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Bronsålderns benbruk i östra Mellansverige 1 

Bronsålderns  benbruk  i  östra  Mellansverige 
–  med exempel på variation i gravskicket vid Broby 
och  Hallunda 

Av  Karin Ojala och Anna Röst 

Ojala, K. & Röst, A., 2021. Bronsålderns benbruk i östra Mellansverige – med 
exempel på variation i gravskicket vid Broby och Hallunda. (Using human bones 
in Bronze Age eastern Central Sweden: with examples of variation in burial 
practices in Broby and Hallunda.) Fornvännen 116. Stockholm. 

During the Late Bronze Age in the eastern parts of Central Sweden, the remains 
of the deceased were treated in many different ways. In addition to cairns and 
stone settings (which are usually regarded as graves), human bones, cremated 
as well as not cremated, have also been found in settlements, in heaps of fired-
cracked stones, wells, pits and in water. These “bone deposits” are made up of parts 
of people rather than complete bodies, and show a complex treatment of the dead 
(see, for example, Thedéen 2004; Eriksson 2005; Fredengren 2011). The purpose 
of this article is to study and discuss the highly varied practice of treating the 
remains of the deceased in eastern Central Sweden during the Late Bronze Age. 
This issue is discussed through two very well-known Bronze Age sites: Hallunda, 
Botkyrka parish in Södermanland and Broby, Börje parish in Uppland. In the 
article we argue that the bone deposits found in the area must partly be seen in a 
different way than a “grave” in the sense of a place for the deceased’s last resting 
place. We highlight circumstances which indicate that the human bones that are 
found are the result of ritual processes with different phases, rather than individ-
ual “burials” with the grave as a last resting place for the dead. We also argue that 
a distinctive feature in the treatment of the remains of the dead in eastern Central 
Sweden is that the link between the dead individual and the “grave monument” 
(which is central to the concept of the grave) is weak. 
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Inledning och syfte 
När ben från människa framkommer vid arkeo-
logiska undersökningar kommer begreppet grav  
omedelbart in i bilden. Vi gör instinktivt skill-
nad mellan människoben och andra fyndmate-
rial,  såsom  keramik,  sten- eller  metallföremål 

och djurben. I lämningar från yngre bronsåldern  
i  östra  Mellansverige  förekommer  dock  förete-
elser som svårligen motsvarar det vi tänker oss 
när vi använder begreppet grav. Begreppet grav 
i modern bemärkelse definieras vanligen som  
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2 Karin Ojala & Anna Röst 

en plats där en bränd eller obränd död kropp  
placeras och ibland markeras med ett monument  
i någon form. I begreppet ingår också en före-
ställning om att den döde ”läggs till vila” och 
att graven efter begravningen utgör en plats som  
inte ska störas (jfr gravfrid). Inom arkeologin  
finns förvisso en medvetenhet om att ritualer  
kring döden sett ut på vitt skilda sätt, men trots 
detta  är  gravbegreppet  som  antikvarisk  kategori 
fortsatt  starkt. 

Det är sedan länge känt att man under den 
yngre bronsåldern behandlade de avlidnas kvar-
levor på många olika sätt. I rösen och stensätt-
ningar (vilka vanligen arkeologiskt benämns  
som gravar) saknas ofta benmaterial helt, eller så  
innehåller de en ytterst liten mängd ben. Samti-
digt exis terar närmast kompletta uppsättningar 
brända ben – hela människor – i materialet. I ett 
fåtal stensättningar finns det även spår av inhu-
mationsgravar. Vid sidan av variationen inom  
”gravarna” har ben av människor, brända såväl 
som obrända, även framkommit i anslutning till  
boplatslämningar, i skärvstenhögar, brunnar, i 
diffusa nedgrävningar och i vatten. Dessa ben-
fynd  utgörs  av  delar  av  människor  snarare  än  
kompletta kroppar, och påvisar en komplex han-
tering av de döda (se t.ex. Thedéen 2004; Eriks-
son 2005; Fredengren 2011). 

Syftet med denna artikel är att lyfta fram  
och studera det mycket varierade sätt att be-
handla de avlidnas kvarlevor som praktiserades 
i östra Mellansverige under yngre bronsålder.  
Vi bedömer att – trots att forskningen lagt fram 
olika tolkningar av exempelvis små benmängder  
i ”gravar” – just variationen inte är behandlad 
i tillräckligt stor utsträckning. Frågan om de  
varierande gravpraktikerna i östra Mellansve-
rige under bronsåldern diskuteras utifrån två  
mycket välkända bronsålderslokaler: Hallunda 
(Botkyrka socken) i Södermanland och Broby  
(Börje socken) i Uppland. 

