73 procent. Övriga arter, häst, höns och 
svin, förekommer i ungefär lika stor mängd under såväl äldre som yngre tid på 
Valsta.
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Väistä
to.m. ca 950 e.Kr.

Väistä
fr.o.m. ca 950 e.Kr.

Skälby
fr.o.m. ca 950 e.Kr.

Hund

Utan
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57%

Med Med Med

86 % 60 % 44 %

71 % 67 % 75 %

76 % 80 % 50 o/o

Med Med

86 % 100 %

Med Med

81 % 93 o/o

Figur 23. Procentuell andel gravar med respektive djurart över tid.
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På Skälby förekommer hund, häst och svin i ungefär lika stor omfattning som 
på Valsta men andelen ”katt-” och ”höns-gravar” är här betydligt högre: 56 
respektive 50 procent av brandgravarna på Skälby innehåller minst en individ 
av dessa arter.

De förändringar över tid som kan skönjas i Valstamaterialet ligger helt i linje 
med dem som kan urskiljas på ett större, regionalt plan (jfr Iregren ippyrtable 
8; Sigvallius 1997:43^. Om vi däremot ser till vilka djurarter som kombinerats 
med varandra, framträder en del skillnader, både mellan Valsta och Skälby, samt i 
jämförelse med ett geografiskt närliggande material. Jämförelsematerialet utgörs 
av materialet från norra Spånga där Berit Sigvallius analyserat 488 brandgravar 
från både äldre och yngre järnålder fördelade på åtta gravfält (Sigvallius 1994). 
Men låt oss börja med att titta på antalet djur i gravarna.

Gravar med ett djur var vanligare under Valstagravfältets äldre period än 
under den yngre. Från den förstnämnda föreligger sex fall, medan det från 
den senare finns två fall. Två gravar med ett djur föreligger också på Skälby. 
Tvådjurskombinationer förekommer däremot inte alls under Valstas tidiga pe
riod, under det att det finns fyra dylika från den yngre perioden. På Skälby 
föreligger endast en grav med två djur. Tredjurskombinationer är också vanligare 
under Valstas tidiga period än under den yngre med tre respektive ett fall. Denna 
kombination är också ovanlig på Skälby, där den bara förekommer i ett fall. 
Fyrdjurskombinationer är däremot vanligare under den yngre perioden än under 
den äldre: här föreligger fyra fall från både Skälby och Valstas yngre period, medan 
den äldre perioden på Valsta bara kan uppvisa ett fall. Femdjurskombinationer 
förekommer endast på Skälby och då i två fall. Sexdjurskombinationer finns i 
ett fall på Skälby och i ett fall i Valstas äldre period. Mycket extraordinär i sam
manhanget är - slutligen - brandlagerbegravningen i Valstagravfältets största hög 
(ax) med sina 14 konstaterade djur. Brand begravningen i högen tillhör Valstas 
äldre period. Det förefaller således som om

• endj ursgravar blir ovanligare med tiden medan

• två- och fyrdjurskombinationer blir vanligare.

Lokal eller regional tradition?

Om man bortser ifrån den snävare tidsindelningen i en äldre respektive yngre 
period av epoken, och istället ser till förekomsten av antal gravar med olika många 
djur under hela vikingatiden, så skiljer sig förhållandena på Valsta och Skälby på 
en del punkter markant ifrån dem på gravfälten i norra Spånga. Förhållandena 
framgår av figur 24. Antalet gravar med ett och två djur i norra Spånga är ungefär 
lika stort. Därefter sjunker procentkurvan betydligt vad gäller gravar med tre 
djur eller flera. Gravar med ett till tre djur är således ungefär dubbelt så vanliga 
som med fler än tre. På Valsta och Skälby finns det procentuellt sett ungefär lika 
många gravar med ett djur som det gör i norra Spånga. Därefter uppvisar dock 
kurvan en drastisk sänkning vad gäller gravar med två och tre djur samt en lika 
drastisk ökning vad gäller gravar med fyra djur, vilka är procentuellt lika många 
som de med ett djur. Därefter sker ånyo en markant sänkning vad gäller gravar

Den förkristna traditionen 81



Andel vikingatida gravar - antal djur
25 %

20 °/o -
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—■— Norra Spånga (n = 113) —♦— Valsta/Skälby (n = 53)

Figur 24. Valsta/Skälby jämfört med norra Spånga.

med fem och sex djur. De båda sistnämnda kategorierna har en jämn och låg 
procentandel, vilket de för övrigt även delar med dem från norra Spånga.

De ovan noterade skillnaderna framträder också om vi gör jämförelser mel
lan olika gravfält. Då Ärvingegravfälten inte har bearbetats i syfte att spegla grav
fältens utveckling inom en tidsperiod, kommer jämförelserna här endast att göras 
med Valsta, vars aktiva period ju spänner över både äldre och yngre vikingatid. 
Detsamma kan antas gälla för Ärvingegravfälten raä156 och RAÄ157. Här, lik
som i fallet ovan, är det endast de till vikingatid daterade gravarna från Är
vingegravfälten som medtagits i jämförelsen. Skillnaderna mellan olika lokaler 
framträder mycket tydligt, även om förhållandena på Ärvinge raä 156 och raä 

157 sinsemellan är något mer likartade jämfört med Valsta, jfr figur 25.

Vi kan se att den höga andelen av en- och fyradjursgravar på Valsta har myck
et lite gemensamt med Ärvinge. Förvånande nog finns däremot en stor skillnad 
beträffande tredjursgravar mellan de båda Ärvingegravfälten. Förhållandena 
på raä 157 påminner mer om dem på Valsta än om dem på granngravfältet 
RAÄ156.

Jämförelsens resultat blir inte mindre intressant av att Ärvingegravfälten 
också, förutom att vara samtida, med största sannolikhet också tillhört samma 
bebyggelseenhet (jfr Biuw i992:26iff; Varenius i998:96ff). Det föreligger stora 
skillnader mellan olika gravfält i hur man kombinerat antalet offerdjur i begrav- 
ningssammanhangen. Detta kan tyckas vara föga förvånande vad gäller geo
grafiskt åtskilda platser och kan därför, som ofta gjorts, tas som indikationer 
på olika kultpraktik, lokala förhållningssätt samt tillgången på djur att offra 
(jfr bl.a. Iregren 1972:87). Men att skillnader också föreligger mellan samtida 
gravfält från samma enhet kan inte utan vidare förklaras på dylikt vis, såvida 
man inte antar att skilda hushåll eller gårdar inom en och samma enhet uttryckt 
samma saker på olika sätt eller följt olika koncept.

82 Den förkristna traditionen



Andel gravar - antal djur

40%

35 % -

30%

25 %

20 % -

10%

—■— Arvinge RAÄ 156 —*— Väistä RAÄ 59 —*— Arvinge RAÄ 157

Figur 25. Val sta raä 59, Arvinge raä 156 och 157.

I de sammanlagt tio gravar på Valsta och Skälby som innehåller ett djur, utgörs 
djuret i åtta fall av en hund. Undantagen härrör från Valstas äldre period och 
utgörs av två gravar i vilka den avlidna ackompanjerats av en katt respektive 
en häst. Mönstret överensstämmer väl med det från norra Spånga där hunden 
också är ett vanligt ensamdjur och förekommer i 23 av 43 gravar som daterats 
till yngre järnålder, under det att katt och häst bara förekommer som ensamdjur 
i en respektive två gravar vardera (Sigvallius i994:table 21).

Beträffande tvådjurskombinationer så utgörs samtliga sex fall på Valsta och 
Skälby av kombinationen hund och katt. Detta är å andra sidan en mycket ovan
lig kombination i norra Spånga där de endast förekommer i två av de totalt 42 
gravarna från yngre järnålder. Den vanligaste kombinationen där tycks vara hund 
och fågel, följt av hund och häst samt hund och får (Sigvallius i994:table 22).

I de gravar där tre djur kombinerats, förekommer ganska stora variationer. 
Det finns emellertid en liten överensstämmelse mellan Skälby och Valstas äldre 
period som båda uppvisar gravar med hund, katt och höns i ett fall på vardera 
lokal. Övriga kombinationer från Valstas äldre period är hund, häst och får samt 
hund, svin och får, och från den yngre perioden förekommer hund, häst och gås 
i en grav. Märkligt nog är hund, katt och höns en mycket ovanlig kombination i 
norra Spånga och förekommer bara i två av 41 gravar med tre djur. Den vanligaste 
tredjurskombinationen i norra Spånga är hund, häst och får som förekommer i 
13 av de 41 gravarna (Sigvallius i994:table 23). Denna kombination är å andra 
sidan mycket ovanlig på Valsta och Skälby och finns bara i en av gravarna från 
Valstas yngre period.

Att fyra djur har använts inom gravritualen på Valsta och Skälby är lika vanligt 
som att man har använt ett djur. Som påpekades ovan blir dock gravar med ett 
djur med tiden allt ovanligare, under det att de med fyra djur ökar. Vad gäller 
artkombinationer i denna kategori finns återigen en överensstämmelse mellan
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Skälby och Valstas yngre period, där två gravar på vardera lokalen innehåller 
hund, katt, häst och höns. Övriga fyradjurskombinationer från Skälby består av 
hund, katt, höns och höns (en grav) och hund, hund, katt och höns (en grav); 
alltså samma djurarter som kombinerats på olika vis. Från Valstas yngre period 
föreligger hund, häst, höns och får (en grav) samt hund, häst, svin och björn (en 
grav). Den senare får dock betecknas som en mycket tveksam fyradjursgrav, då 
björnen endast förekommer - eller rättare sagt har identifierats - i egenskap av dess 
klofalanger. Sannolikt innebär detta att ”björnen” i det här fallet varit en fäll (jfr 
Petré 1980). De två fyradjursgravarna från Valstas äldre period innehåller hund, 
häst, höns och gås samt hund, häst, höns och svin. Fyradjurskombinationer är 
ovanliga i norra Spånga och den på Valsta och Skälby vanligaste kombinationen, 
med hund, katt, häst och höns, förekommer bara i en av 29 gravar. Av de övriga 
på Valsta och Skälby förekommande kombinationerna kan bara två återfinnas 
i materialet från norra Spånga: hund, häst, höns och får samt hund, häst, höns 
och nöt, som finns i tre respektive ett fall. Övriga kombinationer saknas helt (jfr 
Sigvallius i994:table 24).

Inte heller står de kombinationer med fem respektive sex djurarter som fö
rekommer på Valsta och Skälby (två gravar av vardera kategorin) att finna i 
materialet från norra Spånga. Fem djur föreligger i två av Skälbygravarna, 
hund, katt, häst, häst och höns, samt hund, hund, katt, höns och svin. Sex djur 
föreligger i en grav på Skälby, hund, hund, katt, höns, häst och ekorre, samt i en 
grav från Valstas äldre period, hund, häst, höns, nöt, får och rådjur.

I norra Spånga finns heller ingen brandgrav som är lika art- och antalsrik som 
högen Ai på Valsta med sina 14 konstaterade djur.

Hundens dominans bland offerdjuren är således påtaglig. På både Valsta och 
Skälby är hunden det enda djuret som förekommer i alla gravar där olika djur
arter kombinerats och det är också det i särklass vanligaste ensamdjuret. Det 
ligger nära till hans att tänka sig att speciella föreställningar kring just hunden 
gjort den till ett synnerligen lämpligt djur i gravritualerna. Men hundar utgör 
- åtminstone i teorin - en mycket heterogen grupp djur; har en liten hund haft 
samma betydelse inom ritualen som en större? Frågan är givetvis svår att besvara 
men beträffande hundarnas storlekar förefaller vissa skillnader finnas mellan Val
sta och Skälby. Under yngre järnålder har ett brett spektrum av olika stora hundar 
förekommit och med största sannolikhet har även deras bruksfunktioner skiftat. 
Inom ramen för ”Storgravsprojektet” i vilket benmaterialen från 14 exklusiva 
gravläggningar från vendel- och vikingatid studerats, har osteologerna Sabine 
Sten och Maria Vretemark konstaterat hundar i fyra olika storlekar, baserade på 
deras uppskattade mankhöjder: stora (60-75 cm), mellanstora (50-60 cm), små 
(40-50 cm) samt dvärgstora (<40 cm) (Sten & Vretemark 1988:151, tab. 4).

Flertalet hundar på Skälby kan enligt klassindelningen ovan betecknas som 
små, deras inbördes mankhöjder har naturligtvis varierat men uppskattats till ca 
3 8-49 centimeter. En av gravarna innehåller dock en dvärgstor hund, med om
kring 33 centimeter mankhöjd. Tre gravar innehöll två hundar vardera av olika 
storlekar. I två av dem har stora hundar med ca 60-75 centimeter mankhöjd 
kombinerats med mindre; en med mankhöjd på ca 37-49 centimeter och en
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dvärghund med ca 31-35 centimeter mankhöjd. Den tredje graven med två 
hundar innehöll en mellanstor, ca 50-60 centimeter i mankhöjd och en liten som 
möjligen kan vara ytterligare en dvärghund.

Dvärgstora hundar förefaller vara mycket sällsynta och har sällan kunnat kon
stateras, vare sig i förhistoriska eller medeltida sammanhang (Sten & Vretemark 
1988:151). Huruvida detta speglar verkliga förhållanden under dåtiden, eller 
mera är betingat av det påträffade källmaterialets representativitet, vill jag låta 
vara osagt. På Valsta har i alla fall inte några likartade variationer i hundarnas 
storlekar kunnat konstateras. Samtliga kan betecknas som små med mankhöjder 
på omkring 45 centimeter, vilket storleksmässigt ungefär motsvarar en nutida 
lapphund. Alla utom en förefaller också ha varit vuxna. Värt att notera är också 
att den dubblering av hundar som förekommer i tre av gravarna på Skälby, inte 
förekommer under motsvarande period på Valsta. Här har två hundar bara kon
staterats i en grav, föga förvånande högen Ai.

Vi kan alltså se både skillnader och likheter i djurofferritualen mellan jäm
förelselokalerna. Speciellt frapperande är de skillnader som går att iaktta mellan 
Valsta/Skälby å ena sidan, och gravfälten i norra Spånga å den andra. Hur detta 
skall uppfattas vill jag låta vara osagt, men en tolkning av det kan vara, att tra
ditionerna mer har styrts av lokala (i bemärkelsen platsbundna) förhållningssätt 
och sedvänjor, än av regionala. Å andra sidan antyder skillnaderna mellan de 
båda Ärvingegravfälten att detta inte är hela förklaringen.

Djur som djur - om kategorier, tolkningar och betydelseförändringar

Ett steg i rätt riktning när det gäller förståelsen av brandgravarnas djur är det 
som tagits inom osteologin när man skiljt på djur och djur. Både Johannes 
Lepiksaar och Elisabeth Iregren har resonerat i termer av ”sakrala djur" res
pektive "slaktdjur”. De sakrala djuren utgörs av hund, häst och katt, medan 
exempelvis nötboskap, svin och får, som ”i levande livet” också är födodjur, 
antas förekomma i begravningsceremonierna i egenskap av dylika; benen av dem 
tolkas då som rester efter rituella måltider. Ett av argumenten är att slaktdjuren i 
gravkontexter oftast bara kan påvisas i form av extremiteter eller skallfragment, 
medan de sakrala djuren förefaller att förekomma som hela individer (Iregren 
197z:! 10 med där anfört arbete).

En liknande uppdelning har också gjorts av Andreas Nordberg som inom 
ramen för sin C-uppsats i arkeologi har behandlat förhållandet mellan inslag i 
den norröna mytologin och gravskicket på två Lovögravfält (Nordberg 1997). 
Nordbergs gruppering i ”mytologiska djur” respektive ”köttdjur” förefaller del
vis vara baserad på Lepiksaar och Iregren, men i hans mytologiska grupp ingår 
inte katterna utan istället hönsfåglarna. Nordberg intresserar sig inte för kött- 
eller slaktdjuren utan endast för de ”hela”, mytologiska djuren. Det är dessa 
som kan förknippas med föreställningar om döden i den norröna litteraturen 
(Nordberg 1997:3).

Detta må ha sin giltighet, men de ovannämnda grupperingarna och rubri
ceringarna är ändå inte helt invändningsfria. För att hänvisa till Nordbergs rub
ricering, framgår det ur mytologin att det som ”slakt-” eller ”köttdjur” grupp-

Den förkristna traditionen 85



Figur 26.1 brandlagret till A49 på 

Valsta låg även stora delar av en 

obränd hund (påträffade delar av 

skelettet markerade med grått raster 

på bilden). I brandlagret fanns även 

brända ben av hund och huruvida det 

hela är ett resultat av en ofullständig 

kremation eller om man offrat två 

hundar (av vilka då en kremerats) för

blir ovisst. Det obrända hundskelettet 

“C-daterades till perioden 893-1028 

e.Kr. Teckning: Eva Crafoord.

erade svinet kan associeras med Frejs gestalt - galten Gullingborst var ett av 
gudens attributdjur - och med hänvisning till Lepiksaar och Iregren bör vi 
kanske inte ta för givet att hästkött endast konsumerades i rituella sammanhang; 
det kan ha stått på matsedeln även i vardagliga sammanhang. Ett obestridligt 
faktum är i alla fall att hund och häst, samt katt från och med vikingatid, är 
klart överrepresenterade i gravsammanhang om man jämför med den bild som 
framträder ur boplatsernas benmaterial, där ben från slakt- eller köttdjursgruppen 
annars dominerar, låta vara oftast i små mängder (Iregren igpyitable 1-2, 8).

Uppdelningen i sakrala djur och (profana?) slaktdjur har trots allt medfört att 
djurens roller i gravkontexter problematiserats. Är de sakrala djuren att betrakta 
som offer och slaktdjuren som gåvor, som färdkost för resan till andra sidan 
eller som matrestavfall från en ceremoniell måltid? Frågorna har diskuterats 
av Berit Sigvallius som menar att det, beträffande slaktdjuren som rester efter 
ceremoniella måltider, egentligen finns mycket lite i benmaterialet som antyder 
att så skulle vara fallet (Sigvallius 1994:109-117).

Ser man saken ur ett religionsvetenskapligt perspektiv är heller inte grupp
eringen alldeles vattentät. Ett offer är en ritual som förbrukar ett material - i 
detta fall således djuret. Offret har en specifik mottagare, exempelvis en gud 
eller en avliden, men det skall inte alltid uppfattas som en gåva till mottagaren. 
Vad offret istället ”gör" är att det etablerar en kontakt eller förbindelse mellan 
givaren och mottagaren som innebär att en växelverkan mellan ”denna världen” 
och ”den andra” blir möjlig. Offerdjuret blir så att säga en mötesplats för båda 
världarna (Podemann Sørensen 1996:33^ Näsström 1999:157, 2002:14).

Så långt är allt väl och i överensstämmelse med uppdelningen ovan, prob
lemet är att det också är mycket vanligt att offerdjuren förtärs; när så sker blir 
de offrande delaktiga i ”den andra världen”. Religionshistorikern Britt Marie 
Näsström, som studerat offerritualen inom fornnordisk religion utifrån hur den
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framträder i den norröna litteraturen, har också påpekat att offret i dessa källor 
oftast beskrivs på ett sådant vis att det bör ha haft karaktären av så kallade 
kommunionsoffer, där djuret förtärdes inom ramen för rituella måltider, och 
ett av de mest potenta djuren i dessa sammanhang förefaller ha varit hästen 
(Näsström 1999:168; jfr även Hultgård 1996:44). Här måste vi naturligtvis 
också räkna med att djurofferritualer ägt rum i olika kontexter och med olika 
syfte, men det är viktigt att slå fast att även ”slaktdjuren” i brandgravarna bör 
rubriceras som ”sakrala” eller ”mytologiska”.

Om vi syftar till en förståelse av djuren i brandgravarna - antingen som en
skilda arter eller som helheter inom vilka flera arter och individer kombinerats 
- ur ett religionsvetenskapligt perspektiv, måste vi se till vad som utmärker offret 
i förhållande till andra ritualer. Detta kan både inbegripa att ställa djurritualen i 
relation till andra gravritualer och att ställa olika djurarter inom en och samma 
grav i relation till varandra. Hur har djuret/djuren använts/förbrukats? Har det 
bara dödats/förstörts eller har det också förtärts?

Här kan man hämta en del näring ur uppdelningen i ”sakrala” eller ”myto
logiska djur” respektive ”slakt-” eller ”köttdjur”. Men för att komma ifrån 
den tvivelaktiga gränsdragningen kan man tänka sig andra uppdelningar, där 
man ser till vad man sökt uppnå med ritualerna; olika djurarter har säkert 
fyllt olika rituella behov, det vill säga de pekar i olika eskatologiska riktningar. 
Nordbergs tolkning av dem, i vilken han uppfattar hästen och hunden som ett 
slags ”själaförare” (psykopomper) till den avlidne och hönsen som återfödel- 
sesymboler (Nordberg 1997:29, 2oo3:z4zff), är goda exempel härpå. I detta 
sammanhang bör vi även fundera mera över djurarternas heterogena samman
sättningar och vilken betydelse det kan tänkas ha. En liten knähund, alternativt 
valp av en större ras, kanske inte har haft samma betydelse som en fullvuxen 
”normalhund” eller en jättestor vinthund.

Detsamma gäller kategorin hönsfåglar, där skillnaden mellan hönor och tuppar 
måste ha varit uppenbar och där man kan tänka sig att de spelat olika roller i 
ritualen. Ett specialfall, där man mycket väl kan föreställa sig att djuroffren 
pekat i olika riktningar, utgör de gravar som också innehåller enstaka fragment 
av obrända djurben. Oftast rör det sig om käkfragment med tänder eller olika 
sorters fotben och vanligast förekommande arter är häst, svin, nöt eller får. Den 
här typen av djuroffer behandlas inte i detta arbete, men förekom på både Valsta 
och Skälby i sex respektive fyra gravar.

Offermaterialen, i detta fall djuren, kan referera både till den eller dem som 
offrar och till mottagaren. Ett inom religionsforskningen klassiskt exempel som 
belyser de komplexa sammanhangen inom djuroffren, är den så kallade björn
festen som utspelas inom olika kulturer i Nordasien. Vid denna ritual intar en björn, 
som fångats i vilt tillstånd som liten, men som därefter fötts upp av människorna, 
den centrala gestalten. Björnen uppfattas och tillbeds som ett gudomligt väsen, 
men offras, dödas och förtärs likafullt. Ceremonin kallas av Ainu-folken i norra 
Japan för iomante vilket betyder ”hemsändande”. Björnen skall sändas hem till 
sin gudavärld där den kan berätta om människornas godhet och givmildhet. 
Efter att den dödats läggs i dess mun episka dikter och gudasånger som förtäljer

Den förkristna traditionen 87



om hur den första björnfesten och det utbytesförhållande mellan den mänskliga 
världen och den gudomliga som skapades vid denna, kom till stånd i den fjärran 
forntiden. Därefter förtärs köttet, som man också serverar till björnen själv(!). 
Genom denna ritual föreställer sig människorna att den mänskliga festen också 
fortplantas och överförs till gudavärlden (Podemann Sørensen 1996:3 3f).

Trots avsevärda skillnader i kulturellt avseende och kontext - björnfesten 
är ingen begravningsritual och de samhällen den förekom inom innehade an
tagligen mycket små likheter med de senvikingatida i Skandinavien - visar 
detta etnografiska exempel tydligt att det i djurofferritualer kan vara mindre 
lyckat att gruppera i ”sakrala djur” och ”slaktdjur” (eller om man så föredrar: 
”mytologiska” respektive ”köttdjur”). Inte desto mindre kan det dock finnas 
anledning att uppmärksamma att kommunikationsvägen till gudavärlden i 
den nordasiatiska björnfesten går via tämjandet av ett vilt djur. Ett vilt djur 
som ursprungligen tillhör gudavärlden har domesticerats till ett tamt djur av 
människorna.

Ligger nyckeln till tamdjurens i det närmaste totala dominans i skandinaviska 
brandgravar på något sätt inbäddad i detta förhållande? Vilda djur förekommer 
överlag mycket sparsamt i mellansvenska brandgravar från alla tidsperioder 
(Iregren 1972:117). Är det specifika föreställningar om domesticerandet som 
ligger bakom anledningen till att tamdjuren är så fullständigt dominerande bland 
brandgravarnas djur? Djur förekommer som bekant i varierande omfattning i 
gravsammanhang under hela järnåldern, det vill säga under en tidsperiod av 
mer än 1000 år, men den fråga som ändå bör ställas är följande: har det inom 
den förkristna religionen funnits en föreställning om att alla djur ursprungligen 
tillhört gudavärlden - eller åtminstone den icke-mänskliga världen - och att 
de sedermera tämjts av människorna eller givits till dem av gudarna, som den 
vikingatida förkristna brandgravstraditionen hämtat näring ur och kunnat falla 
tillbaka på? Från den sent nedtecknade mytologin vet vi i alla fall att det också 
vimlar av (namngivna) husdjur inom den fornnordiska gudavärlden (jfr Welinder 
1989:107-112).

Tidsdjupet inom vilket ritualen med djur i brandgravar har förekommit är 
avsevärt och vi bör sannolikt även räkna med en viss betydelseförändring inom 
olika aspekter av den. Förekomsten av exempelvis en hund i en grav behöver inte 
betyda samma sak under romersk järnålder som under vikingatid. Ett annat exempel 
på djurens förändrade betydelse i samhället, och därmed även inom samhällets 
ritualer, rör katterna. Katter blir inte vanligt förekommande i gravar förrän un
der ett långt framskridet skede av järnåldern, trots att den sedan åtminstone 
romersk järnålder sannolikt ingått i den ordinära husdjursfaunan (jfr Iregren 
1997:25 med där anförda arbeten). Kanske är det faktum att omkring 3 5 procent 
av vikingatidens brandgravar på både Valsta och Skälby saknar djur, ett tecken 
på att man under senare delen av vikingatiden inte längre var lika medveten om 
vad traditionen/ritualen egentligen gav uttryck för och syftade till?

Om så är fallet, ligger det nära till hands att tänka sig att det går att iaktta 
en gradvis ökning av antalet ”djurlösa brandgravar” under loppet av järnål
derns senare perioder. Några tendenser till att det skulle förhålla sig på detta
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vis går emellertid inte att utläsa ur den analys som genomförts av Berit Sigval- 
lius vad gäller brandgravarna i norra Spånga. Av sammanställningen framgår 
tvärtom att andelen djurlösa brandgravar är som lägst under just vikingatid, 
sett i förhållande till järnålderns övriga perioder. Andelen är, kan man tycka, 
visserligen tämligen hög, ca 20 procent, (en femtedel av brandgravarna saknar 
således djur), men bara hälften så hög som under folkvandringstid där drygt 
40 procent av gravarna saknar djur.

Det finns dock en möjlighet att det reella antalet djurlösa brandgravar från 
vikingatid i norra Spånga är något större än de 20 procent (23 av 113 gravar) 
som Sigvallius listat. Av tabellen framgår nämligen också att de djurlösa brand
gravarnas antal är mycket högt (25 av 38, d.v.s. 65,8 %) inom den grupp gravar 
som inte kunnat dateras (jfr Sigvallius i994:table 17A). Naturligtvis finns ingen 
anledning att tro att samtliga odaterade brandgravar skulle tillhöra vikingatid, 
men att många av de gravar som anläggs under framför allt vikingatidens senare 
del också är förknippade med en icke obetydlig dateringsproblematik, bland 
annat till följd av avsaknad av tidstypiska artefakter, är ett faktum.