Vi argumenterar således i det följande för  
att de bendepositioner som påträffas i östra  
Mellansverige delvis måste ses på ett annat sätt 
än i bemärkelsen grav som en plats för den av-
lidnes sista vilorum. Ett särskilt fokus läggs på 
det mycket varierade sättet att behandla kvar-
levor under yngre bronsåldern. Vi lyfter fram  
omständigheter som tyder på att många av de 

bengömmor som återfinns är ett resultat av ri-
tuella processer med olika faser och ett medvetet 
bruk av de avlidnas ben snarare än individuella 
”gravläggningar” med graven som ett sista vilo-
rum för den döde. Vi argumenterar också för 
att ett distinkt drag i behandlingen av de dödas 
kvarlevor i östra Mellansverige är att kopplingen 
mellan den avlidne och monumentet (som ju är 
central för gravbegreppet) är svag. 

Människoben  i  östra  Mellansveriges  bronsålder 
Gravar – eller bendepositioner i stenkonstruk-
tioner från bronsåldern – i östra Mellansverige 
har varit kända sedan sent 1800-tal, men det 
dröjde länge innan de lokala uttrycken i grav-
skicket skulle uppmärksammas. Vid slutet av 
1800-talet skulle de första tydliga ”gravarna” 
i Uppland, som utifrån fynd kunde dateras 
till bronsåldern, undersökas. Det var tre sten-
sättningar vid Rotängen i Jordslunda (Alunda 
socken) som undersöktes av Bernhard Salin. I en 
av de undersökta stensättningarna påträffades 
en liten pincett som kunde dateras till den yngre 
delen av bronsåldern (Salin 1890–1892, s. 112). 
Fortfarande var dock kunskapen om brons-
åldern i östra Mellansverige mycket begränsad 
(Almgren 1905; Ekholm 1921). Även om fler gra-
var och gravfält skulle undersökas under tidigt 
1900-tal, bland annat den kända Hågahögen, 
så upplevdes gravskicket som svårfunnet (t.ex. 
Rydh 1936; Nylén 1948; Magnusson & Sund-
qvist 1957; Stenberger 1960) och det skulle dröja 
en tid innan det kunde studeras mer ingående. 

Det var först genom erfarenheter från arkeo-
logiska undersökningar i Broby (Börje socken) 
i Uppland, Älby (Ösmo socken) och Plaisiren 
(Spånga socken) i Södermanland (Schönbäck 
1952; 1959; Ambrosiani 1964; Laurén 1969) 
som arkeologin hade samlat nog kunskap för att 
under de stora exploateringsundersökningarna 
på 1960- och 70-talen uppmärksamma flacka 
fyndfattiga stensättningar som bronsåldersgra-
var (se Thedéen 2004; Burström 2008 för retro-
spektiva exempel). Ett avgörande steg mot insikt 
om återfinnandegrad och komplexitet i mate-
rialet togs genom de stora totalavbaningarna 
under 1990- och 2000-talet, då benmaterial 
uppmärksammades i skärvstenshögar, i diffusa 
stensamlingar och i omarkerade nedgrävningar. 
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Bronsålderns benbruk i östra Mellansverige 3 

Samtidigt visade sig de anläggningar som tra-
ditionellt uppfattas som gravar, dvs. rösen och 
stensättningar, i hög grad vara bentomma eller 
innehålla mycket små mängder ben (t.ex. Äijä 
1994; Thedéen 2004; Feldt 2005; Appelgren 
& Renck 2007; Röst 2016). Frågan om benfat-
tiga och bentomma ”gravar” och gravfält har 
även aktualiserats under senare år, inte minst 
i samband med E4-undersökningarna utanför 
Uppsala (t.ex. Häringe Frisberg 2005; Appelgren 
& Renck 2006; Engström 2007; Notelid 2007; 
Larsson 2014). Uppskattningsvis har runt två-
hundra fornlämningslokaler med gravformer/ 
mänskligt benmaterial från bronsålder och 
äldsta järnålder undersökts i östra Mellansve-
rige (Röst 2016). 

Problemet med ”tomma gravrum” har be-
handlats bland annat av Hans Bolin och Susanne 
Thedéen gällande bronsålderns rösen på berg. 
Man har liknat dem, som traditionellt ses som 
gravar, vid rituella rum där ben använts och de-
ponerats i små mängder snarare än begravts (Bo-
lin 1999; Thedéen 2004; Kaliff 2005a; 2005b). 
Vi anser att det inslagna spåret är ett steg i rätt 
riktning, men att variationen i materialet inte 
är tillräckligt belyst och diskuterad. Komplexi-
teten i behandlingen av de dödas kvarlevor un-
der denna tid är nu tydlig och måste tolkas från 
de nya perspektiv som källmaterialet erbjuder. 
Bland annat bör uppfattningen att yngre brons-
åldern domineras av kremeringsgravskick ifrå-
gasättas. Det är visserligen så att det humana 
material som återfinns till stora delar utgörs av 
brända ben, men antalet individer och kontex-
ter är så litet att det inte kan motsvara en då-
tida population (t.ex. Eriksson 2005). En stor 
del av de döda människorna fick en behandling 
som vi inte kan se spår av idag. I östra Mel-
lansverige har även ett mindre antal stensätt-
ningar med obrända människoben från slutet av 
bronsåldern/början av järnåldern påträffats vid 
arkeologiska undersökningar. De är relativt få, 
vilket kan bero på att det finns flera svårighe-
ter med att identifiera och datera dem (se Ojala 
2016; 2020). Det är även värt att påpeka att så-
väl obrända som brända ben från människa har 
påträffats i sammanhang som gjort att de inte 
tolkats som gravar, exempelvis gropar, brunn-

nar och i våtmarker (t.ex. Ullén 1997; Eriksson 
2005; Fredengren 2011). 

Begreppet grav är problematiskt att applicera 
på många av fynden av brända ben och även på 
många av de anläggningar som arkeologiskt be-
nämns gravar. Framförallt motsvarar ofta ben-
depositionerna en mycket liten del av det som 
återstått av benen efter kremeringen, i många 
fall endast några få gram. Sammanställningar 
har visat att bland anläggningar som arkeolo-
giskt uppfattas som gravar från bronsålder och 
äldsta järnålder i Södermanland och Uppland 
är ungefär 30 % helt utan fynd av ben (se Feldt 
2005; McDevitt 2005 för kvantifieringar). Trots 
att ett antal lokaler med enbart bentomma sten-
sättningar undersökts under 2000-talet argu-
menteras för att fenomenet är ett av flera ”grav-
skick” (Häringe Frisberg 2005; Appelgren & 
Renck 2006; Engström 2007; Larsson 2014; se 
även Ericsson & Runcis 1995 för andra exempel). 
Vi anser, i likhet med Anders Kaliff (1997; 2005; 
2009) att begreppet grav låser förståelsen av de 
berörda fornlämningarna på ett missvisande 
sätt. Vi använder istället begreppet bendeposi-
tion, och anser att problematisering av arkeolo-
giska kategorier som ”stensättning”, ”röse” och 
”skärvstenhög”, med den forskningshistoriska 
förförståelsen de för med sig, är en angelägen 
väg framåt. 

Det kan tyckas vara så att benfattighet är 
ett utmärkande, normerande drag i periodens 
”gravskick”, och det stämmer – men bara del-
vis. Det finns också ett inte försumbart antal 
anläggningar med benmängder som motsvarar 
en komplett bränd kropp och även sådana som 
innehåller flera olika bengömmor (Röst 2016). 
I den mån variation tagits upp, har den ansetts 
kronologiskt betingad (Feldt 2005; Appelgren & 
Renck 2007). Då den frekventa förekomsten av 
”tomma gravar” lyfts fram har benrika anlägg-
ningar inte funnits med i diskussionen, och inte 
heller skelettgravar (t.ex. Appelgren & Nilsson 
2007; Appelgren & Renck 2007). Vi tycker oss 
se en praktik på dessa platser som sker i flera 
led, med flera olika händelser/handlingar. Detta 
är en process när man flera gånger återkommer 
till platsen och till de olika anläggningarna. Det 
är ett resonemang som vi kommer att utveckla 
nedan. 

Fornvännen 116 (2021) 



  

 

    

 
 
 

      
      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

      

4 Karin Ojala & Anna Röst 

Fig. 1. Bronsålderslokalerna Broby och Hallunda är 
belägna i östra Mellansverige. – The Bronze Age 
sites at Broby and Hallunda are located in eastern 
Central Sweden. 

Broby och Hallunda – två nyckellokaler 
I det följande kommer vi att med exempel från 
Broby och Hallunda diskutera behandlingen av 
de mänskliga kvarlevorna på platserna och även 
argumentera för att kopplingen mellan individ 
och monument i många fall är svag. 