I materialet från Valsta, som ju avspeglar förhållanden på denna plats under 
såväl äldre som yngre vikingatid, finns trots allt ingenting som pekar mot att 
djurlösa brandgravar blir vanligare med tiden. Tvärtom minskar deras andel 
något från knappt 40 till drygt 30 procent. Det mesta talar alltså för att vi bör 
söka andra förklaringar till de djurlösa brandgravarna, än den att de avspeglar 
en med tiden allt mindre tillämpad ritual.

Djurens och ritualens betydelse - ett tolkningsforslag

Så hur skall vi då uppfatta och förstå ritualen i dess ordinära kontext? Den 
förefaller ju inte ha varit nödvändig eller på annat sätt obligatorisk vid be
gravningar, även om den varit mycket vanlig. Sannolikt begår vi ett tankefel om 
vi uppfattar den som ytterst knuten till den avlidne som person. Vad som istället 
har utlöst den och givit den dess sammansättning, är de efterlevandes sätt att 
möta och hantera föreställningar som kan kopplas till det specifika dödsfallet, 
vilket nödvändigtvis inte sammanfaller med individens karaktär eller sociala po
sition.

Detta innebär inte att det också i vissa fall finns, eller kan finnas, mycket 
starka inslag av individualitet i ritualen. Tydligast kommer väl detta till uttryck 
i de extraordinära och mycket benrika gravarna, i vilka för övrigt många andra 
inslag i gravspråket vittnar om den avlidnes socialhierarkiska ställning. Exempel 
på detta från Valsta är naturligtvis brandbegravningen i den stora högen, med 
sina mängder av djur bland vilka även en rovfågel (duvhök) och rådjur ingår, 
men det är heller inte otänkbart att de sällsynt förekommande dvärghundarna i 
tre av Skälbygravarna skall uppfattas på dylikt vis.

Bland de mer ordinära gravarna finns emellertid ingenting som pekar mot 
att någon djurart skulle vara kopplad till den avlidnes kön, ålder eller sociala 
position. Här måste vi givetvis beakta att materialet inte är speciellt stort och 
det är således fullt möjligt att generella tendenser skulle framträda om det vore 
större, men vårt syfte är att åskådliggöra det lokala förhållningssättet och detta
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kan inte göras genom att utöka analysen med material från andra lokaler. Om 
någon kombination eller några djur genom ett rituellt eller religiöst regelverk 
vore förbehållna vissa befolkningskategorier - exempelvis yngre vuxna män, 
äldre kvinnor eller barn - skulle detta framträda även på den lokala nivån. Den 
tendens som exempelvis Sigvallius iakttagit vad gäller ett samband - om än ej 
totalt - mellan mansgravar och hästen som offerdjur (jfr Sigvallius 1994:134, 
1997:44) kan intressant nog endast beläggas på en av lokalerna under en specifik 
tidsperiod; något som i hög grad visar på att betydelseförändringar inom ritualen 
kan vara en viktig faktor att ta i beaktande. Av de tio vikingatida brandgravarna 
med häst på Valsta kan fem dateras till den äldre perioden och fem till den yngre. 
I den äldre gruppen är samtliga mansgravar (en är dock en dubbelbegravning), 
men i den yngre gruppen har tre kvinnor och två män ackompanjerats av hästar 
i sina gravar. Även på Skälby förekommer hästen i både manliga och kvinnliga 
begravningskontexter. Likaså finns det mycket lite som pekar mot att yngre vuxna 
män skulle ha givits särskilt många offerdjur (jfr Sigvallius 1994:134). Även i 
detta hänseende bör vi kanske räkna med att ritualen förändrats från vad som 
kanske var normgivande under vendeltid till vad som var det under vikingatid.

Även Elisabeth Iregren har varit inne på att ritualen i första hand bör ses ur 
en individualistisk synvinkel och att detta i så fall också kan kasta ljus över de 
brandgravar som saknar djur. Iregren ser inte dessa som tillhörande individer med 
en annan etnisk bakgrund eller religion, utan uppfattar dem hypotetiskt som de 
ofrias - trålarnas - gravar. Detta borde gå att iaktta om gravarnas placering inom 
gravfältet studeras i kombination med andra variabler. Iregren utvecklar inte sitt 
resonemang, men ett förslag från min sida kan vara att relatera dem till gravfältets 
övriga korologiska mönster, till förekomst av så kallade ”gravgåvor” samt till 
gravformer. Hon för också fram en hypotes om att de djurlösa brandgravarna 
från vikingatid kan vara ett resultat av kristen idépåverkan (Iregren 1997:2.0).

Båda hypoteserna är tänkvärda, men enligt min uppfattning inte speciellt san
nolika, varken beträffande Valsta eller Skälby. De djurlösa brandgravarna ligger 
på båda lokalerna integrerade bland de övriga och de är, åtminstone vad gäller 
Valsta, på intet vis mer fyndtomma än dem med djur (på Skälby var många av 
dem dessvärre också mycket skadade, varför gruppen som sådan är förknippad 
med en del osäkerhetsfaktorer). I två av Valstagravarna, A6 och A7, återfanns 
gravfältets största pärluppsättningar och i en annan, ai6, utgjordes benurnan av 
ett vendiskt importgods. Om de djurlösa brandgravarna är resultat av en kristen 
idépåverkan kan vi konstatera att denna i så fall endast rört föreställningar 
om djuren. Det finns ingenting som antyder att kvarlevorna efter den avlidne 
behandlats på ett sätt som vi kan förmoda överensstämmer med ett tidig-kristet 
ceremoniel och dettas syn på kroppen. Tvärtom är som tidigare visats benen 
ur dessa brandbål mer urplockade för annan hantering, än vad gäller dem med 
djur. Mot bakgrund av att andelen djurlösa brandgravar över tid snarare tycks 
minska än öka, förefaller det också mindre sannolikt att vi skall uppfatta dem 
som influerade av en kristen tradition.

Om vi istället uppfattar djurofferritualen på ett mer allmänt vis - inte i 
första hand som knuten till den avlidne som person - kan variationerna bli
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mer begripliga. Som vi sett föreligger tämligen stora variationer vad gäller 
hur många djur som skall offras, också mellan samtida gravfält som tillhört 
samma bebyggelseenhet. Variationerna kan ses som ett tecken på offerdjurens 
sammansatta roller i gravritualen och att olika rituella behov har förelegat vid 
olika begravningstillfällen. Vad som styrt behoven kan givetvis variera från tid
punkt till tidpunkt, men kan hypotetiskt antas höra samman med företeelser eller 
föreställningar kring specifika dödsfall inom kollektivet. Alla dödsfall är inte 
lika och att man tillmätt dem olika betydelser förefaller inte alltför långsökt. Det 
torde exempelvis ha varit uppenbara skillnader mellan dödsfall som inträffat till 
följd av ond, bråd död eller ett som inträffat på grund av sjukdom eller ålder.

Kanske skall djurofferritualen bäst förstås som en form av kombinerad var
seltagning och kommunionsmåltid, där de efterlevande med olika medel söker 
återställa en rubbad ordning genom att ta del av det oförutsägbara i tillvaron. Det 
drivande bakom ritualen kan då ha varit föreställningar och uppfattningar kring 
ödet och hur detta skall hanteras. Vad gäller den fornnordiska uppfattningen 
om ödet - antingen i personlig eller kollektiv bemärkelse - har Margaret Clunies 
Ross påpekat att det ur de mytologiska texterna framgår tämligen klart att ödes
begreppet är starkt sammankopplat med uppfattningen om döden som den ytter
sta olyckan. Över huvud taget finns ett starkt dödsförnekande drag i många av 
de mytologiska händelserna (Clunies Ross 1996:295, 3iof).

Vad kan då de skilda djuren tänkas ge uttryck för? Som framgått intar hund, katt, 
höns och häst en särställning på Valsta och Skälby. Genom deras dominans antyder 
de att de till olika grad varit i det närmaste oumbärliga i en begravningsritual 
som inkluderat offerdjur. Åtminstone beträffande de tre förstnämnda finner jag 
det troligt att de haft en betydelse inom ritualens varseltagande eller siande del.

Vi har också sett att katt- och hundoffer ökar över tid på bekostnad av ar
terna får/get och nötkreatur, liksom att två- och fyradj urskombinationer blir 
vanligare samtidigt som gravar med bara ett djur minskar. Den rituella handling 
som skapats och utförts medelst hunden, har således i allt högre grad behövt 
kompletteras med någon av de andra arterna och sannolikt har detta andra djur 
i första hand varit katten. Samtliga tvådjurskombinationer utgörs nämligen av 
hund och katt och bland de vanliga fyradjurskombinationerna förekommer 
hund och katt i sex av tio fall, oftast tillsammans med häst och höns, det senare 
djuret är för övrigt närvarande i de fyra fall då inte katten är det.

Hundens, hästens och hönsens roller inom gravritualen har, som tidigare 
nämnts, tolkats av Andreas Nordberg (1997, 2003). Nordbergs tolkningar av dem 
- som bland annat baserar sig på hur och i vilka sammanhang djuren förekommer 
i den norröna litteraturen (mytologisk såväl som prosaisk) och på allehanda 
folktraditioner från historisk tid - pekar förvisso i olika eskatologiska riktningar, 
men djuren blir även här mycket ”personliga”. Framför allt gäller detta hunden 
och hästen som båda uppfattas haft till uppgifter att ”...leda den döda på rätt 
väg vid dess färd till dess nya existens”, men även höns och tuppar uppfattas 
som ”...spår av ritualer vars syfte har varit att återuppväcka den döde i dess nya 
existens som död" (Nordberg 1997:29, jfr även Nordberg 2003:268). Den stora 
knäckfrågan förblir trots allt med detta perspektiv ändå obesvarad: hur skall vi

Den förkristna traditionen 91



uppfatta individerna i de gravar som inte innehåller något av djuren? Kände de 
redan vägen till Hel? Var deras övertygelse så stor att de inte behövde hjälp av 
en symbolisk återfödelseritual? Dessutom går det att ur de källor som Nordberg 
använder uppfatta hönsfåglarnas roll på ett annorlunda vis än det som Nordberg 
håller för troligt. Med ett icke personanknutet, individuellt synsätt på ritualen, 
enligt vilket djuren fungerar som ett slags ”kanaler” till övernaturliga makter, 
och där specifika rituella behov varit avgörande för hur den kom att utformas, 
kan en annan tolkning föreslås.

Inom den norröna mytologin och sagalitteraturen förekommer hunden som 
väktare av dödsriket Hel och som sådan lystrande till namnet Garm (Welinder 
1989:108). Garm intar också en av rollerna i den särklassigt största katastrof som 
på ett ödesbestämt vis kan tänkas drabba den förkristna kosmologiska världs
ordningen: Ragnarök. Det även idag välkända fornnordiska ordets (ragna rok) 
etymologiska betydelse - ”makternas öde” (Clunies Ross 1986:295) - antyder vad 
det är frågan om. Vid Ragnarök sliter sig Garm från sin boja i Gnipabålan belägen 
vid ingången till dödsriket för att tillsammans med de andra kaosmakterna, 
exempelvis vidunder som Midgårdsormen och Fenrisulven, eldjätten Surt och 
Muspelsönerna samt övriga ”negativa” jätte- eller jättebesläktade varelser som 
Loke, nedkämpa och besegra asarna på den 100 mil breda slätten Vigri. I den 
vildsinta kampen kämpar Garm mot guden Tyr och slutet blir att båda förgör 
varandra; allt enligt den färgsprakande beskrivning av händelseförloppet som 
Snorre givit i sitt verk Gylfaginning (jfr bl.a. Bæksted 1997:220-233).

Tyr är en av asarna som är mycket lite omnämnd i den bevarade norröna litte
raturen. Den kortfattade karakteristik som Snorre ändå ger av honom antyder 
dock att han varit en mycket viktig gud, helt i paritet med Oden och Tor. Man 
har inom religionsforskningen menat att de knapphändiga omnämnandena kan 
förklaras med att Tyr tillhör ett äldre skikt av gudar vars betydelse under loppet 
av vikingatiden, om inte minskat, så ändå hamnat vid sidan av eller bakom de 
i källorna mer framträdande. Som indikationer på Tyrs forna storhet har man 
bland annat anfört en rad danska ortnamn med hög ålder som alluderar på 
honom - Tissö, Tislund, Tisvilde, etc. - samt att T-runan i den äldre futharken 
benämndes Tyr (Bæksted 1997:123!^ jfr även Jansson, S.B.F. 1963:13^.

Inom mytologin finns således ett kontexuellt samband mellan hunden (Garm) 
och Tyr som dessutom anspelar på det ödesbestämda i tillvaron. Att döden och 
dödsfall framkallat ett rituellt agerande för att bemästra detta är inte så konstigt. 
Har man genom hunden i gravritualerna skapat en ”kanal” till Tyr och hans 
agerande i detta sammanhang? Ett förhållande som pekar i denna riktning är 
att båda också har mycket långa anor bakåt i tiden. Hunden utgör det i särklass 
vanligaste offerdjuret i gravritualer ända sedan tidig järnålder och mycket talar 
för att Tyr tillhör ett äldre, kanske ”urgermanskt”, skikt av gudar (angående Tyr, 
se Kaliff 1987:18).

Även två av de andra ”huvuddjuren” - katt och höns - har tydliga kopplingar 
till varseltagande eller ett siande agerande kring det fördolda. Katten brukar all
mänt uppfattas som Frejas djur. I mytologin framställs hon som färdandes i sin 
vagn, dragen av två katter, det är bland annat så hon anländer till Balders likbål.
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Figur 27. Guden Tyr har dyrkats länge under den skandinaviska förhistorien. Detta framträder 

bland annat genom att myten om honom och när han mister sin ena hand i Fenrisulvens gap har 

avbildats redan under 400-talet. Överst ser vi motivet på en guldbrakteat från Trollhättan i Väster

götland. Foto: Ulf Bruxe, shm. Ovan samma motiv ur Olafur Brynjulfssons Edda från 1760. Foto: 

Kungliga Biblioteket, Köpenhamn.
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Att Freja i egenskap av livgivande kärleksgudinna också förekommer inom döds- 
ritualerna är knappast ämnat att förvåna; detta delar hon med flera av sina 
närbesläktade gestalter inom andra religioners mytologier (Näsström 1991:2.67), 
och som vi tidigare sett kan hennes åkallan måhända även skönjas inom ritualen 
med torshammarringar. Men i Heimskringla uppger Snorre också att hon var 
den som lärde asarna konsten att sej da, det vill säga att med hjälp av magi se 
in i och påverka framtiden (Näsström 1991:268; Clunies Ross 1996:242, 252, 
255; Price 2002:108) och därmed kan kopplingen mellan Freja och katten på ett 
tentativt vis förstärkas ytterligare. I den isländska Erik Rödes saga porträtteras 
en völva eller sierska mycket ingående och detaljerat. Händelsen utspelas på 
Grönland och anledningen till sierskans närvaro är att man genom att få en 
uppfattning om vad som döljs i framtiden, söker komma till bukt med diverse 
missförhållanden och missväxt på gården (Schjødt 1996:174). I völvans yttre 
gestalt utgör katten ett dominerande inslag: hennes rock är fodrad med kattpäls 
och på händerna bär hon handskar av kattskinn, med den vita pälsen vänd inåt 
(Ellis Davidson 2001:1 lyff [1964]).

I ett moment av Ihn Fadians redogörelse över en rushövdings begravning vid 
Volgastranden har höns en framträdande roll. Momentet är det som beskriver 
ritualen med den unga slavinnan innan hon tas av daga för att följa sin herre i 
graven. Tre gånger lyfts hon över en portliknande konstruktion i anslutning till 
gravskeppet samtidigt som hon reciterar klärovojanta strofer om det förflutna 
och framtiden:

Jag frågade tolken vad hon hade gjort och han svarade: ”Första gången de 
lyfte upp henne sade hon: Jag ser min far och min mor. Andra gången sade 
hon: Jag ser alla mina döda fränder sitta där. Och tredje gången sade hon: 
Nu ser jag min herre sitta i paradiset, och det är härligt och grönt, och med 
honom finns män och slavar och han kallar på mig - för mig till honom!”

Därefter högg hon huvudet av en höna och kastade in kroppen i gravskeppet, det 
vill säga vad som senare skulle bli bålet. Ritualmomentet med hönan står även 
att finna i den danske 1200-talskrönikören Saxos saga om krigaren Hadding, 
dock med den skillnaden att offerdjuret här sägs vara en tupp. Men även här 
tycks syftet med ritualen mera vara av siande, gränsöverskridande slag än av 
återfödelse. Ritualen genomförs i samband med att Hadding och en mystisk 
ledsagarinna (en völva?) försöker att skåda in i dödsriket (jfr bl.a. Johansen 
I997:I5°i Nordberg 1997:12^ båda med där anförd litteratur).

Förutom att figurera i gränsöverskridande och siande sammanhang förekom
mer tuppen inom mytologin även i en mycket specifik händelsekontext, där för 
övrigt också hunden och katten kan sägas ha framträdande roller. I völvans 
spådom (Voluspå) förutspår sierskan att kampens dag vid Ragnarök signaleras 
av tupparna i de tre världarna när de gal vid morgonen: Gullinkambi hos asarna 
i Asgård, Fjalar hos jättarna i ]otunheim och den sotsvarte hanen (Vidofnir) i 
dödsriket Hel (Bæksted 1997:225).

94 Den förkristna traditionen



Summering - förkristen begravningspraxis 
på Valsta och Skålby
Som en röd tråd genom de företeelser inom den förkristna begravningstradi- 
tionen som här studerats löper det samhällsreproducerande motivet, och förenat 
med detta en uttrycklig strävan att ta del av det oförutsägbara i tillvaron. Bakom 
dessa huvudingredienser kan vi också skymta en rad olika föreställningar, av 
vilka några har tydliga förankringar i den del av den förkristna, fornnordiska 
mytologin som bevarats till eftervärlden: föreställningar om ödet, föreställningar 
om det livsalstrande och föreställningar om döda anförvanter. Var och en av 
dessa har man i begravningsceremonierna försökt påverka genom olika ritualer, 
något som i sin tur tagit sig olika uttryck i den materiella kulturen. Om man, 
som antyds av rubriken, skulle försöka definiera någon form av praxis, avseende 
kollektivt delade föreställningar som också avsatt likartade spår i materialet på 
båda lokalerna, bör naturligtvis likbegängelsen som sådan räknas dit, men också 
ritualen med djuroffer i form av hund, katt och höns. Även uppdelningen av de 
avlidnas kvarlevor efter bålet och den vidare deponeringen av en viss mängd 
kvarlevor i en benurna under en gravöverbyggnad kan räknas hit.

Om kremeringstraditionen haft en mytologisk bakgrund som den hämtat 
näring ur, kan Balders död och begravning vara denna. Den gudomliga begrav- 
ningsceremonin har givits ett nästan oproportionerligt stort utrymme i Snorres 
epos, något som i sig torde kunna tala för att även en kristet skolad krönikör 
som Snorre, medvetet eller inte, uppfattade den som väsentlig. Mytens ideolo
giska innehåll och det faktum att händelsen också bildar utgångspunkten för 
”makternas öde”, är vad som föranlett de ritualer vi studerat ovan.

I behandlingen av kvarlevorna kan vi ana en allmänt spridd förfäderskult. 
Denna är bland annat baserad på föreställningen om att individens ”materiella 
form”, det vill säga kroppen, även efter döden innehade magiska krafter som 
till sitt väsen är både positiva och negativa. De positiva söker man tillvarata 
genom en jordfästningsritual, vars syfte är att tillföra den fortlevande sociala och 
ekonomiska kontexten kraften från dessa. Man gör det genom att de omsluts 
av materia från enhetens ägor, manifesterat i det vi vanligtvis benämner som 
gravar och gravfält. Benurnorna har i detta sammanhang fungerat som både for
varings- och förvandlingskärl för det vi kan kalla ”det värdefulla utsädet”. De 
negativa krafterna har man kanske sökt bemästra genom att inte jordfästa alla 
ben/kvarlevor på detta vis, således manifesterat i den urplockning eller vidare 
separering av benmängderna som också företagits.

På Valsta och Skälby har man i viss mån förhållit sig på olika sätt vad gäller 
synen på jordfästningsceremonin och vad den skall inbegripa. På Skälby har man 
överlag också begravt större mängder av bålresterna, det vill säga kol och sotig 
jord, än på Valsta. Anledningen till detta torde stå att finna i att man tillmätt 
dessa olika stor betydelse. De olika förfaringssätten gäller dock inte synen på de 
brända benen; här råder en stor samstämmighet.
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En förhållandevis stor samstämmighet mellan lokalerna råder också vad gäller 
djurofferritualen och dess uttryck i det arkeologiska källmaterialet. Ritualen 
har haft en komplex sammansättning där de olika djuren indikerar olika slags 
ritualer. Ritualen uppvisar emellertid klara tecken på att ha förändrats under 
loppet av vikingatiden och samstämmigheten gäller endast den yngre delen. 
Den tydligaste förändringen består i att kommunionsmåltiden förefaller ha fått 
minskad betydelse. Fokus har allt mer kommit att läggas på de varslande och 
siande momenten, i syfte att bemästra ödet och ta del av tillvarons oförutsägbara. 
I detta sammanhang har hunden, katten och hönsfåglarna utgjort de närmast 
oumbärliga kanalerna. Åtminstone de två förstnämnda, men även i de fall när 
tuppar utgör det tredje djuret, kan på olika vis kopplas samman med en specifik, 
ödesbestämd mytologisk händelse som också föregåtts av ett dödsfall: Ragnarök. 
Detta skall dock inte uppfattas som att man föreställt sig att tillvarons undergång 
var nära förestående vid varje, eller flertalet, dödsfall - döden var en del av 
den sociala ordningen - utan istället påvisar det vilka avgörande och centrala 
händelser som dödsfall och begravningar utgjorde inom kollektivet.

Torshammarringar inom begravningsritualen kan däremot inte sägas ingå i 
någon form av allmänt tillämpad praxis. Ritualen med torshammarringar har 
utförts i väsentligt högre grad på Skälby än på Valsta. Sannolikt uttrycker ringarna 
mer än enbart en personlig åkallan av Tor. Artefaktens ”eviga”, omslutande 
form, hängenas olika karaktärer och de mytologiska drag de kan förknippas 
med och det närmast totala sambandet med benurnor utgör alla indikationer på 
att ringarna inte skall kopplas bort från den religiösa sfären. De är materiella 
uttryck av en ritual där återfödelse och social reproduktion varit centrala teman. 
Men de alluderar också på vad som med en anakronistisk benämning kan kallas 
världsliga levnadsvillkor.

Hur kan vi då förstå skillnaden mellan Skälby och Valsta i detta fall? Åter
födelse och reproduktion har ju även varit centrala teman på Valsta. Varför 
finns här inte lika många ringar? En möjlighet är att vi här står inför en lokal 
tradition och som, på basis av undersökningsresultat från andra geografiskt 
närliggande lokaler, kan sägas ha relevans på bygdenivå. Hur knivskarpa 
dessa eventuella bygde- eller traditionsgränser stundtals kan vara, visas av att 
avståndet mellan Skälby och Valsta endast är omkring sju kilometer fågelvägen 
i nord-sydlig riktning.

För att summera, kan vi konkludera att den förkristna brandgravstradition- 
en under vikingatid på Valsta och Skälby innehållit en rad fasta teman med 
förankring i mytologin. Men förhållandena på Valsta visar också att den inte 
har utgjort en fast tradition, i så bemärkelse att den tett sig likadan under hela 
den 300-årsperiod som här studerats. Detta kan ju tyckas föga förvånande när 
man betänker den trots allt ganska avsevärda tidsrymd som det vikingatida 
gravspråket speglar, men frågan är om det beaktats tillräckligt de gånger man sökt 
kontrastera det ”förkristna gravskicket” mot det ”kristna”? Om vi inte lyckas, 
eller gör ansatser till, att kronologiskt skikta gravfälten, kan det hela framträda 
mycket ostrukturerat och slumpartat. Ungefär på samma vis som gravarna på 
en kyrkogård under en 300-årsperiod, till exempel 1150-1450, skulle göra om
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de betraktas utifrån ett likartat homogent perspektiv; män, kvinnor och barn 
i alla tidsåldrar ömsom blandade, ömsom separerade och ömsom nedgrävda 
i varandra. Variation och avsaknad av struktur är således inte några specifikt 
förkristna eller hedniska drag.

De traditionsförändringar som över tid går att iaktta på Valsta återfinner 
vi i sin nya struktur på Skälby. Förändringarna som vi kan utläsa dem i den 
materiella kulturen består i

• en ökad aktsamhet vad gäller benurnor i samband med jordfästningen

• en högre grad av separering av kvarlevor

• en utökad rituell verksamhet med delvis ny innebörd vad gäller djuroffer.

Dessa förändringar kan bäst begripas om de ses mot bakgrund av den religiösa 
och ideologiska dynamiken som uppstod i mötet mellan två distinkta koncept. 
Däremot är det viktigt att inte uppfatta dem som en gradvis anpassning till, 
eller utveckling mot, en kristen tradition, något som kanske framför allt ligger 
nära till hands beträffande den förstnämnda. Istället vittnar de om en livaktig 
religionsuppfattning och utövning med ett därtill hörande ceremoniel som likt 
alla andra religioner aldrig är statisk utan ständigt men också ”ryckvis” befinner 
sig i förändring.
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7. Den kristna traditionen
Most areas of religious life in Christian Europe 

were characterized more by diversity than by uni
formity before the twelfth century.

(Paxton 1990:1)

I detta kapitel kommer det som jag uppfattar som den kristna begravningstra- 
ditionen på Valsta och Skälby att skärskådas. Traditionen kännetecknas av att 
människorna gravlagts obrända. Den tidiga kristendomens gravspråk på dessa 
platser ser dock till stora delar annorlunda ut än det vi möter i den samtida stads
miljön i Sigtuna. Det skiljer sig också mycket från det som sedermera kom att 
tillämpas vid de tidiga sockenkyrkorna. Men frågan är om människornas kristna 
tro och eskatologiska föreställningsvärld också varit annorlunda om man bott 
på landsbygden jämfört med i staden? I vilken mån kan gravarna hjälpa oss att 
belysa detta?

Vanemässigt brukar man anse att det kristna gravskicket kännetecknas av en 
högre grad av regelbundenhet än det förkristna gravskicket. Detta har då bland 
annat tagit sig uttryck i en enhetlig orientering av kropparna, avsaknad av fynd 
(i egenskap av gravgåvor) samt en annan typ av gravöverbyggnad. En annan lika 
allmän uppfattning är att mycket lite av kristna sj älsföreställningar och eskatologi 
avsatt några iakttagbara spår i gravmaterialen. I detta brukar man framhålla den 
mer andliga sidan av kristendomen och kontrastera denna mot - den som man 
uppfattar - mer materiella och pragmatiska förkristna religionen. På det här 
sättet får vi troligtvis en mycket begränsad förståelse av gravspråket. Det finns 
egentligen också mycket lite inom dåtidens kristna texter och den eskatologiska 
föreställningsvärlden som skulle kunna tänkas stödja ett dylikt agerande.

Jag har i tidigare sammanhang påpekat att om skelettgravarna på Valsta och 
Skälby skulle relateras till dessa kriterier, skulle mycket få enskilda gravar kunna 
betecknas som kristna. Platserna skulle snarast framstå som urbota hedniska öar 
i en omgivning där det kristna inslaget annars - såsom det framträder genom 
runstenarna - bör ha varit betydande (jfr Andersson 1997c, 2000a).

I det följande skall vi dock utgå från dessa traditionella antaganden och se 
i vilken mån de förekommer, både på Valsta och Skälby och på en del andra, 
samtida platser. Om jämförelsegraden i det följande stundtals kan uppfattas som 
besvärande detaljerad är detta helt avsiktligt, då det är den förment kristna re
gelbundenheten i vissa företeelser inom gravspråket som ifrågasätts. Jag vill dock 
påstå att detaljeringsgraden inte är större i detta fall än den som vanligtvis an
vänds när det förkristna brandgravskicket analyseras, oavsett vilken tidsperiod 
av förhistorien som studeras. Dessutom är ju också ett av syftena att lyfta fram, 
belysa och diskutera variationer mellan platserna, variationer som eventuellt kan 
ses som olika traditioner inom ett och samma religiösa grundkoncept.
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Introduktionen
Skelettgravskicket på Valsta uppvisar många av de tecken som Jens Peter 
Schjødt menar bör känneteckna ett ”religionsskifte” (Schjødt 1989:188). Det 
har avsatt tydliga spår inom religionens uttryckssida och sammanfaller dessutom 
kronologiskt med såväl platsspecifika brott och förändringar som regionala dy
lika. Tidpunkten för dess introduktion kan med god säkerhet fastställas till 
senare delen av 900-talet, och det är en helt ny tradition på denna plats, som 
inte förekom under 800-talet eller första hälften av 900-talet.

Introduktionen tycks ha ägt rum snabbt och momentant. Samtidigt görs ock
så en genomgripande omstrukturering av hela ättebacken som vittnar om en 
förändrad uppfattning om hur platsen skall vara organiserad. Korologiska och 
kronologiska analyser påvisar att den tidigare förhärskande nordväst-sydostliga 
axel som gravfältet hittills orienterat sig kring och vuxit efter, bryts upp och 
kastas om till en yngre diagonalriktning i motsatt sydväst-nordostlig riktning. 
Hädanefter sker gravläggningarna parallellt i två grupper, sinsemellan åtskilda 
av en 5-10 meter bred och ”gravtom” zon. Omstruktureringen har fått till följd 
att den av oss uppfattade horisontella, rumsliga stratigrafin delvis slagits sönder. 
Gravläggningarna i de nya grupperna äger ömsom rum nere i sydväst, ömsom 
uppe i nordost i respektive grupp, och kring sekelskiftet 1099/1100 e.Kr. skapas 
ytterligare en gravgrupp längst uppe i norr (Andersson 1997:58-69).

Sannolikt är tidpunkten - senare hälften av 900-talet e.Kr. - ingen slump, 
då åtskilliga andra förändringar inom Attundaland också satt spår i det arkeo
logiska källmaterialet vid ungefär denna tid. Tillsammans bär de vittnesmål om 
en synnerligen dynamisk epok. Förändringar inom så skilda begrepp som bygg
nadsteknik och religiös/ideologisk markering inom bebyggelsestrukturen kan ut
läsas ur undersökningar från Pollista i Övergrans socken (Hållans & Svensson 
1998) och Sanda i Fresta socken (Åqvist 1996), Birkas betydelse och roll upphör 
och Sigtuna anläggs (Tesch'1991, 2000; Bäck & Carlsson 1994:110; Carlsson, 
A. 1997:87^ Zachrisson 1998:149). ”Religionsskiftet” på Valsta sammanfaller 
således med andra förändringar inom samhället, vilket understryker vikten av 
att se omvandlingsprocessen mot bakgrund av andra mer profant ideologiska 
faktorer (jfr Schjødt 1989:187).

På Skälby tillåter inte materialet att vi med bestämdhet kan uttala oss om 
när skelettgravskicket börjar praktiseras. Kanske förekommer det redan från 
början här. Det vikingatida skedet på RAÄ291/293 omfattar inte 800-talet och 
möjligen heller inte 900-talets början. Det är inte otänkbart att gravfältet i sin 
vikingatida skepnad är ett resultat av just epokens allmänna omstruktureringar 
och att det har tillkommit i samband med dylika inom Skälbyenheten vid den 
här tiden. Noggrannare analyser av undersökta partier på de samtida gravfälten 
raä 285-289 som - i vissa fall - förefaller ha en något längre kontinuitet bakåt, 
skulle emellertid kunna tänkas lämna information om när skelettgravskicket 
introduceras vid Skälby.
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Den mytologiska bakgrunden
Den mytologiska händelse som den kristna begravningstraditionen vilar på är 
givetvis föreställningarna kring Kristi död på korset och hans återuppståndel- 
se ur klippgraven på tredje dagen. Skelettgravskicket uttrycker genom behand
lingen av den döde i allt väsentligt något annorlunda än en brandbegravning: 
en begravning i Kristi efterföljd - imitatio Christi - i vilken kroppen till följd 
av föreställningen om återuppståndelsen också tillskrivs ett egenvärde som inte 
skall förstöras i samband med bränning (jfr bl.a. Nilsson 1987:141). Bortsett

Figur 28.1 bokverket Libero dello Rericopi, som framställdes så tidigt som 1012 e.Kr., finns denna 

bild av de dödas uppståndelse. Det går knappast att missta sig på glädjen. Verket förvaras i Bay

erische Staatsbibliothek, München.
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från att den mytologiska förebilden naturligtvis här är en helt annan än den som 
det samtida brandgravskicket hämtar sin näring ur, så vittnar skelettgravskicket 
också om en annan föreställning angående kroppen.

För trots att kroppen enligt kristen tradition endast uppfattades som ett 
tomt skal för själen så var den oumbärlig i den paradisiska tillvaron efter do
medagen. Denna starka tro på en kroppslig, materiell återuppståndelse blev 
mycket tidigt ett framträdande drag inom den kristna teologin och har sitt ur
sprung i aposteln Paulus läror. Föreställningen medförde att de kristna på ett 
avgörande vis kom att särskilja sig från andra samtida religionsuppfattningar 
under de första århundradena e.Kr., i och med att de inte uppfattade de döda 
som farliga eller förorenade utan istället dyrkade dem; döden blev en glädjens 
födelsedag, en dies natalis, in i evigheten. Istället för att som tidigare begrava 
sina anhöriga avskiljt från de efterlevandes skara, togs de in i samhället för att 
vila på begravningsplatser och kyrkogårdar i nära anslutning till de efterlevande 
(Davies 1999:196).

Den glädjefyllda föreställningen angående döden och livet efter detta kom 
dock att förändras under loppet av den tidiga medeltiden när kristendomen 
spreds över kontinenten. Inom den västeuropeiska kyrkan fick föreställningen 
betydligt mer drastiska inslag som bär vittnesmål om en mer pragmatisk och 
”verklighetsnära” syn på livets slut, baserad på erfarenheter av sjukdomar, 
plågor och frestelser. Människans syndfulla leverne kunde förklara det mesta 
av dessa och vikten av bikt och botgöring för detta kom att inta centrala roller 
(jfr Paxton 1990).

Nya föreställningar?

Tron på återuppståndelsen och de föreställningar kring kroppen som emanerade 
ur denna, var med största sannolikhet vitala inslag i den kristna förkunnelse 
som spreds i Mälardalen under slutet av vikingatiden. Beträffande tillvaron efter 
livet hade vid det här laget en veritabel - och mycket komplext sammansatt 
- eskatologisk topografi utarbetats av teologerna inom den västerländska kyrkan 
(jfr Ankarloo 2003:57-85). I Elucidariums tredje bok redogörs bland annat för 
vad som inträffar när själen - temporärt - skiljs från kroppen vid dödstil lfället och 
var den tänktes, eller riskerade att, hamna. Den lekamliga, materiella kroppen 
uppfattas här som ett själens fängelse och vid dödsögonblicket ledsagas själen av 
änglar till andra vistelseorter, i väntan på domedagens morgon när den slutgiltiga 
domen avgörs i samband med Kristus återkomst och ”köttets återuppståndelse” 
(jfr Edsman i98o:438ff, [1956-78]; Roos 1980:209^ [1956-78]).

Hur man föreställde sig de temporära vistelseorterna för själen efter döden 
framgår av texter inom den religiösa Visions diktningen, som stundtals också 
bär starka inslag av vad som kan kallas folklig tradition och föreställnings
värld. Visionsdiktningen tog sin början redan under 500-talet. Den fundamen
tala tanken inom diktningen är att själarna vistas på olika orter beroende på 
graden av syndfullhet och ondska. Bot och bättring är diktningens ledmotiv och 
själarnas öde kan således i hög grad påverkas både genom gärningar utförda 
i levande livet och genom de efterlevandes böner och mässor. Till de mindre
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angenäma orterna räknades Skärseldens pinorum - vars grundkoncept och 
idévärld skisserades redan omkring 600 e.Kr. av bland andra påven Gregorius 
I ”den store”- med sin kontrastfyllda tillvaro av ömsom heta lågor, ömsom kall 
snö och bitter köld, i vilka själarna pinades för en stegvis befordran till bättre 
villkor, och Helvetesbrunnen som under utbrottsliknande former ur sitt djup 
kastade upp väldiga eldslågor, på vars toppar de fördömdas själar bollades upp 
och ner. Det önskvärda målet var givetvis att få vistas i de saligas nejder, det vill 
säga det jordiska paradiset, ständigt blommande och väldoftande, i väntan på att 
få komma till himmelriket (Strömbäck igSziiyiff, [1956-78]).

Ett återkommande drag i många visionsdikter är att själen, ofta med hjälp av 
en ledsagare, efter döden ger sig ut på en lång och mödosam vandring till någon 
av ovannämnda orter. På väg till någon av orterna leder färden fram till en flod 
eller älv som måste passeras via en smal bro. Floden - som ofta har karaktär 
av en gräns mot det jordiska paradiset - beskrivs som mörk, svavelosande eller 
allmänt illaluktande, och ibland som fylld av vassa järnspetsar. De orättfärdiga 
själarna trillar antingen i från bron eller tvingas vada över, under det att de rätt
färdiga obehindrat kan vandra över till den andra sidan. En viktig poäng är dock 
att de själar som på ett eller annat sätt hamnar i floden inte är förlorade för 
alltid utan renade kan kravla sig upp på andra sidan; i detta framskymtar vikten 
av själamässor och böner för den avlidne. Den till karaktären mycket folkliga 
Godschalk-visionen från nordtyskt område på kontinenten beskriver en variant 
av dessa teman. Färden startar vid ett stort och vittförgrenat träd, i vars grenar 
det hänger mängder av skor. Skorna delas ut till de själar som i livet utövat barm
härtighet. Dessa kan sedan enkelt fortsätta vandringen som därefter leder ut på en 
stor hed beströdd med upprättstående vassa piggar, likt utseendet på en linhäckla 
(i översättning från latinet). Det är i denna vision som floden är fylld av sylvassa 
järnspetsar. De rättfärdiga själarna, som i livstiden byggt dammar eller broar, 
kan klara sig över floden med hjälp av plankor som flyter omkring i den, medan 
de orättfärdiga tvingas vada över och bli sönderskurna av flodens sylvassa järn
spetsar. Godschalk-visionen härrör i sin skriftliga version från senare delen av 
noo-talet eller början av 1200-talet (jfr Strömbäck ipSz-.iyiff, [1956-78]).

I Godschalk-visionen, och många andra visioner, möter oss den ”germani- 
serade” kristendomens eskatologi. De folkliga dragen, exempelvis trädet med 
sina skor, heden med den linhäkleartade marken et cetera, är alla goda exempel 
på hur den kristna läran och budskapet till viss del omformulerats och anpassats 
till den sociala och kulturella kontext - av huvudsakligen icke-kristen karaktär 
- den var tänkt att fungera inom (Russell 1994:209^. Sammanblandningen med 
folkliga, icke-kristna föreställningar medförde att den kristna eskatologi som 
förmedlades till nordborna i samband med missionen även hade en mycket 
materiell, världslig karaktär inom sitt andliga, icke-materiella ramverk. Detta är 
viktigt att ha i åtanke, och i diskussionen kring religionsskiftet och vilka spår det 
avsatt i tidens gravmaterial har detta hamnat i skymundan, bakom den vanliga 
polariseringen i en materiell och pragmatisk förkristen religion som efterlämnat 
fyndmaterial kontra en andlig, spiritualistisk kristendom som i princip inte skall 
göra så (jfr bl.a. Gräslund 19913:85).
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Den enhetliga orienteringen
Beträffande en enhetlig orientering bör vi vara klara över att det generellt är 
mycket få senvikingatida skelettgravar på landsbygdens gravfält som verkligen 
är enhetligt orienterade. Den för tiden så karaktäristiska ”väst-östliga oriente
ringen” är i realiteten oftast en sydväst-nordostlig riktning, men med en stor 
variation upp mot en västnordväst-ostsydostlig riktning. Med risk för att delvis 
göra mig skyldig till samma slags övergripande generaliseringar som jag i denna 
studie försöker se igenom, kommer det även fortsättningsvis ändock att talas om 
”väst-östliga orienteringar”, men detta inbegriper då variationerna.

Vi bör också skilja mellan gravrummens, det vill säga kistnedgrävningarnas, 
och individernas orienteringar. Som vi skall se sammanfaller inte alltid dessa 
två; kistnedgrävningarna på ett gravfält kan alla vara enhetligt orienterade i en 
viss riktning, under det att individernas belägenhet i dem kan uppvisa skiftande 
orienteringar. Detta är ett faktum som sällan har problematiserats i någon av
sevärd mening. Vad gäller individerna är det - åtminstone på landsbygdens ätte- 
backar - vanligtvis endast i ungefär hälften av fallen som deras orientering och 
position över huvud taget går att avgöra. Mänskliga kvarlevor i dessa miljö
er är som regel ofta starkt förmultnade till följd av ogynnsamma bevarande
förhållanden. Även dessa mörkertal brukar många gånger tonas ned när man 
resonerar kring de enhetliga dragen (jfr bl.a. Modin & Damell 1987).

Individernas orienteringar och deras kroppsställningar

Det i särklass vanligaste sättet som man från arkeologiskt håll använt för att söka 
avgöra huruvida en vikingatida gravläggning bör anses som kristen eller inte, har 
varit att låta individens kroppsorientering fälla avgörandet. Har den vilat på 
rygg med huvudet i väster har man sällan tvekat om att klassificera individen 
som kristen, även om man i samband härmed ofta också påtalar svårigheterna 
med att avgöra saken och hellre benämner gravläggningen ifråga som ”kristet 
påverkad”. Ryggläget med huvudet i väster anses allmänt visa på en föreställning 
om den kristna återuppståndelsen enligt vilken de döda på domedagens morgon 
skall resa sig ur sina gravar för att ansikte mot ansikte möta frälsaren (Kristus) 
som kommer med morgonljuset från öster (jfr bl.a. Nilsson 1987:14z).

Traditionen anses också falla tillbaks på en gammal, urkristen uppfattning 
som dock till viss del, framför allt i fokuseringen på morgonljuset/solen, även 
innehåller icke-kristna motiv, troligtvis mycket på grund av den starka betoning 
på just återuppståndelsen som präglade den tidigaste kristenheten (Davies 
I999:i99f). Kroppsorienteringen har dock inget stöd i vare sig Bibeln eller i andra 
bevarade texter av tidig kristen art och från officiellt kyrkligt håll uppfattade 
man den inte vara frälsningsnödvändig. Även om traditionens skriftliga om
nämnande på kontinenten inte kan beläggas tidigare än början av noo-talet, 
och då av ärkebiskopen Hildebert av Tours, har man menat att den sannolikt 
var normgivande redan ett par århundraden tidigare inom åtminstone några av 
de kyrkorörelser som den skandinaviska missionsverksamheten emanerade ur 
(Nilsson 1987:14z).
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En enhetlig kroppsorientering är också det mönster som möter oss i gravmiljöer 
belägna i anslutning till, eller inom, tidiga biskopssäten och stadsbildningar 
som Lund och Sigtuna. 1 de gravläggningar som ägt rum på dessa orter under 
iooo-talet och första hälften av i ioo-talet finns mycket få variationer vad gäller 
huvudriktningen. I anslutning till en tidig stavkyrka i Lund undersöktes 1974 
sammanlagt 258 skelettgravar, daterade till ca 1000-1050 e.Kr. Undantaget en 
individ var samtliga begravda med huvudet i väster (Mårtensson 1976:92). Inom 
en av Sigtunas äldsta begravningsplatser, belägen inom kvarteret Nunnan och 
utan omedelbar anknytning till någon känd kyrka, har 130 gravar från 1000- 
och 1100-talen undersökts genom åren. Även här hade praktiskt taget samtliga 
en enhetlig kroppsorientering, med huvudet i väster (Roslund 1991:142).

På Valsta och Skälby finns inte alls samma enhetlighet. I de 27 skelettgravar 
på Valsta som var orienterade i ungefärlig väst-östlig riktning innehöll 14 av 
dem skelettrester som möjliggjorde att individens kroppsorientering kunde av
göras. Hälften av dessa, sju stycken, låg med huvudet i väster och övriga var 
placerade med huvudet i öster. På Skälby var det möjligt att avgöra individernas 
kroppsorientering i tolv av de 21 skelettgravarna. Lejonparten av befolkningen 
på denna plats förefaller ha vilat med huvudet i öster. Visserligen svävar vi i 
osäkerhet vad gäller nio individer, vars kvarlevor var helt förmultnade, men en
dast tre av tolv kan konstateras vara begravda med huvudet i väster.

Det finns ingenting som tyder på att skillnaderna mellan västlig och östlig 
huvudriktning skulle ha kronologiska orsaker; underförstått att de östligt orien
terade är äldre än de västligt orienterade. I en av de östligt orienterade gravarna på 
Skälby vilade en äldre kvinna. Vid hennes höftparti - som om det ursprungligen 
legat i en liten läderpung eller varit instoppat i en ficka - låg ett tyskt silvermynt 
präglat för kejsar Henrik IV, vilket innebär att graven kan ges en terminus post 
quem-datering till sent 1000- eller kanske tidigt noo-tal.

Dylika variationer är heller inte unika för Valsta och Skälby utan förekommer 
också på andra samtida gravfält inom Attundalands gränser. På det renodlade 
skelettgravfältet raä 153, som tillhört bebyggelsen kring västra Arninge i Täby 
socken, kunde två av nio individer konstateras vila med huvudena i öster 
(Olausson 1993). Av dessa torde åtminstone den ena graven, A4, med hjälp av 
en artefaktdatering kunna tidsfästas till sent 1000- eller tidigt 11 oo-tal. På två 
av gravfälten i norra Spånga, raä 156 vid Arvinge och raä218 vid Kymlinge, 
förekommer också variationer. Av de 13 individer som är möjliga att uttala 
sig om på raä 156 är sex stycken begravda med huvudet i öster och sju med 
huvudet i väster. På det nästan renodlade skelettgravfältet raä 218 kunde 
individerna i endast fyra av 32 gravar lägesbestämmas: tre av dessa hade sina 
huvuden i väster och en var placerad i motsatt riktning (Biuw 1992; Henriksson 
opublicerad). I det sistnämnda fallet är viktigt att notera att det finns en variation, 
även bland ett litet antal skelett som är möjliga att lägesbestämma. Det finns 
således ingen anledning att förutsätta en enhetlig kroppsorientering bara för att 
gravrummen har det. På det i den arkeologiska litteraturen välkända, och som 
”kyrkogårdsliknande” ofta omnämnda, gravfältet raä 5 5 vid Stav i Färentuna 
socken (Modin & Damell 1987) kunde exempelvis individerna i endast nio av
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RAÄ 291/293, Skäl by, Sollentuna sn. Up. RAÄ 59, Valsta, Norrsunda sn. Up.

Huvudet i väster 
(3 st.)

Obestämbara 
(9 st.)

Huvudet i öster 
(9 st.)

Huvudet i väster 
(7 st.)

Obestämbara 
(13 st.)

Huvudet i öster 
(7 st.)

RAÄ 153, Täby sn. Up. RAÄ 218, Spånga sn. Up.

RAÄ 156, Spånga sn. Up. RAÄ 55, Färentuna sn. Up.

Huvudet i väster Huvudet i öster

RAÄ 53, Norrsunda sn. Up.

Huvudet i väster Huvudet i öster

Obestämbara 
(10 st.)

Huvudet i väster

Figur 29. Cirkeldiagram med huvudrikt

ningar. Undantaget raä 55 i Färentuna kan 

samtliga gravfält ovan sägas vara totalun- 

dersökta.
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26 undersökta gravar lägesbestämmas (Henriksson opublicerad). Dessa nio hade 
förvisso en enhetligt västlig huvudorientering, men mot bakgrund av det stora 
antalet gravar som inte var möjliga att uttala sig om, kan den till synes totala 
dominansen mycket väl vara skenbar. På det till Valsta närbelägna gravfältet 
raä 5 3 var förhållandena ännu värre ur bevaringssynpunkt. I endast två av de to
talt tolv skelettbegravningar som här undersöktes återstod några kvarlevor. Den 
ene var placerad med huvudet i väster, den andre med huvudet i öster. Samtliga 
gravrum var dock enhetligt orienterade i väst-östlig riktning (Östmark 1975).

I ett tiotal av gravarna på Valsta var de mänskliga kvarlevorna också så pass 
välbevarade att även individernas kroppsställningar kunde avgöras med någorlunda 
exakthet. Bland dessa fanns ett extremfall där individen låg framstupa i graven 
(A69) och där anledningen till detta med största sannolikhet har sin förklaring i 
en allt annat än naturlig död (jfr Andersson 2000b), men majoriteten (A19, A56, 
a6o, a66, A71, A75) har vilat i ett utsträckt ryggläge med armarna efter kroppen 
eller vinklade in över densamma, eventuellt kan två av dessa ha vilat i ett lätt 
sidoläge till vänster. Undantagen från denna position utgörs av två gravar där 
individerna var placerade med markant uppdragna eller vinklade knän (Ać>4b, 
a74). Möjligen finns det skäl att misstänka att särskilda omständigheter legat till 
grund också för dessa avvikelser. Kvarlevorna i AóĄb var avsevärt förmultnade 
och endast delar av de långa rörbenen i kroppens nedre extremiteter återstod, 
så här förblir vi i ovisshet om hur gravläggningen ursprungligen gestaltat sig, 
men i A74 var skelettet bättre bevarat. I brösthöjd till individen låg här också 
kvarlevorna efter ett mycket litet barn, sannolikt ett spädbarn. Kanske ser vi 
i avvikelserna lokalsamhället Valstas speciella tradition för begravningar av 
kvinnor och barn som dött i barnsäng.

Också på Skälby var utsträckt ryggläge med armarna efter sidorna eller lätt 
vinklade in över kroppen den vanligaste positionen och konstaterades i fem gravar 
(A9, aio, aii, Ai5, A47). En variant av denna ställning fanns i två gravar (ai, 

A28) i vilka individernas underben korsats så att de låg omlott. Anledningen till 
detta särdrag står troligtvis att finna i de speciella kistor som de båda gravlagts i, 
se nedan. Endast i en av gravarna (A23) var individen lagd på sidan med benen 
lätt böjda i höft- och knäled.

Beträffande kroppsställningarna känns det befogat med ett källkritiskt på
pekande. Som torde ha framgått av ovanstående och exemplen a6ą\) och A74 
på Valsta, så är de ställningar som här redovisats i flertalet fall inte att betrakta 
som ovedersägliga. Det är endast i ett mycket litet antal gravar som man skulle 
kunna hävda att skeletten var fullständigt bevarade. I alla gravar var kvarlevorna 
naturligtvis till någon grad förmultnade, men i flera fall återstod så pass mycket 
att vi med säkerhet kan avgöra hur ben och armar var placerade i förhållande till 
kroppen eller om individen lagts på sidan. 1 andra återstod kanske skelettrester av 
individens ben, under det att armarna endast gick att urskilja som ”färgningar” 
eller återstod i form av ”benmjöl”. Bedömningarna att merparten placerats på 
rygg med armarna efter sidorna grundar sig alltså på en kombination av ovan 
angivna bevarandeförhållanden. I en del fall vet vi exempelvis inte hur armar 
och händer varit placerade i förhållande till den övriga kroppen, i andra fall
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Figur 30. Exempel på olika kroppsställningar från Valsta och Skälby. De två övre föreställer indivi

derna i A74 och A75 på Valsta. De undre individerna i A9 och A23 på Skälby. Teckningar:

Pia Larsson.
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kan osäkerheten röra individernas ben. Av dem som bedömts vara placerade 
på rygg med armarna efter sidorna råder det ingen tvekan beträffande fyra 
av Valstas gravar, a6o, a66, A74 och A75, medan det i az, a$>, A19, A56 och 
A71 inte går att belägga, men där det av mig uppfattas som sannolikt att även 
dessa vilat i gravarna på ett likartat vis. Förflyttar vi oss till Skälby, så råder 
där ungefär samma grad av osäkerhet beträffande ryggläget med armarna efter 
sidorna; kroppsställningen kan med säkerhet konstateras i endast tre gravar, Ai, 
A9 och A47. De övriga, aio, ai i, ai 5 och az8, får betraktas som sannolika. 
Kvarlevorna efter den individ i AZ3 som gravlagts på sidan var dock välbevarade, 
så där råder ingen tvekan.

Liksom i fallet med den väst-östliga orienteringen av kroppen så har kropps
ställningen knappast något att skaffa med religiösa dekret om hur tidens kristna 
gravar skall vara arrangerade. Det samlade intryck som kroppsställningarna 
förmedlar är helt i enlighet med de kristna föreställningarna. Det centrala 
är vördnaden inför kroppen, den får inte förstöras, och där dess viloläge - i 
avvaktan på domedagens morgon - accentuerats och arrangerats på ett ibland 
individuellt sätt.

Ibland har åsikten framförts, att de skelettbegravningar där individerna 
lagts på sidan eller med lätt uppdragna knän skulle utgöra äldre begravningar 
eller begravningar av äldre karaktär på de gravfält där det också förekommer 
utsträckt ryggläge. Det har då vanligtvis rört sig om ättebackar med konstaterad 
kontinuitet bakåt i tid (jfr bl.a. Nordberg 1998:20). Att en dylik uppfattning 
främst har sina rötter i ett evolutionistiskt postulat angående gravskick och grav
språk, där kroppsställningen i fråga anses som icke-kristen eller starkt påverkad 
av förkristen religion, förefaller uppenbart. I realiteten är bilden naturligtvis inte 
så enkel. Sidoläget - även med hockerställning - förekommer följdriktigt också 
även inom genuint kristna kontexter i stora delar av Norden under denna tid 
och senare. Bland annat i så vitt skilda områden och kontexter som den mycket 
kyrkliga miljön i Lund under 1 ooo-talet, samt på en kristen begravningsplats från 
ungefär samma tid på Hadseløya i nordnorska Lofoten (jfr Mårtensson 1976:87- 
134; Sellevold 1996; Cinthio 2002:73, 89). På både Valsta och Skälby tillhör 
också de gravar i vilka individerna placerats i sidoläge med största sannolikhet 
den yngre, för att inte säga yngsta, fasen av gravläggande som ägt rum omkring 
år 1100. En I4C-analys av en tand från individen i Skälbygraven A23 resulterade 
belysande nog i de kalibrerade värdena 1030-1160 ad samt 1020-1210 ad med 
angivelse av en sigmas (68,2 %) respektive två sigmas (95,2 %) sannolikhet.

Förklaringarna till de avvikande kroppsställningarna skall alltså sökas nå
gon annanstans. På Valsta och Skälby står anledningarna troligtvis att finna i 
respektive gravars övriga inre strukturering. De som gravlagts i en annan position 
än utsträckt ryggläge är - på ett undantag när - med största sannolikhet också 
gravlagda utan träkista. Har en träkista använts vid begravningen, så har detta 
i viss mån också reglerat kroppsställningen. Undantaget från regeln utgör den 
tidigare omtalade A69 på Valsta (jfr Andersson 2000b).
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Skelettgravarnas inre struktur
Om det går att iaktta en viss form av praxis vad gäller individernas kropps
ställning i gravarna, så är det desto svårare att vid första ögonkastet urskilja 
någon dylik också i gravarnas övriga inre strukturering. Dels föreligger olika 
utformningar av själva gravrummen, dels förekommer både träkistbegravningar 
och träkistlösa begravningar. Dessutom förekommer minst två olika typer av 
träkistor; träkistor som dessutom måste ha sammanfogats enligt olika principer 
och kanske även med olika material.