Broby och Hallunda (fig. 1) är två mycket 
välkända komplexa bronsålderslokaler som har 
använts under en lång tid och innehåller en rad 
olika fornlämningskategorier. Här finns både 
skärvstenshögar, stensättningar och så kallade 
kulthus, och hela spektrat av benmängder, från 
kompletta begravda individer till bentomma 
stensättningar som ändå tolkats som gravar. 
Både Broby och Hallunda har dessutom varit 
mycket viktiga lokaler vid studiet av Mälarom-
rådets bronsålder. Därför utgör de bra utgångs-
punkter för att diskutera frågor kring gravprak-
tik i området. 

Broby 
Brobylokalen, utanför Uppsala, är en mycket 
omfattande bronsålderslokal med mer än 120 
kända synliga lämningar (fig. 2). Dessa utgörs 
i huvudsak av olika former av stensättningar 
och skärvstenshögar, men även fyra så kallade 
kulthus är kända från platsen. Arkeologiska 
undersökningar har utförts i Broby under flera 
omgångar under 1900-talet men eftersom dessa 
har varit i form av forskningsundersökningar 
har endast en liten del av fornlämningsområ-

det undersökts. Det är främst utgrävningarna 
av ett av kulthusen som har gjort platsen känd, 
men även andra fornlämningar, främst skärv-
stenhögar och stensättningar, har undersökts 
(Schönbäck 1952; 1959; Ojala 2016). Det är värt 
att poängtera att endast en mycket begränsad 
andel av de synliga fornlämningarna på platsen 
har undersökts. Även om de till det yttre ser 
mycket olika ut till sin utformning har de ge-
mensamt att i nästan alla av dem finns det spår 
av människoben. Depositionerna av de brända 
benen ser sinsemellan mycket olika ut, exempel-
vis då det gäller mängden ben och förekomsten 
av bronsföremål. 

Anledningen till att undersökningar påbör-
jades i Broby var att få mer kunskap om brons-
ålderns bosättningar i Uppland, eftersom man 
trodde att kulthusen var spår efter boningshus. 
De första undersökningarna fokuserade därför 
på ett av kulthusen, som initialt också tolkades 
som ett boningshus (Schönbäck 1952). Det var 
först i och med de senare undersökningarna på 
platsen som denna bild reviderades och fokus i 
stället hamnade på det varierade sättet att be-
handla de mänskliga kvarlevorna på. Brända 
ben påträffades i stensättningar, skärvstenshö-
gar, gropar och helt omarkerade. De obrända  
benen framkom i stensättningar inom olika 
delar av lokalen (Schönbäck 1959; Ojala 2016; 
2020). Schönbäck konstaterade att inget tydde 
på kronologiska skillnader mellan de olika be-
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Bronsålderns benbruk i östra Mellansverige 5 

gravningspraktikerna (Schönbäck 1959). Utöver 
de brända och obrända människobenen har det 
i Broby även påträffats djurben, flera bronsföre-
mål, ett enstaka järnföremål, en större mängd 
keramik och bränd lera samt ett mindre antal 
degel- och gjutformsfragment (Schönbäck 1952; 
1959; Ojala 2016). 

Fig. 2. Kartan visar på de centrala delarna av Bobylokalen. – The map depicts the central parts of Broby. 

Hallunda 
Bronsålderslämningarna vid Hallunda i Bot-
kyrka undersöktes 1969–1970, med anledning 
av byggandet av Botkyrkastaden inom det s.k. 
miljonprogrammet (t.ex. Burström 2008 för his-
torik). Två fornlämningslokaler med i huvudsak 
bronsåldersdateringar (RAÄ 13 och RAÄ 69) un-
dersöktes. Fornlämningarna var omfattande och 
utgjordes av både boplatslämningar, gravar och 
spår av bronsgjuteriverksamhet. 

RAÄ 69 avrapporterades som en boplats-
yta, och utgjordes av en sydsluttning och ett 
plant markavsnitt. På platsen fanns ett tjockt 
skärvstensbemängt kulturlager med sex skärv-