Gravrummen

Gravrummen är - till att börja med - i princip arrangerade på två olika vis: 
med eller utan ordentligt stensatta kanter. I de förstnämnda fallen har man då 
också åstadkommit en stenkista i nedgravningen. Härmed avses inte de fall där 
stenar på ett mer ostrukturerat vis sjunkit ner i kistnedgrävningarna, vilket är 
att betrakta som legio. Tio av gravarna på Valsta och 13 av dem på Skälby 
hade dylika stenkistor. Stenkistornas utseende varierar. Alltifrån mindre, mycket 
kroppsanpassade exemplar, till större bastantare gravrum som i en del fall kall- 
murats i flera varv och täckts med täckhällar. De av hällar elegant utformade 
kistorna med sina ”kuddstenar” i den ena av kortändorna som fanns i den stora 
högen ai på Valsta, kontrasterar på ett anmärkningsvärt vis mot det djupa och 
kallmurade gravrummet i högen A15 på Skälby. Stenkistorna utgör således mor- 
fologiskt en ganska heterogen grupp, men där en bakomliggande gemensam före
ställning kring dem säkert har funnits och kan anas.

Att förklara stenkistornas existens utifrån funktionella, praktiska aspekter 
förefaller inte speciellt troligt. De har exempelvis knappast varit nödvändiga av 
den anledningen att nedgrävningarnas väggar annars skulle störta in. Jag skulle 
hellre vilja se dem på ett annat sätt och föra fram ett eventuellt strukturellt sam
band mellan Kristi klippgrav och de stensatta gravrummen. Om, som man antar, 
föreställningarna kring återfödelsen spelade en så vital och framträdande roll i 
den kristna förkunnelsen under missionstiden, så ter det sig inte orimligt att man 
också skapade en grav i Kristi efterföljd. Kanske skall vi se stenkistorna som 
ett slags folkliga - och underjordiska - paralleller till de exklusivare så kallade 
Eskilstunakistorna ?

Men stenkistorna kan samtidigt också ha tjänat ett annat liturgiskt syfte. De 
har trots allt också förhindrat att nedgrävningarna störtat in från den tid man 
grävde graven fram till dess den förslöts. Därmed har de också möjliggjort att 
enskilda gravvigningar, så kallade benedictio sepulcbri, har kunnat äga rum efter 
att individen gravlagts och i händelse av att den som var berättigad att utföra 
välsignelsen måste tillkallas långt ifrån. Bertil Nilsson håller för troligt att det 
under missionstiden förekommit enskilda gravvigningar i Sverige - åtminstone 
i begränsad omfattning - samt att det tyder på ett engelskt inflytande inom li
turgin. På kontinenten kom dock bruket att avta och försvinna i takt med att fler 
kyrkor och kyrkogårdar upprättades, varvid man då övergick till att viga hela 
områden (Nilsson 1987:139, iggéb^yoff).
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Figur 31. De kroppsanpassade 

stenkistorna i högen Al på 

Valsta kontrasterar starkt mot 

det bastanta gravrummet i 

A15 på Skälby. Foto: Gunnar 

Andersson.
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VäistäIbland har också stenkistor 
kombinerats med träkistor. Så 
har skett i två gravar på Valsta 
och i sju (eller eventuellt nio) 
gravar på Skälby. Renodlade 
träkistegravar däremot, det 
vill säga i vilka endast en trä
kista ställts ned i gravrum
met, kunde konstateras i sex 
Valstagravar och i fyra Skälby- 
gravar.

Begravning i träkista kan 
vanligtvis konstateras på tre 
olika vis: antingen genom att 
förmultnade trärester åter
finns i gravrummet, oftast 
längs dess kanter, eller genom 
förekomst av kistspikar i de 
fall när kistan förmultnat 
helt, eller genom en kombi
nation av båda sätten. Även 
kistspikarna påträffas vanligt
vis längs gravrummets kant
er. En komplikation förenad med detta är dock att alla kistor inte alltid har 
sammanfogats med järnspikar. I åtminstone två gravar på vardera Valsta och 
Skälby återfanns tydliga rester efter träkistor i gravarna, men inga spikar. Om 
kistorna utgjorts av vanliga plankistor kan de ha sammanfogats med trädymling- 
ar, men de kan också ha utgjorts av kistor av en annan karaktär, exempelvis en 
trågkista tillverkad av en urholkad stock (jfr Mårtensson i9y6:fig. 67-72).

Teoretiskt sett kan således träkistor förmultna helt, utan att lämna några 
spår efter sig vid en arkeologisk undersökning. Detta faktum gör att vi i de tre 
Skälbygravarna och tio Valstagravarna som inte innehöll vare sig trärester eller 
spikar, inte kan vara övertygade om att de utgör kistlösa begravningar. Men om 
de vore det, är det inte på något sätt unikt; kistlösa begravningar förekommer 
inom den kristna traditionen från och till både under iooo-/noo-talet och läng
re fram i högmedeltid (jfr bl.a. Mårtensson 1976:92; Redin I9y6:fig 10:1-10; 
Cinthio 2002:45, 64, 145).

Av jämförelsen gravfälten emellan framgår att andelen renodlade trä- res
pektive stenkistegravar är ungefär lika stor på båda platserna. På Skälby har 
man däremot i betydligt högre grad kombinerat sten- och träkistor. Andelen 
”kistlösa?” gravar är också drygt dubbelt så hög på Valsta jämfört med Skäl
by. Om de i realiteten utgörs av förmultnade träkistegravar så minskar visser
ligen skillnaderna mellan platserna, samtidigt som renodlade träkistegravar då 
skulle utgöra majoriteten på Valsta, medan de på Skälby skulle bilda en med 
kombinationsgravarna jämnstor andel.

Kistlösa 
38 % (10 st.)

Sten- och träkistor 
8 % (2 st.)

Skälby

Kistlösa 
17 0/0 (3 st.)

Sten- och träkistor 
39 °/o (7 ev. 9 st.)

Figur 32. Gravrummens utformning på Valsta och Skälby.
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Träkistor och kisttyper

Att låta sig begravas i en träkista, menar Anne-Sofie Gräslund vara ett indicium 
på att den gravlagde också är kristen (Gräslund 19968:28). Framför allt anses 
de kistor som har en trapetsoid form, det vill säga som är avsmalnande mot 
fotändan, vara förknippade med en kristen begravningstradition. Kisttypen 
emanerar från nordfrankiskt område och dess utbredning upp över Skandina
vien följer i stort missionens spridning anser Gräslund. De har dock aldrig varit 
speciellt vanliga, i Birka uppgår deras andel till 2.9 procent av det totala andelen 
dokumenterade kistor (Gräslund 1980:19^ 1996^319). Kistor med trapetsoid 
form förekommer också på Valsta och Skälby. På Valsta finns de representerade 
i gravarna A48 och A71, på Skälby i gravarna Ai och A28.

En jämförelse mellan gravarna med trapetsoida kistor visar på intressanta 
iakttagelser. Förutom kistformerna har både Valsta- och Skälbygravarna sins
emellan flera gemensamma drag, vilket indikerar ett tidsmässigt samband mellan 
begravningarna på respektive plats. Men det finns också en del karaktäristiska 
skiljetecken.

Figur 33. Trapetsoida kistor: A71 (Valsta) 

och A28 (Skälby). Kistan i A28 var helt 

förmultnad och har rekonstruerats på 

basis av kistspikarnas belägenhet. Ur 

Andersson 1997b respektive 2003. 

Teckningar: Pia Larsson.
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Gravrummen i A4 8 och i A71 på Valsta var båda orienterade i rak väst-östlig 
riktning: en riktning som majoriteten gravar på Valsta annars inte uppvisade. 
I båda gravarna har de avlidna också placerats i utsträckt ryggläge och med 
huvudet i väster. Deras kistor har sammanfogats med ungefär lika många 
spikar: 18 (A48) respektive 13 (A71) stycken. Men de återfanns i var sin av 
gravfältets gravgrupper: A71 i den södra grupp II och A4 8 i den norra grupp 
I. Utseendemässigt var de också mycket olika. A4 8 var en cirka 4 meter i dia
meter stor stensättning med kantkedja av kraftiga block som morfologiskt 
anslöt till merparten av de övriga gravarna i gravgrupp I. A71 var däremot en 
flack, rektangulär, ”omarkerad” stensättning som på motsvarande vis uppvisade 
morfologiska likheter med de närliggande gravarna i grupp II.

Beträffande Skälbygravarna så avvek deras respektive gravrum inte lika på
tagligt från majoritetens. De var bägge orienterade i en västsydväst-ostnordostlig 
riktning. Ingen av dem hade dock den för Skälby vanliga kombinationen av sten- 
och träkista. I båda var individerna också placerade i utsträckt ryggläge men 
- liksom flertalet andra på Skälby - med huvudet vilande i öster. Gemensamt, 
och avvikande från flertalet på Skälby, var dock att man korsat individernas 
skenben; en åtgärd som måhända påkallats av kistornas avsmalnande form mot 
fotändorna. Liksom kistorna i Valstagravarna var de i Skälby sammanfogade 
med ungefär lika många spikar: 14 (ai) respektive 13 (az8) stycken. Liksom på 
Valsta var också Skälbygravarna olika varandra till det yttre, ai var en hög med 
kärnröse, cirka 6 meter i diameter och 0,5 meter hög medan az8 var en flack, 
rektangulär stensättning. Skälbygravarna var heller inte belägna i olika delar av 
gravfältet, båda låg nära varandra i dess nordligaste del.

Vad gäller dateringar kan vi med tämligen stor säkerhet slå fast att både Valsta- 
och Skälbygravarna härrör från senare delen av 1 ooo-talet. En I4C-analys av 
kvarlevorna i Valstagraven A48 resulterade i de kalibrerade värdena 1008-115Z 
ad och 975-1167 ad, med en respektive två sigmas angivelse, se figur 10. az8 på 
Skälby är den tidigare omnämnda graven med det tyska myntet slaget för kejsar 
Henrik IV, i vilken även smyckenas arrangemang indicerade en sen datering.

Som jag ser det belyser ovanstående exempel på ett ganska tydligt vis det 
karaktäristiska för den tidiga kristendomens varierade gravspråk, variationer 
som uppstår när en specifik inriktning eller tradition gör sig gällande vid en viss 
tidpunkt. I det här fallet rör det sig om en kristen tradition som människorna 
på Skälby och Valsta kommit i kontakt med någon gång under 1 ooo-talets sista 
decennier, sannolikt endast tillfälligtvis. Denna tradition har utmärkt sig genom att 
använda kistor med trapetsoid form för begravningar. Kanske står förklaringen att 
finna i den kyrkopolitiskt turbulenta anda som präglade epoken, men exemplet 
visar även vilken viktig roll den sociala kontexten spelar i gravspråket. För trots 
vissa utmärkande skillnader i det inre, så inlemmas gravarna till det yttre helt i 
sina respektive omgivande kontexter, vilka då primärt inte har varit av religiöst 
polariserande art. Detta är speciellt tydligt på Valsta med sina till det yttre mycket 
olika gravgrupperingar.

Den vanligaste typen av kista på Valsta och Skälby förefaller annars ha haft 
rektangulär form. Formen är tydligt igenkännbar genom kistspikarnas regel
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bundna belägenhet i gravrummen. Sex gravar på vardera gravfältet kan konsta
teras ha haft dylika. Med hjälp av kistspikarnas belägenhet och de olika nivåer 
de påträffas på, går det också att utläsa att majoriteten kistor på båda platserna 
varit konstruerade på ungefär samma vis. Det gemensamma draget har varit att 
bottnen fästs med fler spikar än locken som oftast bara spikats fast i kortändorna. 
Konstruktionsprinciperna tyder på att man använt sig av så kallade lådformiga 
kistor tillverkade av breda plankor (jfr Mårtensson 1976:97).

Kistträ från två gravar på vardera gravfältet har analyserats i syfte att avgöra 
vilket träslag som använts. I samtliga fall visade det sig att kistorna tillverkats 
av ekträ (vedartbestämningarna för Valsta har utförts av Thomas Bartholin, Na
tionalmuseum i Köpenhamn och de för Skälby av Ulf Strucke, UV Mitt).

I åtminstone en grav på Valsta och i två på Skälby antyder spikarnas belä
genheter också att kistorna i dessa gravar i något avseende kan ha skiljt sig från 
flertalet andra. I az på Valsta förefaller kistans lock ha varit längre än själva kistan 
och stuckit ut tio centimeter över vardera kortändan. Då även lockets spikar 
återfanns på liknande sätt, antyder detta att kistan kan ha haft utåtsluttande 
kortsidor. I A31 och A39 på Skälby påträffades ett fåtal spikar endast vid kist
ornas kortändor. Om dessa enkom utgjorts av lockspikar, antyder detta i så 
fall också existensen av trågkistor på Skälby. Trågkistor förekommer under 
i ooo-talet i Lund och kistorna där var tillverkade av urholkade trädstammar 
som försetts med ändbrätten på vilka locken lagts och spikats fast (Mårtensson 
i976:fig. 68).

Figur 34. Kistan i az på Valsta kan ha 

haft utåtsluttande kortsidor.

Teckning: Pia Larsson.

Figur 35. Trågformad kista från Lund. 

Kanske har individerna i A31 och A39 

på Skälby begravts i liknande kistor. 

Ur: Mårtensson 1976.
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Föremålen

En av de mest seglivade uppfattningar, som nära nog antagit formen av ett axiom, 
är den som gör gällande att kristna begravningar inte skall innehålla några andra 
fynd än de som med säkerhet kan sägas härröra från klädedräkten. Att det är 
den vanliga religiösa polariseringen i en världslig hedendom kontra en andlig 
kristendom där ”föreskrifter upphöjts till norm” (jfr Harby 1994:28) som spökar 
här bakom, finner jag tämligen uppenbart. Implicit i resonemanget ligger också 
ett antagande om att icke-kristna gravar är fyndrika och/eller innehåller en annan 
sorts fyndmaterial än de kristna. Även Anne-Sofie Gräslund, som vid ett flertal 
gånger ägnat ämnet uppmärksamhet, allt sedan hennes avhandling om gravskicket 
på Birka som då (1980) för svenskt vidkommande kan sägas ha myntat detta 
axiom, har sedermera delvis nyanserat sin uppfattning, inte minst mot bakgrund 
av inventarierna i furstliga, och likafullt mycket kristna, merovingertida begrav
ningar på kontinenten (jfr Gräslund igSo^ff, 1991:145).

Den under tidig medeltid vitt spridda traditionen att placera så kallade grav
käppar (oftast av hassel eller annat lövträd) i anslutning till individerna visar 
också på att även andra typer av föremål än de som ingått i klädedräkten kan 
förekomma i kristna gravar (jfr bl.a. Mårtensson 1976; Harby 1994; Cinthio 
2002:8 3 ff). Föremål som dessutom mycket väl kan förenas med den kristna 
föreställningsvärlden vilken ju, som vi sett, var långt ifrån så immateriell som 
det många gånger framställs. Traditionen med gravkäpparna alluderar på ett 
nästan övertydligt vis till visionsdiktningens eskatologi och den mödosamma 
vandringen till någon av de temporära vistelseorter som väntade efter döden.

En dylik tolkning av gravkäpparna som symboliska vandringsstavar står dock 
i motsats till den som presenterats av många andra, där käpparna uppfattas som 
ett kvardröjande drag av en förkristen offertradition med dess föreställningar 
kring hasseln som symbol för levnadskraft och pånyttfödelse, då käppar också 
framkommit i så kallade våtmarksoffer från äldre förhistoriska epoker, bland 
annat i Röekillorna i sydöstra Skåne samt vid Eketorp på Öland (Bergqvist 
1997:24, med där anförda arbeten).

Bergqvists med fleras uppfattning om gravkäpparna visar enligt mitt förme
nande hur man i diskussioner kring religiösa manifestationer i gravar oftare 
polariserat snarare än problematiserat materialen. Det har många gånger ansetts 
som väsentligare att klargöra en företeelses ursprung, och att låta detta vara 
styrande vid ett bedömande av gravens karaktär, än att diskutera hur äldre 
”kvardröjande drag” kan erhålla andra innebörder i sina nya kontexter. Vad 
gäller just gravkäpparna så förklarar heller inte den traditionella tolkningen av 
dem hur vi bör uppfatta de käppar som består av andra träslag än hassel, vilket 
också är vanligt förekommande.

Ett annat illustrativt exempel på hur den kristna, immateriella föreställnings
världen kunde materialiseras i gravkontexter från samma tid och områden, 
rör traditionen med kolbäddar i gravrummen. I motsats till gravkäppar, anses 
kolbäddar vanligen inte som rester efter en förkristen ritual utan istället som 
genuint kristen och härrörande från frankiskt område (Bergqvist 1997:23,
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med där anförda arbeten). Traditionen kom dock att förändras och tog sig en 
annan form under 1200-talet när kolet istället kom att deponeras i speciella 
gravkärl som ställdes i kistorna (jfr Mårtensson 1976:113^. Spår av kolbäddar 
dokumenterades i två skelettgravar på Valsta, a6z och A74, samt i en på Skälby, 
A31. Samtliga kan bedömas som kvinnogravar.

Hur ser det då ut i gravarna på Valsta och Skälby? Finns det någon skillnad i 
föremålsinventarierna mellan brand- och skelettgravar som också innebär att det 
är möjligt - eller ens lämpligt - att använda föremål som trosindikatorer?

Att jämföra innehållet i gravar med så diametralt olika gravskick som brand- 
och skelettbegravningar medför naturligtvis svårigheter av källkritisk art. Genom 
sin bevarande natur erbjuder dock skelettgravskicket generellt betydligt bättre 
möjligheter till fyndförståelse och tolkningar, då åtskilliga föremål kan ha frag- 
menterats till oigenkännlighet i det destruktiva brandgravskicket. Därmed 
naturligtvis inte sagt att allt i skelettgravarna har bevarats. Förutom det or
ganiska materialet (kistor, skelett, träföremål, kammar etc.) som till största 
delen förmultnat, kan även metaller i en del fall ha korroderats sönder och 
”försvunnit” till följd av olika orsaker, inte minst den under 1900-talet e.Kr. ökade 
jordförsurningen (Mattson et al 1996). Men när föremålen återstår, framgår 
dessbättre ofta också på vilket sätt de figurerat i begravningssammanhanget.

I diagrammen nedan har de föremålsgrupper som förekommer i gravarna 
listats. Samma föremålsgrupper har listats på båda lokalerna för att åskåd
liggöra skillnader eller likheter lokalerna emellan. För att få en kronologiskt 
synkroniserad jämförelse, har bara brandgravarna från Valstas yngre period an
vänts. Uppdelningen är heltäckande så till vida att inga enskilda artefakter eller 
föremålsgrupper har uteslutits; vad som listats är således vad som fanns eller 
återstod. Däremot har en del artefakter tolkats av mig och slagits samman till 
vissa grupper. Bältessöljor och remändebeslag har tillsammans bildat föremåls
gruppen ”bälten”, fragmenterade hakar, gångjärn och smånubb i brandgravarna 
har bildat föremålsgruppen ”skrin?”.

För enkelhets skull har också en grupp ”accessoarer” skapats. Gruppen är 
en samlingsgrupp som rymmer allehanda artefakter, ofta av smyckeskaraktär: 
arm- och fingerringar, hängen, nålhus, spännen, söljor (ej bältes-) samt eldstål. 
Accessoargruppen kan således ungefär likställas med de föremål som Anne-Sofie 
Gräslund menar bör räknas till dem som ingått i klädedräkten (jfr Gräslund 
i98o:83ff, 2001:47). Men även grupperna ”bälten” och ”pärlor” kan räknas 
till dem som Gräslund anser tillhör klädedräkten. Detsamma gäller gruppen 
”knivar”. Anledningen till att jag har särskiljt dessa i fyra olika grupper är att de 
— som jag ser det - har olika betydelse i gravkontexerna.

Gruppen ”tomma” skall inte förstås som att dessa gravar saknade fynd, utan 
endast att de inte innehöll någon av jämförelsens föremålsgrupper. Men väl andra: 
i brandgravskontexterna rör det sig då om obestämbara järnfragment, men 
också om nitar och spikar, i skelettgravarna handlar det om kistspikar, krampor, 
andra järnbeslag och obestämbara dylika. En modifierad AOT-sammanställning 
(Antal OldsaksTyper/grav, jfr Hedeager 1978; Andersson, K. 1998) baserad på 
ovanstående grupper ger vid handen att lejonparten av skelettgravarna visserligen
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Väistä - brandgravar fr.o.m. ca 950 e.v.t.

30

25 -

20

■ Antal gravar med resp. föremål H Totalt antal gravar

Valsta - skelettgravar

■ Antal gravar med resp. föremål ® Totalt antal gravar

Figur 36. Skillnaderna vad gäller fyndsammansättningar mellan den förkristna och den kristna 

traditionen framgår av dessa fyra diagram.
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Skälby - brandgravar

30

25 -

20

■ Antal gravar med resp. föremål 18 Totalt antal gravar

Skälby - skelettgravar

30 -

25 -

■ Antal gravar med resp. föremål B Totalt antal gravar
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saknar föremål - 44 procent på Valsta respektive 35 procent på Skälby - men 
att både två, tre och fyra föremål är mycket vanligt förekommande i Skälbys 
gravar. Detta skiljer sig en del från Valsta där ett eller två föremål per grav är det 
vanliga, om de inte är ”tomma”. Den föremålsrikaste skelettgraven på Valsta, 
a6z, innehöll sex föremål och motsvarande på Skälby, az8, innehöll fem föremål. 
I Valstagraven kan åtminstone två av föremålen sägas tillhöra klädedräkten och 
i Skälbygraven gör fyra av dem det.

Antalstendenserna i skelettgravarna motsvaras också i brandgravarna på res
pektive gravfält. Ingen av brandgravarna på Valsta är förvisso ”tom”, men det 
vanligaste är att de innehåller ett, två eller fyra föremål. Den mest utrustade 
graven, A5 z, innehöll sju föremål (oldsakstyper) av vilka tre klart kan knytas 
till klädedräkten.

En skillnad mellan gravfälten är att det på Skälby också förekommer ”tom
ma” brandgravar. Men hälften av dem var mycket illa åtgångna av skador som 
berört gravgömmorna, så det höga antalet fyndtomma brandgravar kan vara en 
skenbild. I övrigt är fem föremål per grav det vanligaste. Två Skälbygravar, azo 

och AZ4, var väsentligt innehållsrikare än flertalet. De innehöll tio respektive 
elva föremål; i båda kan merparten av föremålen kopplas samman med kläde
dräkten.

Antal föremål/grav
Antal

gravar

■ Skälby - brandgravar D Valsta - brandgravar
(fr.o.m. ca 950 AD)

@ Skälby - skelettgravar □ Valsta - skelettgravar

Figur 37. Skillnaderna vad gäller antal föremål per grav inom respektive tradition 

på respektive plats.
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Jämförelserna visar att brandgravarna innehåller aningen fler föremål än ske
lettgravarna, men att lejonparten av de föremål som påträffas i gravarna, oavsett 
kategori, kan ses som inslag i begravningsdräkterna, eller rättare: de kläder som 
människorna begravts i. Gravarna på Skälby är överlag också mer välförsedda 
på föremål än de på Valsta, ett resultat som bör avspegla lokala traditioner och 
sedvänjor. Den lilla skillnad som finns mellan brand- och skelettgravar leder 
osökt in på frågan om diskrepansen - som, vilket måste poängteras, trots allt är 
liten - också indikerar att man begravts i olika typer av klädedräkt, beroende på 
om begravningen ägt rum inom ramen för ett förkristet eller kristet ceremoniel. 
Att de ”tomma” skelettgravarna avspeglar att individen i fråga begravts i ”vita 
kläder” är en gammal tanke.

Uppfattningen om de innehållsrika, förkristna brandgravarna kontra de fö- 
remålsfattiga, kristna skelettgravarna kan kanske inte helt vederläggas, men den 
bör revideras: varken brand- eller skelettgravar från sen vikingatid är speciellt 
fyndrika och merparten av de fynd som påträffas kan med största sannolikhet 
på ett eller annat sätt kopplas till klädedräkterna. Detta faktum gör dem varken 
”hedniska” eller ”kristna” och de i den ena kategorin kan inte heller sägas vara 
”rikare” eller mer ”världsliga” än de i den andra.

Jämförelserna visar dock också på att det finns föremål som tycks vara 
mycket starkt knutna till antingen den ena eller den andra kategorin av gravar, 
oavsett valet av gravfält. Torshammarringar, som behandlades i föregående 
kapitel, är naturligtvis ett sånt föremål, men det finns flera: knivar, kammar, 
bälten och broddar. Att de tre förstnämnda också kan tänkas höra samman med 
klädedräkterna - i Gräslunds mening (jfr Gräslund i98o:83ff) - understryker 
skillnaderna mellan traditionerna. Mycket talar också för att deras närvaro i 
gravarna intimt hänger samman med de eskatologiska föreställningarna - men 
är de att betrakta som förkristna eller kristna?

Knivar

Knivar förekommer i väsentligt högre grad i skelettgravarna än i brandgravar
na, både på Valsta och på Skälby. Det går visserligen inte att utesluta att en 
del knivar kan ha fragmenterats till oigenkännlighet i en del brandgravar, men 
övervikten för de skelettgravsfunna knivarna är inget unikt för Valsta eller 
Skälby utan ligger helt i linje med konstaterade förhållanden på andra samtida 
gravfält (jfr bl.a. Modin & Damell 1987:456; de Pourbaix 1996). Knivarnas 
närvaro i skelettgravar skulle således kunna tänkas avspegla en form av praxis 
vars utformning bottnat i en större, regional, gemensam föreställning.

Med stöd i det etnologiska uppteckningsmaterialet som behandlar folkliga 
föreställningar kring döden och begravningar i det gamla svenska bondesam
hället - sammanfattat av etnologen Louise Hagberg i hennes avhandling När 
döden gästar (1937) - är det också så man vanligtvis har uppfattat dem. Så 
gott som undantagslöst har man även menat att sedvänjan går tillbaks på en 
äldre, förkristen tradition, kopplad till en föreställning om det magiska stålets 
förmåga av att avvärja onda krafter, eller att hindra den döde från att gå igen 
(jfr bl.a. de Pourbaix 1996:14; Bergqvist 1997:21; Nordberg 1998:8). Förutom
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de rent källkritiska svårigheterna med att föra sedvänjor från sen historisk tid 
ned i förhistorisk tid, bygger antagandet också på att knivarna, som Nordberg 
påpekat (1998), kan tillskrivas fler funktioner i gravkontexterna än de som 
Anne-Sofie Gräslund fört fram, där hon främst ser dem som ett av inslagen i 
klädedräkten (jfr Gräslund 1985:300).

Själv är jag benägen att i likhet med Nordberg se knivarna i skelettgravar ur 
en mer mångtydig synvinkel, även om det i vissa fall förefaller mycket sanno
likt att de också utgjort inslag i klädedräkten. Däremot tror jag inte att deras 
förekomster i skelettgravskontexter skall uppfattas som en i grunden förkristen 
sedvänja. Enbart det faktum att knivar är betydligt vanligare i skelettgravar än 
i brandgravar, talar starkt för att vi här har att göra med en ny sedvänja. En 
sedvänja som genom artefaktens material måhända har vissa äldre föreställ
ningar kopplade till sig, men som inte tillämpats inom den förkristna brand- 
gravstraditionen. Några ritualer med knivar där de medvetet placerats i benur
norna eller körts ned i brandlagren (jfr bl.a. Andersson & Lidström Efolmberg 
1998:41h Claréus 1981:7; Gräslund 1980:76) har heller inte förekommit, vare 
sig på Valsta eller Skälby.

Om vi ser till hur knivarna är placerade i förhållande till individerna i 
kistorna, framgår det av sammanhangen på Skälby att två återfanns i höft- eller 
midjehöjd, två i knähöjd och en vardera vid fotändan, i axelhöjd, i huvudhöjd 
samt en i gravrummet utanför kistan. I tre fall förblir positionen i förhållande till 
individerna oklara, men i två av dem var knivarna belägna i kistornas nordöstra 
ändar och i ett fall centralt längs den södra långväggen.

Motsvarande på Valsta ger vid handen att knivarna i tre gravar placerats i 
axelhöjd, två i underbenshöjd och en i höft- eller midjehöjd. Av dem med oklar 
belägenhet i förhållande i kroppen var tre belägna centralt längs med kistornas 
långsidor, en i kistans nordvästra hörn och i ett fall i gravens överbyggnad.

Någon enhetlighet i knivarnas placering i förhållande till den begravde låter 
sig således svårligen urskiljas. Vad som bör uppmärksammas, är dock att det i 
inget fall kan påvisas att knivar placerats såsom anges i det etnologiska materialet, 
det vill säga på likets bröst. Vi kan heller inte anta att de som framkom centralt 
längs kistornas långsidor, och som är presumtiva höft- eller midjehöjdsknivar, 
har hängt i bälten och därmed ingått i klädedräkten. Knivar med otvetydig an
knytning till bälten förekommer på Skälby både i höft/midjehöjd (ai), i knähöjd 
(aii) och utanför kistan (A9). Det primära förefaller således ha varit att en kniv 
medföljer den döde. Om den sedan hängt i ett bälte som burits av individen och 
därmed ingått i dennes klädedräkt - vilket uppenbarligen inte alla bälten gjort 
- är av underordnad betydelse i sammanhanget. Detsamma gäller sannolikt också 
knivens placering i förhållande till individen; föreställningen kring artefakten har 
varit det avgörande, inte hur den placerats.

Jag håller alltså för sannolikt att man under sen vikingatid haft specifika 
föreställningar kring järnets och stålets magiska egenskaper i samband med be
gravningar. Föreställningarna kan ha varit liknande dem som är kända från det 
svenska allmogesamhället under historisk tid, det vill säga profylaktiska i akt 
och mening att stålet ska avvärja ”det onda”. Men vilken är anledningen till att
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föreställningen och dess materialisering i gravsammanhangen närmast undan
tagslöst förekommer inom den kristna skelettgravstraditionen?

Förklaring står förmodligen att söka - som Magnus de Pourbaix delvis varit 
inne på i sin C-uppsats - i gravskickets bevarande karaktär och den annorlunda 
uppfattning om själens frigörelse som blir följden av detta, i kontrast till det 
”omedelbara” brandgravskicket (jfr de Pourbaix 1996:28^. Visserligen tänkte 
man sig också inom den kristna föreställningsvärlden att själen lämnade kroppen 
och gav sig av på en lång vandring, men en jordbegravning är en så fundamentalt 
annorlunda likbegängelse än en kremering; en begängelse där kroppen, för den 
kanske inte fullt så teologiskt införstådda allmänheten, befinner sig i den kritiska 
liminala fasen av gravritualen - och därmed varken tillhör denna världen eller 
den andra - under en längre tid än vid en icke-kristen kremering. Om man sedan 
av olika skäl ibland också har varit nödsakad att vänta med att försluta graven 
tills en enskild gravvigning förrättats, kan detta ha uppfattats som en långdragen 
och farofylld väntetid.

En omedelbar följdfråga till detta som kan vara värd att utredas närmare, 
men som inte ryms inom ramen för detta arbete, är om inte den rädsla för de 
döda i form av gastar och hemsökelser som framskymtar så tydligt i många 
fornnordiska sagor, också är en följd av begreppsmässiga konflikter angående 
själsföreställningarna mellan skelett- och brandgravskick. Skräcken inför ”hög
bon” och att bli hemsökt av honom har kanske inte sin grund i förkristna fö
reställningar, utan i kristna.

De folkliga föreställningarna om den vassa knivens förmåga att fördriva det 
onda, inkluderar också andra typer av eggverktyg såsom saxar och sylar. Det 
finns två exempel, ett från vardera gravfältet, där dessa föremål förekommer 
i likartade sammanhang som knivarna. På Valsta rör det sig om en sax, en så 
kallad sisare, och på Skälby om en längre järnsyl. Båda återfanns centralt, i 
brösthöjd till individerna, i respektive kistor och i båda fallen rör det sig om 
kvinnogravar: A3 5 (kista 1) på Skälby och a6z på Valsta. I A62, som innehöll 
kvarlevorna efter en yngre kvinna, uppvisar arrangemanget också till stora 
delar en förbluffande likhet med sydsvensk folktraditionen från sen historisk 
tid. Från bland annat Skåne berättas det att man på kvinnors bröst, förutom 
en psalmbok, också placerade en sax, ”... en ullsax av den uråldriga typen ...” 
-vilket sisaren är - ”... med uddarna mot fotterna.” (Ffagberg 1937:124), det vill 
säga på samma vis som i graven från det sena 900-talet på Valsta! Men troligtvis 
är det hela inget annat än ett märkligt sammanträffande av det slag man ibland 
stöter på när ett arkeologiskt gravmaterial från förhistorisk tid relateras till 
folktraditioner tillämpade under sen historisk tid. Trots allt åskådliggör det att 
likartade föreställningar kan ha varit förknippade med likartade föremål under 
mycket lång tid.

Förekomster av knivar, eggverktyg och andra typer av spetsiga föremål i grav
kontexter utgör i mitt perspektiv således först och främst ett uttryck för en 
kristen trosuppfattning. Föremålen och föreställningarna kring dem går också 
väl ihop med drag inom den kristna eskatologin såsom denna framträder i de 
”germaniserade” visionsdikterna. Det är ju i dessa vi möter den mörka floden,
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ibland fylld av vassa järnspetsar, eller den med linhäcklor beströdda heden som 
själen på sin vandring till någon av de temporära vistelseorterna måste korsa och 
”ont skall med ont fördrivas”.

Två andra märkliga fynd från Skälby bör nog också ses mot bakgrund av 
samma föreställning. Ovanför skelettläget i stenkistan till aio på Skälby framkom 
två sylvassa järnkrokar. Krokarna är omkring 1,5 decimeter långa, de har varit 
skaftade och kan bäst beskrivas som ett slags huggkrokar. Bättre redskap för att 
kravla sig upp än dessa torde knappast gå att uppbringa om man förväntar sig 
en vådlig passage över en otäck flod som man också riskerar att trilla i.

Kammar

Kammar uppvisar en med knivar närmast totalt motsatt fördelning. De före
kommer så gott som uteslutande i brandgravskontexter, men också i tre av ske
lettgravarna på Skälby. Ännu en artefakt med tyngdpunkten förlagd till en av 
traditionerna, dock ej exklusivt.

Alla tre kammarna ur skelettgravarna var mycket förmultnade, av två återstod 
i princip endast stödskenornas bronsnitar. Detta är viktigt: de sammansatta kam
marna har - åtminstone i teorin - förutsättningar att låta sig spåras, även om de 
till största delen helt har förmultnat. Vi har alltså ingen anledning att tro att deras 
antal i realiteten skulle vara väsentligt mycket större än det konstaterade. Med 
risk för att övertolka materialet, påstår jag att kammar inte alls har förekommit 
inom den kristna begravningstraditionen på Valsta och endast i mycket begränsad 
omfattning på Skälby.

Kammarna har ungefär samma sorts placering i förhållande till individerna 
som knivarna. I två gravar, aio och A33, var de placerade vid individernas fot- 
ändor, i den tredje, A3 o som var en barngrav, har den troligtvis lagts på barnets 
bröst.

Anledningen till att kammar inte förekommer i kistorna i någon högre grad 
torde vara att det inte existerat några religiösa eller eskatologiska föreställningar 
kring dem inom den kristna begravningstraditionen. Ändå visar det etnologiska 
uppteckningsmaterialet att kammar spelat en viktig roll i samband med likets 
iordningställande också inom kristna begravningar. Mot bakgrund av att kammar 
är så vanliga inslag i brandgravar alltsedan romersk järnålder, har Agneta Bennett 
(Lagerlöf) föreslagit att denna tradition har rötter ned i förhistorisk tid och i icke
kristna föreställningar (Bennett 1987:17; Lagerlöf 1991b: 18). Frågan är dock 
om ett iordningställande av den döde som inbegriper tvättning och kamning, inte 
är ett så pass allmänmänskligt förfarande i samband med dödsfall och stundande 
begravningar, att det torde ha förekommit (och förekommer) inom de flesta kul
turer och religioner. Att de föremål som använts vid proceduren - i det här fallet 
kammarna - sedan blir tabubelagda och obrukbara är i sammanhanget också 
helt följdriktigt.

Det känns därför knappast adekvat att tala i termer av traditionsbundenhet 
och kontinuitet i detta sammanhang. Betydligt viktigare är att vi i hanterandet av 
kammar i begravningssammanhang under sen vikingatid kan urskilja två olika 
traditioner, där man inom båda kanske ansåg föremålen som obrukbara efter
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det att de använts, men där man inom den ena traditionen i väsentligt högre 
grad inte lät begrava dem tillsammans med den avlidne. I detta agerande finns 
en stor samstämmighet mellan Valsta och Skälby; en samstämmighet som kanske 
kan förklaras med att de bottnar i olika rituella eller ceremoniella regelverk. 
Jämför även Howard Williams (2003:116,123) som studerat skillnader vad gäller 
”kamfrekvenser” i anglosaxiska bland- och skelettgravar från 500-700-talet i 
England.

Bälten

Bälten tillverkade i en tredelad konstruktion med en sölja, två bärringar (för knivar, 
nycklar, etc.) och en i varierande mängd beslagsprydd livrem, förekommer 
i två gravar på Valsta, A2 och A9, och i fyra gravar, Ai, A5, Ay och aii, på 
Skälby. Dessa bälten, vars beståndsdelar i de flesta fall är konstfyllt dekorerade 
i nordisk dj urornamentik och/eller sydosteuropeisk, så kallad orientalisk, växt- 
ornamentik, har inte varit avsedda att fungera som livremmar till byxor, utan de 
har burits för allmänt beskådande, utanpå en kolt eller livrock (jfr Thunmark- 
Nylén ig83a:i77ff). Förebilden torde med all sannolikhet ha hämtats från öst
europeiskt dräktskick (Jansson, I. iySGyyff).

På både Valsta och Skälby är dylika bälten exklusivt förekommande inom 
den kristna skelettgravstraditionen. Detta pockar på en förklaring. Nära till 
hands ligger då naturligtvis att tänka sig att de funnits även i brandgravarna, 
men att de till följd av gravskicket fragmenterats eller försmälts så hårt att de 
inte kan identifieras i efterhand. Så är dock med största sannolikhet inte fallet.
I ingen av de, totalt räknat, drygt 30 brandgravarna som anlagts efter ca 950 
e.Kr. på gravfälten har fragmenterade eller försmälta bronser påträffats som till 
vikt eller karaktäristik kan sägas påminna om söljor, bärringar eller remände- 
beslag; fynd som om man ser till vikingatiden som helhet eller till förhållan
dena på andra platser knappast kan betecknas som speciellt ovanliga i brand- 
lagerkontexter. Dessa förhållanden antyder att bältena på Valsta och Skälby är 
intimt förknippade med skelettgravstraditionen och att de därmed också skall 
ses som någonting mer än bara ett inslag i klädedräkten.

Detta understyrks också av fyndomständigheterna. Det är sannolikt bara i 
ett av de sex fallen, Ai på Skälby, som den döde burit bältet om livet i samband 
med gravläggningen. Möjligen kan en förklaring till detta ligga i att bältet i Ai 

varit av en enklare karaktär med en liten, rund/oval, oornerad bronssölja med 
järntorne, än de övriga som varit betydligt konstfullare. I övriga gravar återfanns 
bältena placerade i olika positioner till den döde. I A2 och A9 på Valsta återfanns 
de diagonalt över den dödes höft och ben respektive ihoprullat mellan den dödes 
underben. I A9 på Skälby låg bältet, tillsammans med vidhängande kniv och 
nyckel, hopvirat i gravrummet utanför kistan och i aii var det placerat på ett 
likartat sätt som i A2 på Valsta, det vill säga diagonalt över individens höft och 
ben. Graven till A5 på Skälby var mycket illa åtgången av skador och bältet 
starkt fragmenterat, så här förblir vi i ovisshet. Helhetsintrycket är dock att bäl
tena i de flesta fall på Valsta och Skälby i begravningssammanhangen inte har 
ingått i klädedräkterna.

Den kristna traditionen 125



Detta bruk skiljer sig påtagligt både från det aningen äldre som praktiserats i 
Birka under 800- och 900-talet och från det mer samtida som står att finna på 
Gotland, bland annat vid Hemse annexhemman, där likartade bälten burits om 
livet i samband med begravningarna (jfr Jansson, I. 1986: Abb. 10:15, 10:16; 
Thunmark-Nylén i983b:fig. 9, 10). I både Birka och på Gotland rör det sig 
dock om fullständiga dräktbegravningar med också andra slags klädesföremål, 
vilket inte är fallet på Valsta och Skälby, där bältena är helt ensamma. Men 
fullständiga dräktbegravningar har det också varit frågan om på Valsta och Skäl
by. Indikationer härpå utgör de rester av mårdpäls som korroderat fast under 
bältessöljan i az från Valsta, samt rester efter linne och ylle på bältets beslag i 
Ai i från Skälby, i båda fallen härrör dessa textil- och skinn/pälsrester säkerligen 
från klädedräkterna (jfr Andersson 19973:44, 1997^93, 2003:42).

Även om bältena på samtliga platser begravts tillsammans med respektive 
ägare, så vittnar detta om regionala och sannolikt också kronologiska skillna
der i begravningsdräktens utformning. Genom detta, och sina placeringar i gra
varna, ger bältena på Valsta och Skälby ett mycket starkt intryck av att vara ett 
slags personliga attribut eller insignier som erhållits vid instiftandet av personliga 
allianser och som omöjligen kunnat gå i arv eller överlåtas till andra.

Dopet, eller en friare bekännelse till den kristna tron i form av en primsig- 
ning (jfr Gräslund 1983:295), är några av dåtidens exempel på individuella 
ställningstaganden som resulterat i personliga allianser som inte lät sig ärvas. 
Detta kan ha varit den händelse då individerna på Valsta och Skälby mottog sina 
bälten. I så fall ger det också en förklaring till varför vi bara finner dem inom den 
kristna skelettgravstraditionen.

Bältenas ornamentik utgör en betydelsefull länk i denna indiciekedja. Som 
påpekades ovan är det dräktskick inom vilket bältena existerade av östeuropeisk 
karaktär i allmänhet och sydosteuropeisk i synnerhet. Flera av beslagen med 
växtornamentik i form av rankor och palmetter samt söljornas utseende och 
dekor - den i bältet till aii är exempelvis triangulär och har utformats med en 
tydlig livsträdsdekor - har goda paralleller i samtida gravfynd alltifrån östra 
Skandinavien, via Baltikum, Polen och Ryssland ner till Svarta havsområdet. 
Den orientaliska växtornamentiken och livsträdssymboliken är också vanlig 
inom bysantinsk/ortodox kyrkokonst, men förekommer även på andra föremål 
av mer profan karaktär samt dessutom på en del runstenar i Attundaland (jfr 
Zachrisson I998:i36ff).

Bältenas ornamentik har alltså spelat en framträdande roll inom den östkyrk
liga konsttraditionen, men det behöver inte betyda att de införskaffats därifrån 
och att de allianser som träffats varit mellan Valsta/Skälby och kristna samfund 
i Östeuropa. Både bälten och beslag har troligtvis funnits att tillgå på närmare 
håll. Den troligaste platsen är den kristna staden Sigtuna, där åtskilliga bältes- 
och remändebeslag, med ornamentik identisk med några av dem från Valsta och 
Skälby, kommit i dagen. Det är heller inte osannolikt att man där även tillverkat 
dylika utifrån sydosteuropeiska förlagor (Roslund 1991^56). Att bältena i sina 
påträffade utföranden kan vara inhemska arbeten visas tydligt av de som fanns i A9 
och ai i på Skälby, där båda innehåller olika komponenter vars respektive dekor
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Figur 38. Foto respektive rekonstruktionsteckning 

av mannen i aii på Skälby. Flan, liksom de andra 

på Skälby och Valsta, har inte burit sina bälten om 

livet när de begravdes. Foto: Gunnar Andersson. 

Teckning: Mats Vänehem, © Mats Vänehem &

UV Mitt.
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antingen bottnar i nordisk dj urornamentik eller 
i orientalisk växtornamentik. Remändebeslaget 
till bältet i A9 är tillverkad i en Urnesbesläktad 
stiltradition och har formen av en drakorm med 
klara antropomorfa drag. På bältet i Au satt 
bland annat tio runda dekorationsbeslag med 
identisk dj urornamentik i form av ett fyrfota le- 
jonliknande drakdjur, med en lang tunga som 
slingrar sig runt kroppen.

Jag föreställer mig att bältena haft ungefär

Figur 39. Remändesbeslaget från 

bältet ur A9. Skala in. Teckning: 

Franciska Sieurin-Lönnqvist.
samma syfte och fungerat på liknande sätt som
”de verkliga missionsstenarna” gjort (jfr Zachrisson 1989:135-149). De dekorativa 
bältena och runstenarna har flera drag gemensamma:

• De kan förknippas med mer socialt framträdande individer än genomsnittet 
av befolkningen.

• På både bälten och stenar finns ibland element i Ornamentiken från nordisk 
och orientalisk tradition.

• Deras uttrycksfulla ornamentik har varit avsedd att både synas - vilket man 
med bältena tydligt åstadkommit genom att bära dem utanpå livrockar eller 
skjortor - och förstås.

• Det budskap som förmedlas genom Ornamentiken kretsar kring den kristna 
eskatologin och återuppståndelsen, tydligast uttryckt i livsträdet, ibland för
stärkt med inhemska drag som den antropomorfa ”Midgårdsormen” på det i 
A9, en varelse som på sitt sätt förebådar den andra trosuppfattnings fall och 
återuppståndelsen.

Bältena har burits av kristna män och brukats som ett av flera redskap i spri
dandet av den nya läran. Mot bakgrund av Ornamentiken kan denna kristendom 
ha haft åtskilligt gemensamt med östkyrklig tradition. Men även om bältena inte 
avslöjar i vilken mån deras ägare bekänt sig till en ”inhemsk” eller ”utländsk” 
kristendom, så vittnar de om personliga kontakter med det kristna samfundet, 
vare sig detta existerat i den kristna staden Sigtuna eller annorstädes.

Överbyggnaderna

När nu fokus förskjuts till skelettgravarnas gravformer, det vill säga deras över
byggnader, tar vi ett stort kliv in i gravspråkets komplexa sammansättning av 
strukturer och inventarier, för att använda oss av Jens Peter Schjødts terminologi 
(Schjødt 1989:19zf). Vilken betydelse har gravformen vad gäller att spegla den 
avlidnes religiösa uppfattning och övertygelse? Är de valda och utformade till 
följd av en medveten självförståelse eller till följd av en omedveten reception av 
symboliska former?

En uppfattning som ofta framförs är att exempelvis högar upphör att an
läggas under sen vikingatid till förmån för låga, rektangulära stensättningar, (jfr
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bl.a. Gräslund 19910:144, 1995:156, 1996:24, 2001:52). Det är förvisso sant 
att gravformerna till viss del förändras under sen vikingatid, låga rektangulära 
stensättningar blir ett vanligt inslag på många gravfält. Det är också riktigt att 
den låga, rektangulära stensättningen är en ”trosexklusiv” gravform i det att 
den endast förkommer tillsammans med kristna jordbegravningar. Här har så
ledes aktiva val gjorts, val som är förankrade i en kontinentalkristen föreställ
ningsvärld, kännetecknad av en kollektiv syn på döden och där uppehållet i gra
ven bara är en kortare mellanfas i väntan på inträdet i det himmelska paradiset 
(jfr bl.a. Engberg 1996:157). Med denna syn behövs inga större och individuellt 
utformade gravöverbyggnader, vilket då den låga, rektangulära stensättningen 
skulle vara ett utslag av.

Men på Valsta och Skälby förekommer kristna begravningar också under de 
andra typerna av gravöverbyggnader, varför vi torde kunna dra slutsatsen att 
man från ”mottagarnas” sida inte alltid känt sig tvingad eller angelägen att följa 
förkunnelsen. Vi kan också konstatera att man inte upphör att anlägga högar 
- flera av dem har givit långt framskridna dateringar - så frågan är om inte de 
låga, rektangulära stensättningarnas expansion främst sker på bekostnad av de 
mer ordinära runda och välvda stensättningarna, inte på högarnas.

Hur ser det ut på Valsta och Skälby vad gäller detta? Vilken form av över
byggnad har man vanligtvis valt till kristna jordbegravningar?

Helhetsbilden

På Valsta har man, under de 150 år som jämförelsen visar, lika ofta valt den 
förment ”äldre” överbyggnaden som den ”yngre”. Elva kristna jordbegravningar 
förekommer på denna plats under välvda stensättningar med antingen rund eller 
fyrsidig form, och i tio fall har man valt den låga, rektangulära stensättningen 
som överbyggnad. Bara i ett fall har man använts sig av högen som överbyggnad, 
men det är å andra sidan inte vilket fall som helst, vilket vi ska se nedan.

På Skälby ser det mycket annorlunda ut. Här dominerar den låga rektan
gulära stensättningen som förekommer i kristna kontexter nästan dubbelt så 
ofta som runda eller fyrsidiga, välvda stensättningar. I absoluta tal är siffrorna 
tio respektive fem, men vi kan också konstatera att högen är en mycket vanlig 
överbyggnad till kristna begravningar på Skälby. Sju av gravfältets totalt 15 
högar innehöll kristna jordbegravningar, se figur 40.

Av jämförelserna framgår en aspekt av de olika gravspråken på Valsta och 
Skälby. Förutom att man på Skälby använt sig av högar i betydligt större om
fattning än på Valsta framgår också att de låga, rektangulära stensättning
arna inte är så dominanta som man kan förleda sig att tro. Det är förvisso 
den vanligaste gravöverbyggnaden för skelettbegravningar på Skälby, men på 
Valsta överträffas de antalsmässigt av välvda stensättningar. Trots allt är den 
låga rektangulära stensättningen talrik på båda platserna och härvid finns en 
samstämmighet mellan gravfälten; en samstämmighet som de sannolikt också 
delar med många andra samtida gravfält i Attundaland, men inte med alla. På 
det tidigare omtalade skelettgravfältet RAÄ153 vid västra Arninge, är de låga, 
rektangulära stensättningarna i minoritet och förekommer endast i ett eller

Den kristna traditionen 129



Antal
gravar

12

Gravformer, skelettgravar

H Valsta ■ Skälby

Figur 40. Skelettgravarnas gravformer. Notera att antalet gravformer inte är liktydigt med antalet 

begravningar, då det i två gravar på Valsta och i en på Skälby fanns fler än en begravning samt att 

det endast är skelettgravarnas gravformer som redovisas.

möjligen tre exemplar bland totalt ett tjugotal gravar. De övriga har på denna 
plats givits överbyggnader i form av större och mindre, runda stensättningar (jfr 
Olausson i993:fig. 5).

Den kristna stensättningen

Det finns dock några specifika drag inom gravspråket bland de rektangulära 
stensättningarna på Valsta och Skälby som är värda att uppmärksammas, och vi 
kan iaktta både likheter och skillnader platserna emellan.

I överbyggnaderna till två Skälbygravar, A31 och A43, förekom så kallade 
gravklot. Gravkloten var mindre, ca 25 centimeter i diameter, och ungefär hälften 
så stora som de som förekom i en del brandgravar, men de var placerade på ett 
likartat vis, det vill säga ytligt i anläggningarnas packningar (jfr Andersson 2003: 
fig. 14). Gravklot är definitivt att räkna som ett äldre drag inom gravspråket 
och i Mälardalen förekommer de sedan åtminstone romersk järnålder. Vad de 
symboliserar är omdebatterat, Anders Kaliff med flera har påpekat likheterna 
med så kallade uppståndelseägg, men avhålligt sig från att dra några definitiva 
slutsatser (jfr Kaliff i992:ioif; Andersson & Lidström Holmberg 1998:43, med 
i dessa angivna arbeten), men en vanlig uppfattning är att de även är könsindike- 
rande i akt och mening att de kan tillskrivas ”kvinnogravar”. Att döma av de två
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Figur 41. Gravklot (uppstån

delseägg?) ovanpå stenkistan 

till A43. Foto: Agneta Åker

mark Kraft.

brandgravarna på Skälby med gravklot, azo och azz, liksom av föremålsinven- 
tarierna i A31, finns det inget som tyder på att detta antagande är felaktigt (jfr 
Andersson zoo3:tabell 3).

Skelettgravarnas mindre gravklot gör det onekligen lockande att se dem som 
symboliska uppståndelseägg. Som vi tidigare sett är dessa också förknippade 
med den kristna traditionen inom den bysantinska, rysk-ortodoxa kyrkan, vilket 
inte gör det mindre intressant i detta fall. Jag vill inte utesluta att det är så vi skall 
uppfatta dem. De små gravkloten i en kristen kontext som den på Skälby, är med 
denna syn ett exempel på äldre, förkristna drag som kan fortleva och ges mening 
inom en yngre kontext. Människorna har antagligen varit förtrogna med klotens 
äldre innebörder, men genom att välja mindre klot till de kristna gravarna har 
man också gett dem en delvis ny innebörd; en innebörd vars betydelse man 
hämtat utifrån. Vi kan naturligtvis inte styrka att så varit fallet, men agerandet 
med gravklot är platsspecifikt. Det förekommer inte alls på Valsta, varken inom 
den förkristna eller inom den kristna traditionen. Och detta trots att man kan 
tycka att gravarnas morfologi överlag ger ett äldre intryck här än vad de gör på 
Skälby, inte minst vad gäller skelettgravarna.

En likhet mellan Valsta och Skälby är att det på båda gravfälten går att iaktta 
en koncentration av de låga rektangulära stensättningarna till vissa områden inom 
respektive gravfält. På Valsta är det hela mycket tydligt, där samtliga är förlagda 
till den sydligaste gravgruppen, närmast bebyggelsen. De tio gravarna är här in
tegrerade med andra stensättningar, men trots detta anlagda på ett Reihengräber- 
artat manér i en sydväst-nordostlig riktning (jfr Andersson iggyifig. 47).

På Skälby är mönstret inte lika tydligt, men merparten var koncentrerade till 
ett område centralt i gravfältet, där sju av de nio flacka, rektangulära stensätt
ningarna var belägna. De låga, rektangulära stensättningarna kan nästan sägas 
vara inramade av högar i olika storlek och med olika gravskick (jfr Andersson 
2003 :fig. 13).

Ett annat särdrag - som tyvärr endast går att belägga på Skälby - är att det finns 
en tendens till att de låga, rektangulära stensättningarna har varit förbehållna 
kvinnor och barn. Av de totalt tio kan sex på goda grunder bedömas som ”kvinno- 
”och ”barngravar”. I tre gravar förblir individerna anonyma, det vill säga det är
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Figur 40. Skelettgravarnas gravformer. Notera att antalet gravformer inte är liktydigt med antalet 

begravningar, då det i två gravar på Valsta och i en på Skälby fanns fler än en begravning samt att 

det endast är skelettgravarnas gravformer som redovisas.

möjligen tre exemplar bland totalt ett tjugotal gravar. De övriga har på denna 
plats givits överbyggnader i form av större och mindre, runda stensättningar (jfr 
Olausson i993:fig. 5).

Den kristna stensättningen

Det finns dock några specifika drag inom gravspråket bland de rektangulära 
stensättningarna på Valsta och Skälby som är värda att uppmärksammas, och vi 
kan iaktta både likheter och skillnader platserna emellan.

I överbyggnaderna till två Skälbygravar, A31 och A43, förekom så kallade 
gravklot. Gravkloten var mindre, ca 25 centimeter i diameter, och ungefär hälften 
så stora som de som förekom i en del brandgravar, men de var placerade på ett 
likartat vis, det vill säga ytligt i anläggningarnas packningar (jfr Andersson 2003: 
fig. 14). Gravklot är definitivt att räkna som ett äldre drag inom gravspråket 
och i Mälardalen förekommer de sedan åtminstone romersk järnålder. Vad de 
symboliserar är omdebatterat, Anders Kaliff med flera har påpekat likheterna 
med så kallade uppståndelseägg, men avhålligt sig från att dra några definitiva 
slutsatser (jfr Kaliff 1992:101^ Andersson & Lidström Holmberg 1998:43, med 
i dessa angivna arbeten), men en vanlig uppfattning är att de även är könsindike- 
rande i akt och mening att de kan tillskrivas "kvinnogravar”. Att döma av de två
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Figur 41. Gravklot (uppstån

delseägg?) ovanpå stenkistan 
till A43. Foto: Agneta Åker

mark Kraft.

brandgravarna på Skälby med gravklot, azo och azz, liksom av föremålsinven- 
tarierna i A31, finns det inget som tyder på att detta antagande är felaktigt (jfr 
Andersson zoogitabell 3).

Skelettgravarnas mindre gravklot gör det onekligen lockande att se dem som 
symboliska uppståndelseägg. Som vi tidigare sett är dessa också förknippade 
med den kristna traditionen inom den bysantinska, rysk-ortodoxa kyrkan, vilket 
inte gör det mindre intressant i detta fall. Jag vill inte utesluta att det är så vi skall 
uppfatta dem. De små gravkloten i en kristen kontext som den på Skälby, är med 
denna syn ett exempel på äldre, förkristna drag som kan fortleva och ges mening 
inom en yngre kontext. Människorna har antagligen varit förtrogna med klotens 
äldre innebörder, men genom att välja mindre klot till de kristna gravarna har 
man också gett dem en delvis ny innebörd; en innebörd vars betydelse man 
hämtat utifrån. Vi kan naturligtvis inte styrka att så varit fallet, men agerandet 
med gravklot är platsspecifikt. Det förekommer inte alls på Valsta, varken inom 
den förkristna eller inom den kristna traditionen. Och detta trots att man kan 
tycka att gravarnas morfologi överlag ger ett äldre intryck här än vad de gör på 
Skälby, inte minst vad gäller skelettgravarna.

En likhet mellan Valsta och Skälby är att det på båda gravfälten går att iaktta 
en koncentration av de låga rektangulära stensättningarna till vissa områden inom 
respektive gravfält. På Valsta är det hela mycket tydligt, där samtliga är förlagda 
till den sydligaste gravgruppen, närmast bebyggelsen. De tio gravarna är här in
tegrerade med andra stensättningar, men trots detta anlagda på ett Reihengräber- 
artat manér i en sydväst-nordostlig riktning (jfr Andersson iyyy.ńg. 47).

På Skälby är mönstret inte lika tydligt, men merparten var koncentrerade till 
ett område centralt i gravfältet, där sju av de nio flacka, rektangulära stensätt
ningarna var belägna. De låga, rektangulära stensättningarna kan nästan sägas 
vara inramade av högar i olika storlek och med olika gravskick (jfr Andersson 
zoo3:fig. 13).

Ett annat särdrag - som tyvärr endast går att belägga på Skälby - är att det finns 
en tendens till att de låga, rektangulära stensättningarna har varit förbehållna 
kvinnor och barn. Av de totalt tio kan sex på goda grunder bedömas som ”kvinno- 
”och ”barngravar”. I tre gravar förblir individerna anonyma, det vill säga det är
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på osteologiska och arkeologiska grunder omöjligt att avgöra de begravdas kön, 
och i endast en grav indikerar den osteologiska analysen att det rör sig om en 
man. I denna grav, A47, ger dock fyndmaterialet ett tvetydigt intryck, varför det 
inte bör uteslutas att även denna i själva verket är en ”kvinnograv”(Andersson 
2003:70).

Om så skulle vara fallet är överbyggnaden inte bara ”tros-exklusiv” utan 
också ”köns-exklusiv", i akt och mening att de inte valts när lokalsamhällets 
män begravs.

Vad detta innebär i vidare bemärkelse är vanskligt att sia om. Att det skulle 
kunna tas som intäkt för att kvinnorna - och därmed också barnen - känt sig 
mer attraherade av det kristna budskapet och låtit omvända sig i högre grad 
än männen (jfr Gräslund 1996^313ft, 2001:73), anser jag inte som en trolig 
förklaring. Männen har i större utsträckning begravts under hög, det är sant, 
men deras gravar är innehållsmässigt precis lika kristna som kvinnornas. En 
rimligare tolkning av förhållandet är att det indikerar att gravformerna, det vill 
säga överbyggnaderna, inte enbart avspeglar sakrala, religiösa föreställningar 
utan till stor del även profana, ideologiska föreställningar.

"Ingen må åkalla hult eller högar..."

”Blot är alla strängt förbjudna och alla forna seder, som följa med hedendomen. 
Ingen må åkalla hult eller högar eller hedniska gudar ...”. Citatet är visserligen 
hämtat ur Gutalagens fjärde paragraf (jfr Trotzig 1993:361), men kan i detta 
sammanhang också ha relevans för Attundaland, då det återfinns i modifierad 
form även i Upplandslagen (liksom i flera andra nordiska landskapslagar från 
medeltid) som nedtecknades vid slutet av 1200-talet (jfr Holmbäck & Wessen 
1979). En vanlig uppfattning är att förbudet avspeglar existensen av en kult 
och dyrkan av äldre anförvanter som begravts på ättebackarna och att detta 
förkristna, hedniska bruk pågick långt in på 1200-talet (jfr bl.a. Trotzig 1993: 
36if; Danielsson 1995:14). Frågan är om inte antagandet till viss del är en 
missuppfattning av vad förbudet egentligen syftade till. I lagtexterna nämns 
ingenting om att det är de begravda förfäderna i högarna som står i centrum för 
kulten, det är åkallandet av högen man förbjuder. För egen del befarar jag att 
det, i den tolkning som ofta framförs, implicit också ligger en uppfattning om 
att högar (och stensättningar?) utgör hedniska, icke-kristna gravformer och att 
låga, rektangulära stensättningar utgör dess religiösa motpart (jfr t.ex. Gräslund 
2001:52). Det finns mycket lite som tyder på att det var så man uppfattade 
saken under sen vikingatid och tidig medeltid. Landskapslagarnas förbud mot 
åkallan av högar skall nog inte i första hand ses som ett förbud mot högen som 
en gammal hednisk gravform, utan främst ses mot en annan bakgrund.

Man slutar inte att anlägga högar under sen vikingatid. Som vi sett utgör 
högen och högar ett mycket framträdande morfologiskt drag på såväl Valsta 
som Skälby. Man har definitivt heller inte smusslat undan dem till en avskärmad 
plats i terrängen, på så sätt som man skulle kunna tänka sig att man gjort om 
det förelegat något förbud mot gravformen. Tvärtom: på båda gravfälten har 
högarna också anlagts i mycket välexponerade lägen som inneburit att de
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synts vida omkring. Det finns ingenting som tyder på att högen är en specifikt 
”hednisk gravform” på dessa ättebackar och heller ingenting som pekar mot 
att deras betydelse under loppet av vikingatiden alltmer kommit att avta till 
förmån för låga, rektangulära stensättningar. Istället kan närmast en revitalise
ring av gravformen anas. På Skälby har åtminstone tre stora högar med kristna 
kistbegravningar, A9, aio och aii, anlagts under 1000-talet, sannolikt dess 
senare del, och på Valsta äger den monumentala om- och utbyggnaden av den 
äldre vikingatida högen ai rum kring år 1100. Vid denna byter monumentet 
också så att säga religiös identitet.

Förklaringen till återaktiverandet och högarnas framträdande placeringar 
på gravfälten står att söka i vad (grav)högen som symbol representerade; den 
var något mer än en vanlig gravöverbyggnad och (ibland) monumentalt min
nesmärke över en vördad och aktad anfader eller anmoder. Här har säkerligen 
föreställningarna kring ”odalen”, det vill säga de på ättesamhället baserade 
hävdvunna rättsprinciperna för jordägande och förvärv av jord, spelat en nyckel
roll. Ett av sätten att visuellt uttrycka detta i landskapet var att manifestera det 
i form av högen (jfr Zachrisson 1994). Mycket tyder på att denna judiciella 
land- eller jordägande aspekt av odalmentaliteten (i Zachrissons terminologi) 
var starkt ifrågasatt från den begynnande centralmaktens och kyrkans sida under 
sen vikingatid och tidig medeltid, då deras materiella intäkter och välstånd till 
största delen nödvändigtvis baserades på jordinnehav, antingen i donerad form 
eller genom annan tillägnelse. Förborgat i odalhögarnas symbolvärde ligger så
ledes också en aspekt av dåtidens stora konflikt mellan stad och land som rasade 
över hela Nordeuropa vid denna tid (jfr Jansson, H. 1998:300-320). En konflikt 
som med vårt nutida, sekulariserade synsätt kan sägas främst röra samhällets 
profana grundvalar och inte dess religiösa.

Odalmentaliteten var dock inget nytt påfund under senare delen av vikinga
tiden, men det förefaller som om det just då blivit angeläget att visualisera den 
på olika sätt i landskapet. Detta framträder mycket tydligt på Valsta då den stora 
högen ai redan på 800-talet integrerades mellan och delvis förlädes över ett par 
av gravfältets stensättningar från romersk järnålder. Om förfarandet främst skall 
ses som ett exproprierande av mark och jord, eller som ett sätt att åskådliggöra 
och påvisa rätten till gammal odaljord, kan diskuteras. Sannolikt rymmer san
ningen en kombination av båda, men vid ombyggnaden omkring 300 år senare 
utvidgas högens diameter med omkring en meter och en ny, imponerande kant
kedja sätts rakt över ytterligare tre äldre stensättningar. Dessa döljs dock inte 
fullständigt, utan tillåts titta fram under högen från det håll monumentet är 
ämnat att synas, det vill säga nedifrån bebyggelsen, utifrån i landskapet och från 
det naturliga håll man nalkas den.

I detta, som jag uppfattar, medvetna agerande, understryks och förstärks det 
hävdvunna, äldre synsättet eller ideologin på ett närmast övertydligt vis. Som jag 
ser det utgör det också ”pudelns kärna” i de medeltida lagtextformuleringar som 
förbjuder åkallan av hult eller högar. Vid tiden för landskapslagarnas tillkomst 
var högbegravningar — eller för den delen också andra begravningar — pä ätte- 
backarna invid släktgårdarna redan historia och man kan undra om det är rim-
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Figur 42. Tornfoto av ai, efter avtorvning och rensning. Fyra av de fem stensättningar som högen 

överlagrade går att urskilja längs kantkedjan (jfr figur 4). Foto och montering: Gunnar Andersson.
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ligt att tänka sig att man också ägnade sig åt en allmänt spridd förfäderskult 
under 1200-talets sista decennium. Det är således inte högen som gravform 
man förbjuder och dömer ut som icke-kristen utan det är dess betydelse som 
ideologisk referenspunkt i det gamla samhället man vänder sig mot (jfr bl.a. 
Danielsson 1995:14!, med där angivna arbeten). Det är den fortfarande levande, 
ättebaserade odalmentaliteten som man uppfattar som hotfull och oförenlig med 
det nya samhället, och man därmed fördömer på det mest kraftfulla sätt som 
epoken kunde uppbringa: högen görs hednisk och okristen.

Den kristna högen
Ovan har högarnas yttre gestaltning, med sin profana symbolik och innebörder, 
diskuterats. Deras inre utformning och gestaltning är av mer sakral karaktär, 
men åskådliggör samtidigt det nära sambandet mellan religion, ideologi och so
cial struktur.

De tre högarna A9, Atooch An på Skäl by var exempelvis mycket lika inbördes. 
Alla innehöll kvarlevorna efter män som begravts i rektangulära, låd formade 
plankistor. Deras kroppar var likartat placerade i ett utsträckt ryggläge och med 
huvudena vilande i väster. Intressant nog är dessa tre män också de enda på hela 
gravfältet som fått denna placering i kistorna; alla övriga har sina huvuden i 
öster, se figur 29. Männens sociala position har sannolikt varit betydande, därom 
vittnar inte bara deras högar, utan också de praktfulla personliga bälten som två 
av männen begravts tillsammans med. Men även om dessa tre gravar uppvisar en 
hög grad av överensstämmelse som uttrycker samspelet mellan religion, ideologi 
och social struktur så kommer ingen av dem, vare sig enskilt eller tillsammans, 
upp till den sociala nivå som den stora högen ai på Valsta hör hemma i.

Frågan är om ett samhälles balansgång mellan ”det gamla” och ”det nya 
kan uttryckas på ett så mycket klarare vis än vad som är fallet i denna gravs 
historia. Dessvärre har högen i ett senare skede av historien blivit plundrad och det 
har delvis förstört dess centrala delar. Man har brutit upp kistorna och - troligtvis 
- slängt ut vad som återstått av de mänskliga kvarlevorna. Dessa, liksom ratat 
gravgods från 800-talets brandbegravning, återfanns på skilda ställen högt upp i 
jordmanteln eller bland kärnrösets översta stenskikt. Vi förblir således i ovisshet 
om vad de tre kistgravarna ursprungligen kan ha innehållit. Det enda som återstod, 
förutom några få starkt fragmenterade fynd och brända ben som härrör från den 
äldre kremationen, var ett enkelt kors av järn. Korset återfanns centralt i den 
väst—östligt orienterade kistan, en position som också helt sammanfaller med 
plundringsgropens botten (jfr Andersson 19972:53^ samt %• 43> I997^:363^)-

Ett par enstaka så kallade rensfynd som gjordes omedelbart invid högen an
tyder dock att begravningarnas innehåll kan ha varit förstklassigt. Det ena fyndet 
utgörs av en stor, facetterad pärla av vit skimrande kvarts, en mycket ovanlig typ 
av bergartspärla, vars ursprungliga sammanhang förblir ovisst. Det andra fyndet 
är en större, silverinfattad och mjukt kapuschongslipad bergkristall. Dessa ar dock 
ganska vanliga, men inom mycket specifika religiösa, kristna kontexter. Med fyndet 
identiska silverinfattade bergkristaller pryder bl.a. bokbandsomslaget till det iriska
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Figur 43. a) Den silverinfattade bergkris

tallen (30 mm lång) har direkta motsva

righeter på bl.a.

b) omslaget till "Dimmas bok" och

c) en relikgömma från Trondheim.

a) Foto: Anna Ulfstrand, Stockholms läns 

museum, b) Ur: Holmqvist 1963. 

c) Ur: Gaborit-Chopin 1991.
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verket ”Dimma’s book” samt en av elfenben (valross) snidad relikgömma från 
Trondheim (Holmqvist 1963:141, fig. 105; Gaborit-Chopin 1991:204, fig. 1). 
Fyndens religiösa karaktär står också i paritet med gravens inre utformning, 
och till viss del även dess yttre gestaltning. Idén bakom det korsformade ar
rangemanget av kistgravar i högens centrum kan mycket väl tänkas ha varit 
att åstadkomma ett stort konsekrationskors med vars hjälp man, enligt kristen
domens ritual, vigt en tidigare icke-kristen grav samt även - på hierarkiskt vis 
- hela ättebacken. Kistkorset i högen skulle på så sätt gå att jämställa med de små 
extrakors som förekommer på en del gravfältsanknutna runstenar som Anne- 
Sofie Gräslund menar kan ha varit konsekrationskors med ett dylikt syfte (jfr 
Gräslund 19910:43, 19963:33).

Det är också svårt att bortse från likheterna mellan den procedur som Valsta- 
högen genomgår vid ungefär år 1100, och den reningsprocess (konsekrering) 
som den kontinentala kyrkorätten föreskrev att vanhelgade kapell och kyrkor 
var tvungna att genomgå om mässcelebration skulle få hållas inom dess väggar. 
Av olika dekret framgår att en vanlig anledning till detta var att otroende per
soner gravlagts där (Nilsson 1992:21). Vid reningsritualen skulle de otrognas 
kroppar undanskaffas och byggnadens väggar m.m. vitmenas. Från kyrkans sida 
motiverades handlingen med att om man förändrade byggnadens yttre gestalt 
(forma) så förändrades också dess innehåll (substantia). De som ansvarat för 
Valstahögens ombyggnad har med största sannolikhet varit fullt medvetna om 
denna kristna tankemetamorfos. Likaså antyder karaktären på de lösfunna före
målen att den eller de som begravts i högen varit såpass väl förtrogna med den 
kristna symbolvärlden, att det får anses som högst osannolikt att de inte själva 
betraktade sig som kristna.

En avgörande skillnad

Som vi sett har man i högre grad valt högen som gravform för kristna skelett
begravningar på Skälby än på Valsta. Anledningen till dessa olika strategier skall 
vi kanske söka i platsernas, det vill säga bebyggelseenheternas olika karaktärer.

Skälby var sannolikt redan under vikingatid en stor by med kanske upp
emot fem olika hemman eller gårdar. Indikationer på detta utgör den om
fattande, men också något splittrade, gravfältsbilden i det omgivande land
skapet samt uppgifter i de äldsta kamerala jordeböckerna. Vid början av 
1500-talet var Skälby, tillsammans med grannbyarna Bagare i söder och Knista 
i väster, en av de tre byar som innehade det avgjort största jordinnehavet i 
hela Sollentuna socken (jfr Jakobsson 1996; Ferm, et al 1992:293^. Det är 
inte omöjligt att detta ägomönster också kan föras tillbaka till sen vikingatid. 
Merparten av omgivningarna bör ha torrlagts redan vid tiden för Kristi födelse, 
vilket har inneburit att den åkerjord som var tillgänglig för uppodling under 
medeltid och tidig historisk tid, också bör ha varit det under vikingatid. In- 
ägor och jordinnehav har sannolikt varit mycket potenta, mentala begrepp för 
människorna på Skälby under lång tid, något som då resulterat i att man också 
utformat sina gravar i enlighet med detta där jorden från inägorna i högarnas
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överbyggnader givits framträdande roller. En parallell till dessa skillnader 
mellan Skälby och Valsta står måhända också att finna inom den förkristna 
brandgravstraditionen där, som vi sett, man på Skälby i högre grad också har 
”begravt” brandlagrens sotiga jord, än vad man gjort på Valsta, se figur 17 och 
tabellerna, s. 64-65.

På Valsta var situationen troligtvis en annan. Gravfältets korologi och mor
fologi i sin helhet antyder också en mer hierarkisk samhällstruktur än den på 
Skälby - därmed inte sagt att den på Skälby var utpräglat egalitär. Det finns 
ingenting som vittnar om att denna struktur bryts på Valsta till följd av att delar 
av befolkningen övergår till kristendomen. Tydligast framgår detta kanske av 
det faktum att ingen kristen begravning ges en överbyggnad i form av en hög 
före sekelskiftet vid 1100 e.Kr., då de tre kistgravarna anläggs i den gamla 800- 
talshögen ai. Här bör vi dock komma ihåg att vi inte känner förhållandena helt 
på de samtida och närbelägna gravfälten RAÄ34 och raä 57.

Inte bara gravar
Den samtida miljön på och kring gravfälten omfattar inte bara gravar. Den när
liggande bebyggelsen och dess karaktär bör naturligtvis också räknas hit, framför 
allt om man, som i detta arbete, vill lyfta fram det mänskliga agerandet under 
religionsmötet på respektive lokal. Här skulle vi kunna uttala oss till en del, vad 
gäller förhållandena på Valsta, då delar av bebyggelsen undersöktes samtidigt 
med gravfältet (jfr Andersson, C. & Hållans 1999). Skälby har vi däremot mycket 
begränsade möjligheter att uttala oss om; vi vet att bebyggelsen, åtminstone i sitt 
medeltida skede delvis varit förlagd väster om gravfältet (jfr Andersson 1995; 
Jakobsson 1996). Men det är inte bebyggelsen i dess konventionella bemärkelse 
med bostäder, ekonomibyggnader m.m. som jag i första hand tänker behandla 
här, utan istället några udda byggnadsexemplar som har integrerats bland gra
varna på ättebackarna. Hypotetiskt kan deras existens på ättebackarna ses och 
förklaras i ljuset av kristet tankegods.

Gravhusen

De märkliga byggnaderna förefaller ha varit konstruerade på olika vis på Valsta 
och Skälby. På Skälby kan dess grundplan urskiljas med hjälp av nio stolphål, 
ordnade i tre parallella nord-sydliga rader: A228, AZ38, A239 och A229, A237, 

A240 samt A230, A236, A232. Avståndet mellan stolphålen var kort, omkring en 
meter, och avslöjar att byggnaden eller ”strukturen” haft en fyrsidigt, kvadratisk 
form och varit cirka 3x3 meter stor. I undersökningsrapporten förde jag fram 
tanken att byggnaden eventuellt skulle kunna vara en så kallad stacklada. För
slaget baserades då endast på morfologiska likheter med exempel från andra 
lokaler där likartade stophålsstrukturer har påvisats. Man har då tolkat stolp
hålen som rester av grundkonstruktionen till ett enkelt hus vars golvnivå kan 
liknas med en plattform ett stycke ovanför markytan (jfr Andersson 2003 :fig. 31 

samt s. 4yf, med där angivna arbeten).
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Man kan dock ifrågasätta om det är rimligt att tänka sig en renodlat eko
nomisk byggnad, som ju en stacklada är, i en gravfältskontext. Den eventuella 
stackladan har då dessutom varit belägen högt upp på ett impediment, ganska 
långt ifrån odlingsmarken och den förmodade övriga, samtida bebyggelsen. Jag 
vill istället här föra fram en annan tolkning av byggnaden - en tolkning som 
också tar utgångspunkt i det faktum att byggnaden är belägen i samma område 
av gravfältet som lejonparten av de kristna skelettgravarna.

På Valsta ser spåren efter byggnaderna - för här rör det sig om flera -annor
lunda ut. De framträdde efter avtorvning och rensning som konventionella 
gravar, dock med något aparta utseenden. Tre av dem hade rektangulär 
form, Azo, Azi och A51, och var omkring 6x2,5-4 meter stora. Den fjärde, 
a68, hade en kvadratisk form och mätte 3,5 meter i sida. Undersökningarna 
påvisade emellertid att det inte utgjorde några konventionella gravar (jfr 
Andersson 19973:51^ men de registrerades ändå som osäkra stensättningar 
i undersökningsrapporten (jfr Andersson 19970=34, 37, 59, 77)- Fyndmate
rialet i och kring dem bestod av bränd lera, några spikar och nitar, men 
också av enstaka keramikskärvor och brända ben samt fåtaliga föremål av 
järn såsom eldstålsformade amulettringar, ett hänge med uppträdda miniatyr- 
skäror och en pilspets (jfr Andersson i997a:fig. 39). Fynden, tillsammans med 
anläggningarnas fyrsidiga former, ger associationer till byggnader av speciell 
karaktär och där anläggningarnas ”kantkedjor” utgjort rester av syllstensrader. 
Byggnaderna var fördelade parvis, i anslutning till varandra, inom var sin av 
gravfältets nedre gravgrupper och de tillhör epoken efter ca 950 e.Kr. (jfr 
Andersson i997a:fig. 67).

Flera tolkningar av Valsta byggnaderna är möjliga. I undersökningsrapport
en pekade jag på likheter med andra lokaler och förde fram dem som möjliga 
kult- eller blothus (Andersson 19973=53). I ett senare sammanhang har jag på ett 
spekulativt vis lanserat dem som två par, bestående av ett förkristet kulthus och 
ett kristet kapell, som funnits inom respektive gravgrupp (Andersson 1998:1950. 
Jag tänker här inte föra fram någon tredje tolkning av dem, utan håller fast vid 
den senare, men däremot vill jag fortsätta på den spekulativa vägen ett stycke 
längre och modifiera byggnadernas innebörd något, det vill säga vad deras syfte 
kan ha varit och vilka handlingar som utspelats inom deras väggar.

"... och likhus och bro ..."
På två runstenar i Mälardalen, u 818 vid Gryta i Kulla socken och Sö 174 
vid Aspa kyrka i Aspö socken, meddelar inskrifterna att personerna som rest 
stenarna också byggt ”likhus”, i båda fallen tillsammans med broar (Wessen & 
Jansson, S.B.F. 1951:4320 Brate 1924:1350. Båda stenarna är från tiden kring 
år 1000 eller 1000-talet första fjärdedel, om vi ser till Anne-Sofie Gräslunds 
kronologi. Rundjurens huvuden är utformade i Pi-stil (Sö 174) respektive Fp- 
stil (u 818) (Gräslund 1992:198; jfr Brate & Wessen 1932: Pl. 77; Wessen 8c 
Jansson,I95i:fig. 272, 273).
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Figur 44. Tornfotografier över tre av 

byggnaderna på Väistä. Foto och 

montering: Gunnar Andersson.

Ordet likhus tycks ha vållat runologerna problem, det har uppenbarligen ansetts 
svårtolkat och dess innebörd har diskuterats genom åren. Man har föreslagit att 
det skall uppfattas som ”... en särskild byggnad till liks insättning”, eller ”... en 
murad grav”, eller ”... en gravvård i form av en likkista” (Brate 1924:136), eller 
”... i form av ett litet hus, rest ovanpå graven”. Det sistnämnda förslaget är Sven 
B. F. Jansson upphovsman till. Han menar att dylika gravhus har ”uråldriga 
kristna traditioner” och hänvisar till deras existens inom ”forngermanskt om
råde”. Jansson antar att runstenarnas likhus troligtvis varit uppförda av trä 
och att de kan ses som en (folklig?, min anmärkning) motsvarighet till andra
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samtida gravvårdar av sten, såsom Eskilstunakistorna (Jansson 1963:111^. På 
senare tid har ordets betydelse också diskuterats av Henrik Williams. I likhet 
med Erik Brate 192.4, uppfattar Williams dem som ett slags härbärgen eller 
barmhärtighetshus och jämställer ”likhus” med ett annat ord som också före
kommer på en del stenar: siluaus/seluhus, som Williams - och Brate - utläser 
som ”själastuga” (Williams 1996a; Brate I92.4;i36).

Trots att Williams inte jämställer ett likhus med ett personligt monument, 
som exempelvis Jansson gör, rymmer hans argumentation en del tveksamheter. 
Framför allt ser jag inte någon logik i antagandet att ordet bör jämställas med
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själastugor, även om uppförandet av likhus, såsom det är formulerat på run
stenen Sö 174, låter oss ana att det uppförts till åminnelse av någon som tagits 
av daga långt hemifrån (jfr Williams i9p6a:6of). Man kan fråga sig varför det 
ansetts nödvändigt att lägga in en annan innebörd i ordet? Är förekomster av 
eventuella likhus i dess ordagranna betydelse en fullständig orimlighet under sen 
vikingatid? Och varför i så fall? Som jag ser det förefaller det minst lika rimligt 
att runstenarnas likhus skall uppfattas såsom den engelske runforskaren George 
Stephens föreslog redan under senare delen av 1800-talet - nämligen som ett 
”resting-house for corpses in their way to the church-yard” (Brate 1924:136, med 
där angiven referens).

I Stephens tolkning sätts likhusen explicit in i en ganska välutvecklad kyrk
lig organisation och infrastruktur, och det får väl betecknas som tveksamt hu
ruvida någon sådan existerat i Mälardalen under början av 1000-talet. Men 
modifierar vi tolkningen något, bortser från dylika implikationer och istället ser 
likhusens förekomster som resultatet av ett anammande av kristet tankegods, 
kan likhus ha varit ett betydligt vanligare inslag på ättebackarna än vad de få
taliga omnämnandena på runstenar låter oss ana, förutsatt att det också går 
att belägga ett kristet inflytande på gravfälten vill säga. Så är möjligt på Valsta 
och Skälby och det bör därför inte uteslutas att de märkliga byggnaderna utgör 
resterna efter dylika likhus.

Var skulle det för övrigt ha varit lämpligare att uppföra likhus, än på eller 
i anslutning till gravfälten där de avlidna sedan skulle begravas? Husen kan 
förslagsvis ses som äldre föregångare till senare tiders likbodar invid socken
kyrkorna, men kanske med en annan och utökad rituell funktion; det var hit 
man förde kropparna och ställde dem i ordning inför begravningen. Husen 
har således varit arenan för de viktiga ritualer som utförts under den - i Victor 
Turners terminologi - kritiska liminalfasen då den avlidne varken tillhörde denna 
världen eller den hinsides, se sidan 22.

Även om likhusens bakomliggande idé, i enlighet med runstenarna som va
rande kristna monument, står att söka inom ramen för ett kristet agerande 
- vilket jag i detta sammanhang har lyft fram - behöver företeelsen inte vara 
exklusivt förknippad med just kristendomen. Behovet av särskilda likhus för 
begravningsritualer kan ha funnits också inom ramen för den förkristna tros- 
uppfattningen. På basis av fyndmaterialet skulle man kunna sluta sig till att två 
av de fyra likhusen på Valsta har ”tillhört” de icke-kristna och två de kristna. 
Inom deras väggar har man tvättat, kammat och - på olika sätt - klätt sina 
anhöriga inför avfärden till livet hinsides och värnat om deras själars fortsatta 
öden, antingen man föreställde sig att denna skulle gå ”nedåt och nordvart” eller 
via farofyllda moment, uppåt mot de himmelska sfärerna.
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Summering - kristen begravningspraxis på Val sta och Skälby
Det mest framträdande draget inom den kristna begravningstraditionen är före
ställningen om återuppståndelsen som medfört en annan syn på, och behandling 
av, den mänskliga kroppen i samband med begravningarna. Detta, som man kan 
tycka närmast triviala påstående, bör dock inte underskattas när ungefärligen 
en lika stor del av befolkningen på Valsta och Skälby istället lät sig kremeras. 
Föreställningen om den kristna återuppståndelsen och att vistelsen i graven endast 
är temporär kommer också till uttryck i hur människorna placerats i gravarna. Här 
är källmaterialet långt ifrån så gott som man kan önska, men av vad som framgår 
finns en stor överensstämmelse mellan platserna med mycket få konstaterade 
variationer och där det mänskliga viloläget i utsträckt ryggläge accentuerats på 
ett opersonligt vis. Några reglerade kroppsställningar i högmedeltida bemärkelse 
(jfr t.ex. Redin 1976) är det dock långt ifrån frågan om.

Däremot har föreställningen om återuppståndelsen inte givit något genom
slag beträffande individernas huvudriktning i gravarna. Här råder betydande 
skillnader mellan platserna där Skälby förefaller vara mer enhetligt med en östlig 
huvudriktning än Valsta där man i högre grad alternerat mellan östlig och väst
lig huvudriktning. Att de kristna gravarna på Valsta och Skälby avviker så på
tagligt från denna norm - som man många gånger tillmätt så stor betydelse i 
sammanhanget - får anses som ett av analysens viktigaste påvisanden.

Som vi sett finns också mycket lite av enhetlig huvudorientering på många 
andra samtida gravfält i regionen, samtidigt som den förefaller vara legio i det 
kristna Sigtuna. Förhållandena antyder skilda synsätt i denna fråga mellan stad 
och land. Antingen så har orienteringen inte varit normgivande alls eller endast 
i mycket begränsad omfattning under den sena vikingatiden, eller så har man på 
landsbygdens ättebackar medvetet valt att bryta mot denna norm. Personligen 
lutar jag åt att det första alternativet är det riktiga. Av kyrkorättsliga dekret 
från kontinenten framgår ju också att det är först på 11 oo-talet som traditionen 
formaliseras, vilket i och för sig inte hindrar att den också tidigare kan ha varit 
betydelsefull och avgörande, men inte på en generell nivå, utan kanske endast 
inom vissa samfund eller inriktningar av den kristna tron. Det starkt reglerade 
och enhetliga drag som möter oss i Sigtuna (och i andra urbana orter) är då mer 
att se som ett utslag av de visserligen givetvis kontinentaleuropeiskt kristna, men 
också mycket fastslagna och reglerade principer som den kristna staden i allt 
väsentligt strukturerades efter; ett enhetligt gravspråk har sin motsvarighet i en 
enhetlig stadsplanering. Möjligen kan man se en medvetenhet om detta ”stads- 
ideal” också på Valsta och Skälby, då det på båda platserna finns en tendens till 
att den västliga huvudriktningen varit reserverad för samhällenas socialt mest 
framträdande individer.

Det går också att iaktta ett ganska stort mått av överensstämmelse mellan 
Skälby och Valsta, vad gäller vilka slags föremål som i begravningskontexterna 
varit förenliga respektive inte varit förenliga med den kristna traditionen. 
Något entydigt är dock svårt att se och inga föremål förekommer i så hög 
grad att de kan sägas ingå i någon form av praxis. Knivar och bälten uppvisar
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i alla fall tydliga tecken på att mer höra samman med skelettgravskick än med 
brandgravskick, under det att kammar gör motsatsen. Föremål som kan antas 
ingå i klädedräkten är förenliga med båda traditionerna, även om det finns 
tendenser i materialet som antyder att det kristna dräktskicket i begravnings- 
sammanhangen inte varit lika smyckat som det icke-kristna. Begravnings- 
dräkten förefaller också att följa lokala sedvänjor, då gravarna på Skälby 
överlag är mer välförsedda än de på Valsta, oavsett tradition. Flertalet föremål 
i skelettgravarna är också förenliga med den kristna eskatologin och dess 
föreställningsvärld, som sannolikt inte var mindre materiell än den förkristna. 
Knivar och andra slags vassa redskap av järn eller stål intar här en särställning. 
Deras dominans inom skelettgravarna, som gör dem till det vanligast förekom
mande föremålet vars motsvarighet inte kan ses i brandgravarna, understryker 
att de bör ses utifrån ett kristet perspektiv. De folkliga föreställningarna kring 
dem och andra eggverktyg indikerat också att den eskatologiska världsbilden 
på Valsta och Skälby troligtvis varit snarlik den som finns beskriven inom delar 
av den germaniserade visionsdiktningen.

De lokala traditionerna framgår även av skelettgravarnas inre strukturering 
och i deras yttre former. Ett visst mått av överensstämmelse mellan platserna 
finns dock när det gäller träkistornas utseende, hur de tillverkats och vilket 
träslag man använt för ändamålet. Men också här är källmaterialet i magraste 
laget för att vi skall våga dra några mer långtgående slutsatser. Att ett par av 
kistorna på Valsta och Skälby skiljer ut sig från mängden genom en trapetsoid 
form, antyder kontakter med en speciell kristen tradition någon gång under 
iooo-talets senare decennier. Likaså kan man på båda platserna se en tendens 
till att de flacka, rektangulära stensättningarna förekommer i agglomerationer 
inom speciella ytor av gravfälten. Huruvida vi bakom detta också skall se en 
medvetenhet eller föreställning om gravformens specifikt kristna drag, eller om 
det har andra förklaringar, är svårt att uttala sig om. På Valsta antyder emellertid 
spridningsbilden att dylika grupperingar i så fall varit underordnade de principer 
som gravfältet i sin helhet arrangerats efter.

I övrigt är skillnaderna mer framträdande än likheterna. På Valsta kan ma
joriteten gravar bedömas som eventuellt kistlösa samtidigt som den näst största 
andelen gravar innehade stenkistor. På Skälby utgör de eventuellt kistlösa 
gravarna en klar minoritet, medan man i majoriteten har kombinerat sten- och 
träkistor. Andelen konstaterade träkistor är dock ungefär lika stor på båda grav
fälten. Den mest påtagliga skillnaden mellan Valsta och Skälby är att högen 
använts som gravform i betydligt större utsträckning på Skälby än på Valsta. 
Frågan är dock om inte diskrepansen i detta fall mer hänger samman med de 
mer uttalat ideologiska aspekterna av gravspråket än med de religiösa, men 
förhållandet avslöjar tydligt platsernas olika strategier och vägval.

Sammanfattningsvis kan sägas att den kristna traditionen på Valsta och 
Skälby till största delen ser olika ut på respektive plats, och beroende på vilken 
aspekt av gravspråket man studerar, går det att iaktta enhetliga drag inom 
gravfälten på än den ena, än den andra platsen, men de kan sällan återfinnas på

144 Den kristna traditionen



båda. Några få uppenbart gemensamma drag finns dock. Förutom gravskicket 
är dessa:

• ett likartat föremålsinventarium som indikerar en likartad eskatologisk 
föreställningsvärld

• likartade former av begravningskistor som konstruerats enligt samma 
principer

• en kraftig avvikelse från det samtida, enhetliga, urbana gravspråket.
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8. Gravspråket på Valsta och Skälby

Vi har alltså sett att gravspråken på Valsta och Skälby till ganska stor del skiljer sig 
från varandra trots att de utformats under samma tidsperiod. De för de samtida 
- såväl som för de efterföljande - betraktarna mest framträdande skillnaderna 
rör gravfältens morfologi och korologi, det vill säga den yttre gestaltningen 
och det visuella helhetsarrangemanget. I gravspråkets inre gestaltning finns där
emot mer uppenbara beröringspunkter mellan de båda. Framför allt gäller detta 
den förkristna traditionen där utformandet av gravgömmor, behandlingen av de 
avlidnas kvarlevor och spåren efter de rituella ceremonier som inkluderat djuroffer, 
är mycket likartade vid samma tidpunkter.

I detta avslutande och syntetiserande kapitel är avsikten att sammanfatta hur 
dessa likheter och skillnader kan tolkas och förstås. Det innebär att perspektivet 
vidgas något, omgivningarna och deras eventuella inverkan på lokalerna tas i 
beaktande och ett helhetsgrepp som inkluderar både den förkristna och den 
kristna traditionen anläggs. Men vi tar också med oss frågan huruvida de för
ändringar som man åstadkommit inom gravspråket, och innebörderna av dem, 
skett till följd av att människorna varit medvetna om dem eller inte.

I tillvarons lilla ...
Den bild som framträder ger vid handen att mycket av det kristna gravspråket 
har skapats med utgångspunkt i det förkristna. Det är så att säga ur den be
fintliga traditionen på platserna som det ”nya” mejslas fram, i samband med 
att delar av befolkningen konverterar och definierar sig som kristna. Kristna be
gravningar äger rum under högar och välvda stensättningar eller - som på Valsta 
- inkorporeras i redan befintliga äldre brandgravar. På sätt och vis kan man 
alltså instämma med Jens Peter Schjødt i att de gamla idealen lever vidare inom 
sina nya ramar (Schjødt 1989:19x1). Men den ”äldre” förkristna traditionen går 
heller inte oförändrad genom detta eskatologiska möte. Inom båda traditionerna 
kan vi se exempel på förändringar inom såväl uttrycks- som föreställningssidan, 
där en del strukturer bibehålls under det att andra förkastas, samtidigt som nya 
inventarier tillkommer.

Ett av de tydligaste exemplen på att det måste röra sig om medvetna ställ
ningstaganden, som också inbegriper en religiös självförståelse, ser vi i de låga 
rektangulära stensättningarna. Såväl innehållsmässigt som uttrycksmässigt talar 
allt för att de är ett resultat av en medvetet vald gravöverbyggnad. Ett val som stod
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i samklang med de begravda människornas kristna övertygelse. Om vi betraktar 
ättebackarna som den sammanhållande kontexten kan de låga rektangulära sten- 
sättningarna ses som ett slags nya inventarier i det religiösa gravspråket på Valsta 
och Skälby från och med mitten av 900-talet e.Kr.

Betraktar vi de kristna begravningarna under välvd stensättning och hög 
kan saken förefalla mer komplex. Å ena sidan kan överbyggnaderna ses som 
fortlöpande strukturer, kopplade till religionens föreställningssida (d.v.s. ungefär 
så som många antagit), men som i och med att de erhållit nya inventarier (d.v.s. 
kristna skelettbegravningar), också kunnat accepteras och fortleva inom den nya 
traditionen. Med detta synsätt skulle valet av överbyggnad kunna liknas vid 
omedveten reception av äldre symboliska former. Å andra sidan ger åtminstone 
högarna ett allt annat än omedvetet intryck, varför denna tanke inte förefaller 
rimlig. Troligare är att vi bakom valet av gravform här kan ana, att högarnas 
innebörd och symbolik i högre grad anspelar på profana levnadsvillkor än på 
sakrala föreställningar. De sakrala ger sig i dessa sammanhang uteslutande till 
känna i gravarnas inre strukturering, där bland annat skilda begängelseformer 
och föremålsuppsättningar avslöjar olika religiösa föreställningar. Att exempelvis 
inte låta kammen, som man använt i samband med likets iordningställande, följa 
med den avlidne i graven, bör ses som ett medvetet avståndstagande eller brott 
mot en befintlig struktur inom den äldre förkristna brandgravstraditionen. De 
smyckade bältena med sina talande symbolspråk är exempel på nya inventarier 
som tillkommer inom den kristna traditionen.

Inom den förkristna brandgravstraditionen på Valsta ser vi flera tecken på 
förändringar av de religiösa uttrycken inom gravspråket. Vi märker det i att 
man lagt en större vikt vid att bevara benurnorna intakta i samband med att 
gravarnas överbyggnader anlades, i handhavandet av de mänskliga kvarlevorna 
och en delvis förnyad innebörd av ritualens djuroffer. Djurofferritualens struktur 
förändras och dess nya sammansättning låter oss ana att kommunionsmåltiden 
fått minskad betydelse. Det intressanta är givetvis att dessa förändringar av allt 
att döma förefaller äga rum när den gamla religionen konfronteras med den nya.

... avspeglas tillvarons stora
Det varierade kristna gravspråket på Valsta och Skälby har sannolikt sin direkta 
förklaring i dåtidens splittrade kristna organisation. Under de cirka 150 år som 
går att studera på lokalerna sker stor dramatik, vilket naturligtvis också ekat 
ned till människorna i de på landsbygden belägna byarna. Sigtuna, den kristna 
staden, anläggs på en dagsresas avstånd, eller mindre, från båda orterna. Minst 
ett tiotal kristna kungar, av vilka flera troligtvis residerat från tid till annan i 
Sigtuna, och som - vilket källorna låter oss ana - har haft olika preferenser vad 
gäller vilken slags kristendom som man skall sätta sin tillit till, har under perioden 
också sökt kontrollera händelseutvecklingen i Attundaland (jfr Palme ry 59:5 5ff; 
Tesch 1991:165; Ohlmarks 1976:3341^. Missionsverksamheten, med dess olika 
ursprung, eskalerar under 1000-talet, och så vidare. Vi kan ana närvaron av en 
mängd aktörer som sätter sina olika avtryck i det arkeologiska källmaterialet.
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Inte undra på att de kristna uttrycken såsom dessa framträder i gravmaterialet 
på platser där man till största delen levt och verkat inom en äldre social och 
kulturell kontext, men också påverkas av sin samtida omgivning, för en sentida 
betraktare kan uppfattas som väl mycket varierade, framför allt när det jämförs 
med orter där den nya samhällsordningen, kungamakt och kyrka, residerade och 
utövade en mycket starkare kontroll.

Men det kristna gravspåket på landsbygdens ättebackar - och då inte bara 
på Valsta och Skälby - säger också en del om den nya lärans och missionens 
karaktär. Man kan dra slutsatsen att den kristendom som predikades under mis
sionstiden inte framställdes som oförenlig med det gamla samhällets ideal, utan 
mycket väl till viss del gick att inlemma i de existerande grundvalarna. Kanske 
ser vi ett uttryck av detta vid en senare tidpunkt i den runristade gravhäll, u 
413, som numera återfinns intagen i Norrsunda kyrka; dess ursprung är dock 
dunkelt och ovisst. På den trapetsoidformade gravhällen finns ett stort kors (av 
så kallad St. Georgstyp) inhugget, som sitter på en stav som ”... vilar nedtill på 
tvenne bågböjda linjer, som möjligen skola beteckna en gravkulle” (Wessen & 
Jansson 1945:190).

En dylik bild är ju något helt annat än vad som framskymtar i många mis- 
sionshistoriska verk, legender och västnordiska så kallade kungasagor, där istället 
avståndstagandet poängteras, men taktiken och strategin hade tillämpats tidigare. 
Den kommer väl till uttryck i en av påven Gregorius den stores förmaningar till 
missionärerna verksamma inom det anglosaxiska riket i början av 600-talet. I 
ett brev uppmanar Gregorius missionärerna att gå försiktigt fram i sitt arbete, 
dock inte utan nit, och undvika alltför stora konfrontationer. Som exempel anger 
han att icke-kristna kultplatser och kultbyggnader inte nödvändigtvis måste 
förstöras, utan istället omvandlas till kristna dito ”... så att människorna, när 
de ser ...” detta ...”överger vantron i sitt hjärta och kommer samman än mer 
förtroget till de platser som de är vana vid ...” (Nilsson ippzriof). Det är således 
möjligt att vi, bakom den blandade sammansättningen på många mellansvenska 
ättebackar, ser resultatet av ett aktivt val och en uttalad strategi, fattad av dem 
som spred den nya läran, det vill säga missionärerna. Hade de inte valt denna 
väg - som kanske kan liknas med att man medvetet förde konvertiterna bakom 
ljuset - och så att säga lämnat dörren till det gamla på glänt, skulle de säkerligen 
ha stött på motstånd i betydligt större omfattning än vad de kanske gjorde bland 
delar av befolkningen. Den förkristna religionen och dess utövare var långt ifrån 
slumrande under 1 ooo-talet i Attundaland. Härom vittnar vitaliteten inom 
brandgravstraditionen, och vi skulle då ha kunnat urskilja indikationer på så 
kallad svärdmission i källmaterialen.

De hierarkiska, pyramidala sidorna av den kristna tron och ideologin var 
ju heller ingenting nytt, utan fanns även inom den förkristna kontexten. Det 
ser vi väldigt tydligt i gravspråket på Valsta och Skälby där de mest storslagna 
anläggningarna inom båda traditionerna, placerats i utmärkande och imposanta 
terränglägen. Men om vi bara ser till uttrycken inom den kristna traditionen så är 
det nog så, att vi på Valsta möter en mer elitistisk sida av den tidiga kristendomen, 
än vad vi gör på Skälby.
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På Skälby finns det, som vi sett, flera kristna högar som genom form och innehåll 
kontrasterar mot de kristna stensättningarna, men på Valsta har all kristen 
makt och prakt troligtvis varit samlad i en stor gravhög, under det att övriga 
(kristna) gravar, bortsett från de två till högen närliggande, varit av betydligt 
anspråkslösare karaktär. Denna hierarkiska struktur är visserligen densamma 
som under tidigare skeden, men det går ändå att urskilja en viss förändring 
gentemot tidigare epoker. I och med att den stora högen också ackompanjeras 
av två ”exklusivare” kristna stensättningar har man kring sekelskiftet år i ioo 
e.Kr. skapat en ”gräddhylla” högst upp på Valsta ättebacke. Ett annat tecken 
på denna hierarkiska struktur kan måhända vara att många av de övriga ske
lettbegravningarna förefaller vara kistlösa.

Som helhet ger gravspråket på Valsta ett lite mer organiserat intryck, än vad 
det gör på Skälby. Här ska vi dock komma ihåg att stora ytor inom Skälby- 
gravfältet blivit totalförstörda under 1900-talet och att det inom dessa ytor 
kan ha funnits anläggningar som eventuellt skulle kunnat förändra denna bild. 
Men det är trots allt på Valsta vi tydligast kan ana det symbiotiska förhållandet 
mellan en förkristen och en kristen trosuppfattning. Det är på denna lokal vi ser 
en uppdelning i olika grupper från och med mitten av 900-talet. Det är här vi 
kan se spåren av vad som skulle kunna vara konsekreringar av äldre förkristna 
begravningar; antingen storstilat utförda, som i ombyggnaden av högen, eller i 
mindre format genom ett senare inkorporerande av skelettgravar. Det är också 
på Valsta vi finner fyra eventuella likbodar, fördelade parvis till två av gravfältets 
grupper och där den ena boden kan ha nyttjats av byns kristna befolkning och 
den andra av de icke-kristna.

Anledningen till dessa skillnader mellan Valsta och Skälby skall vi nog söka 
i platsernas omgivningar. Mycket talar för att överheten - odefinierat vilken
- har kunnat utöva ett betydligt större inflytande över människornas val och 
ställningstaganden på Valsta än på Skälby. Halvannan kilometer norr om Valsta 
återfinns det stora fornlämningskomplexet kring Åshusby. Närheten till denna 
enhet, med dess imponerande ”kungshög” (Nordians hög) och kringliggande 
stora gravfält och bebyggelselämningar, har antagligen spelat stor roll, också för 
gravspråket på Valsta. Kanske kan vi se detta i de fåtaliga torshammarringarna på 
Valsta. Om ritualen med dessa, som här har föreslagits, också rymt ”världsliga” 
inslag som exempelvis kulturell, ekonomisk och social reproduktion, kan vill
koren för infriandet av dessa ha stått att finna i just Åshusby.

Antagligen är det härifrån man inhämtat den hierarkiska gestaltningen av 
ättebacken. Men även om de äldre, förkristna dragen kan tyckas starka på Ås
husby så utesluter det inte att också det kristna inflytandet på Valsta kan ema
nera härifrån. Båda enheterna är antagligen goda exempel på tidiga sätesgårdar
- låt vara av olika dignitet - där självägande storbönder huserat. Dessa har 
naturligtvis också sökt kungens och kyrkans gunst och de har troligtvis också ägt 
stadsgårdar inne i Sigtuna som skötts och underhållits av deras respektive hushåll 
(jfr Tesch 1998:260; Zachrisson 1998:128). På så sätt kan kristendomen ha fått 
fotfäste på exempelvis Valsta, men också på Skälby, utan att någon missionär i 
konventionell bemärkelse någonsin satt sin fot på platserna.
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Men området kring Valsta och Åshusby bär också spår av konflikten mellan 
stad och land, jämför sidan 36. Mitt emot Åshusby och dess kungshög - på 
andra sidan den låglänta åkermarken - uppförs under 11 oo-talets senare del 
en stenkyrka. Kyrkan, som sedermera kommer att bli Norrsunda sockenkyrka, 
är byggd i romansk stil och är en så kallad östtornsskyrka. Kyrktypen anses 
som en förenklad version av korskyrkorna S:t Per och S:t Olov i Sigtuna och 
man har antagit att de har uppförts på kungligt initiativ (Bonnier 1987:23, ziyf, 
med där angivet arbete). Kungamaktens intresse för området går i så fall att 
tydligt utläsa ur det faktum att tre av nuvarande Upplands fyra östtornskyrkor 
- Norrsunda, Skånela och Husby-Ärlinghundra - återfinns i närområdet till 
Valsta och Åshusby (jfr Bonnier rgSyrkarta 4). Det ligger givetvis nära till hands 
att uppfatta förtätningen som en styrkedemonstration från kungamaktens sida. 
Men anledningen härtill behöver inte ha bottnat i religiösa meningsskiljaktigheter, 
utan snarare i olika synsätt på hur samhället i stort skulle styras.

Och sedan ...

Det har ibland framförts en åsikt om att landskapet i och med religionsskiftet 
förlorade mycket av sin inneboende andlighet. Människorna skulle inte som 
förr hämta kraft och näring ur det förflutna som låg förborgat i landskapet utan 
istället höja blicken och söka detta hos den allsmäktige och osynlige Guden 
(jfr bl.a. Johansen 1997:7, 247). Detta är kanske en liten överdrift. Om vi stu
derar de gamla lantmäterikartorna över Valsta och Skälby kan vi dra slutsatsen 
att ättebackarna inte försvinner in i glömska. På 1600- och 1700-talen är de 
inhägnade och fungerar (fortfarande?) som ett slags produktionsmarker, men 
nu i form av beteshagar. De har således inte tillåtits att växa igen eller på annat 
sätt utraderas ur landskapet. Tvärtom. Istället upplåts vissa delar av dem för 
bebyggelse redan under medeltid - med början under 1200- och 1300-talet men 
också senare - och husen förläggs medvetet ovanpå och i anslutning till de äldre 
gravarna (Andersson, C 8c Hållans 1999; Andersson 2003:fig. 34). Det hela 
ger ett ganska pietetsfullt intryck, där man i en del fall nyttjat kantkedjor och 
stenpackningar som fundament och grundförstärkningar. Någon större rasering, 
exempelvis i form av de många avskrädeshögar och jordkällare som också grävts 
in i flera av högarna på Skälby under senare tid, är det inte tal om. Istället 
kan man se agerandet som ett kontinuerligt förhållningssätt från äldre tider. 
Ett förhållningssätt där man söker stöd och näring ur den äldre forna miljön, 
snarare än att fylla den med annat andligt innehåll. Det är ett utmärkt exempel 
på en så kallad seg struktur som många gånger ligger inbäddad i mänsklig 
mentalitet. Detta är mycket av den folkliga traditionen och religiositeten i ett 
nötskal, och det är bara att instämma med Sjur Harby när han travesterar Anne- 
Sofie Gräslund angående den folkliga tron och traditionen som ett ”sidospår” 
till kristendomen: ”sidospåret” är i själva verket ”huvudspåret” (Gräslund 
I99ib:i42; Harby 1994:40).
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9. Sammanfattning

I studien har jag försökt åskådliggöra gravspråket och dess förändringar såsom 
dessa framträder på två undersökta gravfält belägna inom folklandet Attundalands 
gränser: RAÄ 59 vid Valsta gamla bytomt i Norrsunda socken och raä 291/293 
vid Skälby i Sollentuna socken. Den tidsepok som studeras är företrädelsevis 
den senare delen av vikingatid och tidig medeltid, ca 950-1100 e.Kr., men då 
en av huvudlokalerna, Valsta, också rymmer vikingatida begravningar från 
800-talet, ges en möjlighet att där analysera ett äldre tidsskede. Den företeelse 
som studeras är mötet mellan den förkristna och den kristna trosuppfattningen. 
Arbetet är en fallstudie och jag har avsiktligt koncentrerat mig på att belysa 
vad jag uppfattar som ordinära sammanhang, hur folk i gemen har uttryckt sin 
religiositet i gravkontexter. Anledningen till min avgränsning är att flera av de 
tidigare arbeten som behandlat epoken, enligt mitt förmenande, i alltför liten 
grad antingen har beaktat det gravmaterial som härrör från de sociala kontexter 
inom vilka flertalet människor levat, eller har eftersträvat en regional syn på 
händelseförloppet som medfört att den vanliga människans agerande hemmavid 
kommit att hamna i bakgrunden. Förhoppningsvis kan studien bidra till att ett 
lägre, socialt perspektiv åskådliggörs bättre och kan kontrasteras mot den vidare, 
regionala bilden.

Mina utgångspunkter och åskådningsperspektiv har jag kommit fram till 
genom att ta del av delar av den diskussion rörande religionsskiftet som förts inom 
den nordiska religionsvetenskapen och arkeologin under de senaste decennierna. 
Studiens grundläggande antaganden kan i punktform summeras på följande vis.

• Det har inte existerat någon enhetlig form av vare sig förkristen eller kristen 
religion under den tid som här studeras.

• Ett religionsskifte avsätter i första hand spår inom en religions uttryckssida.

• Religion kan liknas vid en aspekt av ett samhälles ideologi och sociala struk
tur.

• Gravskick är ett handlingsmönster, varmed man uttrycker ett förhållande till 
en övernaturlig verklighet, men det är endast en del av gravspråket.

• I gravspråket samvarierar till olika grad religionens uttryckssida och föreställ- 
ningssida med dess strukturer och inventarier.
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• Gravspråket kan inte förstås om det inte betraktas i ljuset av synkretism och 
ackulturation, men detta är inte liktydigt med ”biandreligiositet”.

• Genom indirekt bevisföring är det möjligt att uttala sig om religion och reli
giös medvetenhet i gravkontexter.

• Grunden för det nya utgörs i stor utsträckning av det gamla.

• Det litterära källmaterialet, av både förkristen och kristen natur, kan i vissa 
fall bidra till en tolkning av företeelser inom gravspråket.

I analysen, från och med kapitel 6, analyseras och tolkas företeelser inom den 
förkristna brandgravstraditionen och den kristna skelettgravstraditionen. Mate
rialen jämförs huvudlokalerna emellan, och i några avseenden även med andra 
närliggande lokaler belägna i både agrar och urban samhällskontext.

Inom den förkristna traditionen studeras gravarnas inre strukturering med 
avseende på hur detta har gestaltats med benurnor och bålrester samt i behandlingen 
av de mänskliga kvarlevorna, i ritualen med torshammarringar samt i förekomsten 
av djuroffer inom begravningsritualen. Såväl likheter som skillnader mellan 
lokalerna framträder. Till de förstnämnda hör att man från och med ca 950 
e.Kr. tycks ha iakttagit en större aktsamhet vad gäller hanteringen av benurnor 
i samband med jordfästningarna. En annan likhet består av att man under 
motsvarande period i högre grad har separerat de mänskliga kvarlevorna vilket 
lett till att de yngre gravarna innehåller färre mänskliga kvarlevor än de äldre. 
En tredje likhet består av att ritualen med djuroffer förändrats över tid, både 
vad gäller vilka djur som använts och deras antal. Till de distinkta skillnaderna 
hör ritualen med torshammarringar som utförts i betydligt större omfattning på 
Skälby än på Valsta samt att man på Skälby i större omfattning också inbegripet 
bålresterna i begravningarna än vad man gjort på Valsta.

Alternativa tolkningar till iakttagelser och artefakter presenteras. Ett ge
mensamt tema inom den förkristna begravningstraditionen föreslås vara det 
samhällsreproducerande motivet och en strävan att ta del av tillvarons oför
utsägbara. Bakom dessa kan man skymta specifika föreställningar om ödet, 
om det livsalstrande och om döda anförvanter. Om kremeringstraditionen 
under vikingatid hämtat näring ur en mytologisk berättelse, kan myten om 
Balders död och begravning vara dess facit. I behandlingen av de mänskliga 
kvarlevorna anar vi en föreställning om att de döda innehade positiva och nega
tiva krafter. De positiva tillvaratogs genom att jordfästas under stensättning 
eller hög, varvid den fortlevande sociala och ekonomiska kontexten tillförts 
de magiska krafterna. Benurnorna har i dessa sammanhang fungerat som for
varings- och förvandlingskärl. Förändringar inom djurofferritualen tolkas som 
att kommunionsmåltiden, iakttagbar genom förekomster av bland annat får/get 
och nötkreatur, får en minskad betydelse och med tiden upphör helt. Fokus 
förskjuts istället till ritualens varslande och siande moment. Sammantaget vittnar 
den förkristna brandgravstraditionen om en livaktig religionsutövning långt in 
på 1000-talet e.Kr.
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Inom den kristna skelettgravstraditionen skärskådas några generella antagan
den som vanligtvis brukar förknippas med denna: enhetlig orientering av de 
avlidna med huvudet placerat i väster, avsaknaden av gravgåvor/fynd samt 
valet av gravöverbyggnad. Det konstateras att inget av dessa postulat är giltiga 
som kriterium på en kristen gravläggning. Härvid föreligger gemensamma 
drag på både Valsta och Skälby och på andra närliggande lokaler. Några reg
lerade kroppsorienteringar föreligger inte; merparten av de gravlagda på exem
pelvis Skälby var placerade med huvudet i öster. De kristna gravarna är inte 
fyndtomma. Däremot innehåller de andra slags fynd än de förkristna brandgra
varna; fynd vars existens kan förklaras i ljuset av kristna eskatologiska före
ställningar. En jämförelse med brandgravarna avslöjar också att den kristna be- 
gravningsdräkten överlag varit mindre smyckad än den förkristna, men också 
att begravningsdräkterna inom båda traditionerna skiljt sig åt mellan Valsta och 
Skälby; såväl den förkristna som den kristna dräkten har varit mer smyckad 
på Skälby än på Valsta. Kristna begravningar förekommer under både äldre 
typer av gravöverbyggnader som välvda stensättningar och högar, och yngre 
överbyggnader som låga rektangulära stensättningar. Det mest påtagliga och 
ståtliga exemplet härpå utgör ombyggnaden av den stora högen på Valsta, där 
monumentet vid sekelskiftet kring år noo byter religiös identitet.

Däremot kontrasterar dessa agrara förhållanden påtagligt mot de urbana i 
detta fall; den höga grad av enhetlighet och reglering som möter oss i urbana 
kontexter finns inte ute på landsbygden. Diskrepanserna mellan land och stad 
tolkas som ett utslag av kristendomens ”germanisering”, som bland annat fram
träder inom den kristna så kallade visionsdiktningen, samt som en indikation på 
att det kristna budskap som förmedlades av missionärer inte framställdes som 
oförenligt med den rådande sociala och ideologiska kontexten i dessa miljöer.

Vidare studeras de kristna skelettgravarnas inre struktur med avseende på hur 
gravrummen gestaltats. Även här föreligger både likheter och skillnader lokalerna 
emellan. På båda platserna har man ofta stensatt gravschaktets kanter och på 
så sätt konstruerat en stenkista som ibland har kombinerats med en träkista för 
den avlidne. Men på Valsta förefaller man i hög utsträckning också ha gravlagt 
den avlidne utan vare sig sten- eller träkista. Konstruerandet av stenkistor har 
inte varit betingat av renodlade funktionella eller praktiska skäl. Istället föreslås 
de som en återgivning av Kristi klippgrav.

Ett annat gemensamt drag är de små byggnader som legat integrerade bland 
gravarna på gravfälten. Dessa har inte utgjort bostadshus och med största san
nolikhet heller inte några ekonomibyggnader. En tentativ tolkning av dem förs 
fram där de uppfattas som ”likhus”, det vill säga byggnader i vilka de avlidna 
under rituella former iordningställts inför begravningarna. Existensen av likhus 
finns omnämnd på ett fåtal runstenar, vilket motiverar att de kopplas samman 
med det kristna gravspråket, men av fynden från Valsta att döma har de även 
nyttjats av människor med en icke-kristen trosuppfattning.

Att man delvis följt olika traditioner inom gravspråken visas också av grav
fältens korologi. På Skälby förekommer ett stort antal högar, som rymmer
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både kristna och förkristna begravningar. På Valsta förekommer bara ett fåtal 
högar, men dessa har arrangerats i en hierarkisk ordning med den största be
lägen i absolut krönläge. Valstas hierarkiska ordning vidmakthålls också efter 
att kristendomen introducerats och därmed skulle vi kunna säga att vi på denna 
plats möter en mer elitistisk sida av den nya läran. Samtidigt ger Valsta överlag 
också ett mer organiserat och uppstrukturerat intryck än Skälby. Anledningen till 
dessa skillnader skall sökas i platsernas respektive omgivningar där närheten till 
Åshusby-enheten antas ha spelat stor roll för händelseförloppet och gravspråkets 
utformning på Valsta.



Summary

The study attempts to shed light on the ‘language’ of the grave (Sw. gravspråk) 
and how this changes over time in the case of two excavated cemeteries within an
cient Attundaland: raä 59 at the deserted settlement of Valsta, Norrsunda parish, 
and raä 291/293 at Skälby, Sollentuna parish. Both sites are located just north 
of present-day Stockholm in eastern Central Sweden. The study focuses mainly 
on the late Viking Age and early medieval period, c. ad950-1 too. However, the 
presence of 9th-century Viking Age graves at Valsta has allowed an earlier period 
to be studied at this particular site too. The analysis looks at the interface between 
the pre-Christian and Christian faiths, a case study in which I have deliberately 
tried to shed light on what I understand to be ordinary contexts, how everyday 
people expressed their religious beliefs through the context of the grave. Previ
ous studies of the period have, in my opinion, paid too little attention to the 
graves from the lower levels of society, to which the majority of the population 
belonged. Moreover, they have looked at the sequence from a regional perspec
tive, thereby relegating the actions of ordinary, local people to the background. 
Hopefully this study can help to lower the social perspective. The results of this 
and other analyses can then be contrasted against a wider, regional background.

I have chosen my point of departure and analytical perspective with regard 
to the discussions on the nature of the Nordic pre-Christian/Christian transition 
that have circulated within religious science and archaeology over recent decades. 
My general conclusions can be summarized thus:

• No unified form of either pre-Christian or Christian religion existed during 
the period in question.

• A change in religious practice results primarily in a change in religious expres
sion.

• Religion is but one aspect of the ideology and social structure of a given soci
ety.

• Burial form represents a pattern of behaviour by which a relationship to a 
supernatural reality is expressed. Yet this is only one aspect of the ‘language’ 
of the grave.
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• The ‘language’ of the grave comprises varying degrees of religious co-varia
tion: various forms of expression on the one hand; religious structures and 
effects on the other.

• The ‘language’ of the grave can be understood only in the light of syncretism 
and acculturation. However, this is not the same as simply a ‘mixing’ of reli
gions.

• The use of indirect evidence allows us to make statements about religion and 
religious consciousness in mortuary contexts.

• The basis for the new is to be found largely in the old.

The literary sources, both non-Christian and Christian, can help us to understand 
certain aspects of the ‘language’ of the grave.

The Analysis (chapter 6 onwards) studies the pre-Christian cremation tradi
tion and the Christian inhumation tradition. This section compares the two main 
sites and to some extent looks further a-field to neighbouring rural and urban 
settlements.

In the case of the pre-Christian tradition, the internal structure of the graves 
has been studied in terms of the following: the arrangement of the cremation urns 
and remains of the funeral pyre; the treatment of human remains; rites involving 
Thor’s-hammer rings; and the prevalence of animal sacrifice in mortuary ritual. 
Similarities and differences between the sites emerge. In terms of the former, from 
c. ad 950 onwards greater care appears to have been taken in the way crema
tion urns were handled during burial. Another similarity is that during the same 
period, human remains were sorted from one another to a greater extent. Thus, 
later graves contain fewer human remains than earlier graves. A third similarity 
is that the nature of animal sacrifice changes over time, both in terms of the types 
and number of animals used. Turning to the distinct differences, rites involving 
Thor’s-hammer rings were practised much more widely at Skälby than at Valsta. 
Similarly, the remains of the funeral pyre were interred together with burials to 
a greater extent at Skälby than at Valsta.

The study also presents alternative interpretations of observations and ar
tefacts. One unifying feature of the pre-Christian tradition is that it appears to 
replicate the nature of contemporary society and strives to reflect the unpredict
abilities of life. Behind these general themes can be discerned specific ideas about 
fate, fertility, and the nature of dead ancestors. If the Viking Age cremation 
tradition drew inspiration from one specific mythological tale, then the death 
and burial of Balder is perhaps this source. The way in which human remains 
were treated suggests the dead held both positive and negative power. Positive 
power was harnessed primarily through burial under a stone-setting or mound. 
It thus invigorated the continuing social and economic context of local society. In 
these cases, cremation urns functioned as vessels of storage and transformation. 
Changes in the nature of animal sacrifice suggest the significance of the com
munal meal, as evidenced in the form of sheep/goat and cattle bones, declined
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over time. Eventually the practice ceased entirely. The focus of attention shifted 
instead to rites involving augury and prophesy. Taken together, the evidence bears 
witness to the vigorous development of the pre-Christian tradition well into the 
nth century ad.

The Christian inhumation tradition is usually characterised by features in
cluding: an east-west orientation of the deceased with the head to the west; the 
absence of grave-goods/finds; and particular kinds of grave superstructure. In 
reality, however, none of these is a valid criterion for identifying a Christian grave 
at Valsta, Skälby and other neighbouring sites. At these places body orientation 
varies; the majority of the dead at Skälby, for example, were orientated with the 
head to the east. Neither are the Christian graves devoid of finds. Rather, they 
contain finds of a different nature to those of the pre-Christian cremations. The 
presence of these finds can be explained in the light of Christian eschatological 
ideas. A comparison with the cremation graves reveals that the Christian burial 
shroud was generally less elaborate than its pre-Christian counterpart. However, 
a difference between Valsta and Skälby can be seen in terms of the burial shrouds 
of both traditions—those at Skälby were more elaborate than at Valsta. Christian 
inhumations are found both under early types of superstructure such as raised 
stone-settings and mounds, and under late types such as flat, rectangular stone- 
settings. The most obvious known example of the former is the imposing great 
mound at Valsta, which was remodelled—changing its religious identity—around
AD IIOO.

This state of rural affairs contrasts starkly with urban contexts, where homo
geneity and regulation were the norm. These discrepancies between town and 
country may have resulted from the ‘Germanization’ of Christianity, which can 
be seen, for example, in the emergence of Christian so-called visionary poetry. 
Another reason was perhaps that Christian missionaries did not present their 
message in a form incompatible with the prevailing social and ideological ideas 
they found in rural contexts.

The Christian inhumations have also been studied in terms of spatial organiza
tion within the graves themselves. Here, inter-site similarities and differences can 
be seen too. At both sites the grave cut is often lined with stones, in effect form
ing a sarcophagus. In some cases this feature is combined with a wooden coffin. 
However, the dead at Valsta could also be buried simply, with neither a stone- 
lined grave nor a wooden coffin. ‘Sarcophagi’ were probably not constructed for 
purely functional or practical reasons. Rather, they should be seen as an attempt 
to imitate the rock-cut tomb of Christ.

Another feature common to both sites are the small buildings spread among 
the graves. These are probably neither domestic nor agricultural/industrial struc
tures. One tentative theory is that they functioned as mortuary buildings in which 
the dead were prepared ritually for burial. The occasional reference to mortu
ary buildings on rune-stones has previously been taken to suggest a connection 
with the Christian burial tradition. However, judging by the finds evidence from 
Valsta, structures of this kind seem to have been used by non-Christians too.
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The adherence to slightly differing mortuary traditions is also evident from 
the chorology of the cemeteries. Skälby is characterised by large numbers of 
mounds. These can contain either Christian or non-Christian graves. The few 
mounds at Valsta are arranged hierarchically, the largest situated on the high
est ground. This hierarchy is retained even after the introduction of Christi
anity, which suggests Valsta adopted a more elitist form of the new religion. 
Moreover, Valsta gives a more organised and structured impression than Skäl
by. The underlying reasons for these differences probably lie in the nature of 
the surrounding area at each site. At Valsta, for example, the nearby Ashusby 
settlement—an imposing manor farm marked by a very large burial mound— 
probably greatly influenced the sequence of events and the form of the graves.
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Figurförteckning

1. Utdrag ur Topografiska kartan med gravfälten i Valsta och Skälby marke
rade med svarta rundlar. Avståndet mellan Valsta och Skälby är omkring 
sju kilometer fågelvägen. De nutida omgivningarna på respektive plats skil
jer sig dock mycket åt. Vid Valsta är det fortfarande till stor del frågan om 
en agrar, lantlig miljö. Skälby å andra sidan utgjorde ett ”reliktområde” 
inom 1900-talets urbana förortsmiljö. Skala 1:100000. 6

2. Karta över de forna ”uppländska” folklanden Attundaland, Tiundaland 
och Fjädrundaland, samt norra och södra Roden. På kartan har också de 
orter som omnämns i detta arbete markerats. Folklandsindelningen bestod 
fram till 1296. 8

3. raä 59 (Valsta) och raä 291/293 (Skälby) i samband med undersökning
arna. Gravfältens olika omgivningar i det nutida landskapet framträder 
tydligt. Flygfoton: Jan Norrman, RAÄ. 14

4. I gravspråket kan Jens Peter Schjødts variabler samvariera på många sätt 
och bilda en komplex enhet. Här uttryckt i en av gravarna från Valsta. 
Anläggningen har överlagrat äldre gravar samt vid ett senare skede byggts 
om och så att säga bytt religiös identitet. Foto och montering: Gunnar 
Andersson. 17

5. Runstenen umi vid Eke, Skuttunge socken, Upppland, är rest på ett 
gravfält. I stenens nederkant finns två ”extrakors” som möjligen kan vara 
så kallade benediktionskors. Foto: ata. 27

6. Hermod, ridandes på Odens häst Sleipner, närmar sig dödsriket för att 
söka övertala dess härskarinna Hel att återlämna Balder. Bilden är ur islän
ningen Olafur Brynjulfssons Edda som skrevs 1760. Handskriften förvaras 
idag på Kungliga biblioteket i Köpenhamn. Foto: Konglige Bibliotek, 
Köpenhamn. 30

7. Valstaenheten såsom denna är avbildad på 17x5 års lantmäterikarta. På 
kartan har de med raä 59 samtida gravfälten markerats. 40

8. Skälbyenheten såsom denna är avbildad på 1636 års lantmäterikarta. På 
kartan har de med raä 291/293 samtida, eller förmodat samtida, gravfäl
ten också markerats. Det streckade området i öster visar det s.k. Skälby- 
gravfältets utbredning enligt den Ekonomiska kartan. 41
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9- Fördelningen i absoluta tal och procent mellan brand- och skelettgravar på 
båda lokalerna. 43

10. I4C-diagram. 44

n. Gravfältens demografiska sammansättning. 45

12. Gravfältet raä 34, Valsta, såsom det framträdde vid karteringstillfället 
i960. Den undersökta ytan var belägen i gravfältets nordvästra del. Notera 
de morfologiska och korologiska likheterna mellan raä 34, Valsta, och raä 

59, Skälby. 47

13. Fotografi och planritning och av kärnröset i högen A19. Ritning och foto: 
Valdemar Ginters. Med största sannolikhet är detta ännu ett exempel på en 
s.k. kombinationsgrav. 48

14. Gravfältskartor över raä 59 (Valsta) och raä 291/293 (Skälby). Skala 
1:600. Renritning: Pia Larsson och Franciska Sieurin-Lönnqvist. 50

15. Andelen brandlagergravar med respektive utan benurna på Valsta och 
Skälby. De två nedre diagrammen visar traditionsförändringen på 
Valsta. 5 8

16. Benurna ur stensättningen azz på raä 291/293, Skälby. Foto: Agneta Åker
mark Kraft. 60

17. Relationer mellan brandlagrens volym, uttryckt i kubikmeter, och mängden 
brända ben, uttryckt i gram. Tre diagram över gravar med en, två samt fem 
individer. Individerna i a6 och A41 har bedömts som ”vuxna” - den i a6 

dock enkom på arkeologiska grunder - och de i A42 och A45 som ”tonår
ing/vuxen”. Av de tre yngre gravarna utgörs individen i A15 sannolikt av en
”vuxen” man, den i A16 som ”vuxen” med tvekan, medan den i A59 är ett 
barn i åldern 8-12 år. 64

18. Torshammarring ovanpå benurnan i stensättningen A22, RAÄ 291/293, 
Skälby. Foto: Agneta Åkermark Kraft. 68

19. Torshammarringen från A14, RAÄ 291/293, Skälby. Ringen mäter 124 mil
limeter i diameter. Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist. 69

20. Andelen gravar med torshammarringar var betydligt högre på Skälby än 
på Valsta. Detta vittnar om olika traditioner och, om man så vill, religiösa 
strategier, på två samtida men geografiskt närliggande lokaler. 71

21. Smycket med den havande Freja från Hagebyhöga i Östergötland är ett 
gravfynd. Det är tillverkat av silver och 3,8 centimeter högt. Teckning:
ATA. 75

22. Likheterna mellan ett Taukors och ”torshammaren” ur skelettgraven A15 
på RAÄ 291/293, Skälby är stora. Ringen är 64 millimeter i diameter. Teck
ning: Franciska Sieurin-Lönnqvist. 77
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23- Procentuell andel gravar med respektive djurart över tid. 80

24. Valsta/Skälby jämfört med norra Spånga. 82

25. Valsta raä 59, Arvinge raä 156 och 157. 83

26. I brandlagret till A49 på Valsta låg även stora delar av en obränd hund (på
träffade delar av skelettet markerade med grått raster på bilden). I brand
lagret fanns även brända ben av hund och huruvida det hela är ett resultat 
av en ofullständig kremation eller om man offrat två hundar (av vilka då 
en kremerats) förblir ovisst. Det obrända hundskelettet I4C-daterades till 
perioden 893-1028 e.Kr. Teckning: Eva Crafoord. 86

27. Guden Tyr har dyrkats länge under den skandinaviska förhistorien. Detta 
framträder bland annat genom att myten om honom och när han mister 
sin ena hand i Fenrisulvens gap har avbildats redan under 400-talet. Överst 
ser vi motivet på en guldbrakteat från Trollhättan i Västergötland. Foto:
Ulf Bruxe, shm. Ovan samma motiv ur Olafur Brynjulfssons Edda från 
1760. Foto: Kungliga Biblioteket, Köpenhamn. 93

28. I bokverket Libero dello Pericopi, som framställdes så tidigt som 1012 
e.Kr., finns denna bild av de dödas uppståndelse. Det går knappast att 
missta sig på glädjen. Verket förvaras i Bayerische Staatsbibliothek, 
München, roi

29. Cirkeldiagram med huvudriktningar. Undantaget raä 55 i Färentuna kan 
samtliga gravfält ovan sägas vara totalundersökta. 106

30. Exempel på olika kroppsställningar från Valsta och Skälby. De två övre 
föreställer individerna i A74 och A75 på Valsta. De undre individerna i A9 
och A23 på Skälby. Teckningar: Pia Larsson. 108

31. De kroppsanpassade stenkistorna i högen ai på Valsta kontrasterar 
starkt mot det bastanta gravrummet i A15 på Skälby. Foto: Gunnar 
Andersson, m

32. Gravrummens utformning på Valsta och Skälby. 112

33. Trapetsoida kistor: A71 (Valsta) och A28 (Skälby). Kistan i A28 var helt 
förmultnad och har rekonstruerats på basis av kistspikarnas belägenhet. Ur 
Andersson 1997b respektive 2003. Teckningar: Pia Larsson. 113

34. Kistan i A2 på Valsta kan ha haft utåtsluttande kortsidor. Teckning: Pia 
Larsson. 115

35. Trågformad kista från Lund. Kanske har individerna i A31 och A39 på 
Skälby begravts i liknande kistor. Ur: Mårtensson 1976. 115

36. Skillnaderna vad gäller fyndsammansättningar mellan den förkristna och 
den kristna traditionen framgår av dessa fyra diagram. 118

37. Skillnaderna vad gäller antal föremål per grav inom respektive tradition på 
respektive plats. 120
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38. Foto respektive rekonstruktionsteckning av mannen i aii på Skälby. Han, 
liksom de andra på Skälby och Valsta, har inte burit sina bälten om livet 
när de begravdes. Foto: Gunnar Andersson. Teckning: Mats Vänehem, © 
Mats Vänehem & UV Mitt. 127

39. Remändesbeslaget från bältet ur A9. Skala 1:1. Teckning: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist. 128

40. Skelettgravarnas gravformer. Notera att antalet gravformer inte är liktydigt 
med antalet begravningar, då det i två gravar på Valsta och i en på Skälby 
fanns fler än en begravning samt att det endast är skelettgravarnas gravfor
mer som redovisas. 130

41. Gravklot (uppståndelseägg?) ovanpå stenkistan till A43. Foto: Agneta 
Åkermark Kraft. 131

42. Tornfoto av ai, efter avtorvning och rensning. Fyra av de fem stensätt- 
ningar som högen överlagrade går att urskilja längs kantkedjan. Foto och 
montering: Gunnar Andersson. 134

43. a) Den silverinfattade bergkristallen (30 mm lång) har direkta motsvarig
heter på bland annat b) omslaget till ”Dimmas bok” och c) en relikgömma 
från Trondheim, a) Foto: Anna Ulfstrand, Stockholms läns museum, b) Ur: 
Holmqvist 1963. c) Ur: Gaborit-Chopin 1991. Trondheim, a) Foto: Anna 
Ulfstrand, Stockholms läns museum, b) Ur: Holmqvist 1963. c) Ur: Gabo
rit-Chopin 1991. 136

44. Tornfotografier över tre av byggnaderna på Valsta. Foto och montering: 
Gunnar Andersson. 140

45. Nordians hög och Norrsunda kyrka: två kraftfulla poler i landskapet kring 
Valsta under tidig medeltid. Foto: Alf Nordström 1962 respektive Peter

Övriga bilder

Valstagravfältet under pågående undersökning. Foto: Gunnar Andersson. 38

Högen Ai på Valsta under pågående undersökning. Foto: Gunnar 
Andersson. 52-53

Vendisk Östersjökeramik från Valsta. Kärlet har i graven använts som benurna. 
Teckning: Anders Eide. 54

Ett enkelt järnkors från kista 3 i Valsta. Teckning: Anders Eide. 98

Valsta- respektive Skälbykvinnan. Teckning: Mats Vänehem. Valstakvinnan,
© Mats Vänehem & slm; Skälbykvinnan, © Mats Vänehem & raä,

UV Mitt. 146

Den gamla vägen till Skälbygravfältet. Foto: Gunnar Andersson. 156
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Riksantikvarieämbetet

Gravspråk som religiös strategi • Valsta och Skälby 
i Attundaland under vikingatid och tidig medeltid
Arkeologer som på senare tid har studerat gravarnas och 
gravfältens arkeologi har ofta ägnat sig åt begravnings- 
praktiken i sig, eller de sociala och politiska förändringar 
som skulle kunna avspeglas i gravarnas uttryck. Just vad 
gäller tidsperioden sen vikingatid och tidig medeltid har 
spåren av själva religionsskiftet tilldragit sig stort intres
se - frågan om vilka människor som har varit kristna 
och vilka som har bekänt sig till den äldre tron.

Med en ingående kunskap om de materiella spåren 
och uttrycket i två välundersökta gravfält, Valsta och 
Skälby i Uppland, vill författaren till denna bok disku
tera den dåtida föreställningsvärlden - individernas re
ligiösa tro.

Kommer "den kristna högen" att bli ett standardbe
grepp i den arkeologiska terminologin? Har 1000-talets 
gravfält varit försedda med särskilda byggnader avsed
da för overgangsritualer? Kan materialen från det stora 
antalet äldre gravfältsundersökningar i Mälardalen åter- 
aktiveras med nya analysidéer? Och för vad står skill
naderna mellan uttrycken på å ena sidan Valstas och 
Skälbys begravningsplatser, och å andra sidan de tidiga 
urbana kyrkogårdarna i Sigtuna och Lund?
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