stenhögar och spår av hus och bronsgjutning 
(degel- och gjutformsfragment). På en del av 
ytan fanns ett tjugotal mindre stensättningslik-
nande anläggningar med brända och obrända 
ben samt några bronsföremål, bland annat en 
rakkniv. Bronsålderslämningarna daterades 
till i huvudsak period IV (1100–900 f.Kr.) med 
hjälp av en serie 14C-dateringar och typologiska 
bedömningar av bronserna. På platsen under-
söktes även några järnåldersgravar (Jaanusson 
et al. 1978). RAÄ 69 måste ses som i realite-
ten sammanhängande med RAÄ 13 i en enda 
bronsålderskontext. De separata RAÄ-numren 
kommer sig av en tidigare felaktig registrering 
som järnåldersgravfält. RAÄ 13 kom dock att 
få betydligt mer uppmärksamhet än RAÄ 69. 
På lokalen, som var belägen på en intilliggande 
kulle, fanns ett tjockt kulturlager, och på detta 
ett trettiotal stensättningar med brända ben och 
fynd av bland annat keramik och bronser (fig. 
3). Stensättningarna var i flera fall rundade eller 
rektangulära med tydliga kantkedjor, medan an-
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6 Karin Ojala & Anna Röst 

dra liknade slarviga stensamlingar. Innehållet i 
stensättningarna varierade från total bentomhet 
eller bara identifierade djurben till relativt stora 
bensamlingar. Ett utmärkande drag på platsen 
var att många av de tydligaste stensättningarna 
innehöll enstaka, centralt placerade röda sand-
stenshällar, som tycktes markera platsen för den 
tänkta gravgömman. Under hällarna återfanns 
ibland brända ben i större eller mindre mäng-
der, men ibland inte. De undersökande arkeo-
logerna valde att kategorisera stensättningarna 
som mer eller mindre tydliga gravar. Det mest 
uppseendeväckande var dock det område som 
vid undersökningstillfället benämndes ”verk-
staden”. På en terrass nära kullens krön låg en 
stengrund med spår av bronsgjutning samt flera 

ytterligare härdar och gropar. Slagg, degelfrag-
ment och gjutformsfragment tillvaratogs. 14C-
dateringar samt bronsföremål antydde en da-
tering av kulturlagret till bronsålderns period 
IV–V (1100–700 f.Kr.). Stensättningarna låg 
i huvudsak ovanpå kulturlagret men fynden i 
dessa, keramik och några bronsföremål, var av 
yngre bronsålderskaraktär. Således bör platsen 
ses som tillkommen i ett kronologiskt samman-
hang, och inte under två separata faser (Jaanus-
son & Vahlne 1975). 

Flera forskare har intresserat sig för Hal-
lunda genom åren (t.ex. Jaanusson 1981; 
Thedéen 2004; Karlenby 2011; Sörman 2018). 
Joakim Goldhahn har diskuterat förhållandet 
mellan bronsgjuteriet och stensättningarna. 

Fig. 3. Lodfotoplan över stensättningarna på Hallunda RAÄ 13. Foto: ATA, Riksantikvarieämbetet. – Stone 
settings at Hallunda. Photo: ATA, The Swedish National Heritage Board. 
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Bronsålderns benbruk i östra Mellansverige 7 

Han menar att stengrunden inom RAÄ 13 kan 
ses som ett kulthus och att anläggningar som 
tolkats som ugnar använts vid kremeringar. Ri-
tualer kring död och återfödelse är enligt Gold-
hahns tolkning centrala och knutna till smeden 
och bronshantverket (Goldhahn 2007). Anna 
Sörman har, i en övertygande analys, omtolkat 
”ugnsanläggningarna” som stolphål och visat 
på ett troligt fyrstolpigt kulthus av Ringeby-
typ, med metallhantverk utanför huset (Sörman 
2018, s. 118–127). 

Variation och begreppsproblematik i Broby och 
Hallunda 
De båda undersökta lokalerna Broby och Hal-
lunda uppvisar således en stor variation av 
lämningar såsom bland annat skärvstenshögar, 
stensättningar och kulthus. Dessutom finns det 
även spår av kulturlager och nedgrävningar av 
olika karaktär. Trots att vi traditionellt benäm-
ner fornlämningskategorierna stensättningar 
(vilka förknippas med gravar och begravningar) 
och skärvstenshögar (vilka ofta har setts som 
mer profana lämningar) är praktikerna att be-
handla de brända benen på många sätt likadana i 
båda kategorierna. På samma sätt som begreppet 
”grav” skapar avgränsningar och föreställningar 
som kan göra dessa lokaler mer svårtolkade ska-
par kategorier som skärvstenshögar och sten-
sättningar gränser mellan lämningarna som mer 
bygger på vår terminologi än de faktiska förhål-
landena på platsen. 

Det kan vara värt att påpeka att det inom 
de olika kategorierna ”skärvstenshögar” och 
”stensättningar” finns mycket stora variatio-
ner och gränsen mellan vad som betraktas som 
stensättning och som skärvstenshög är i många 
fall flytande eftersom skärvsten ofta förekom-
mer i stenpackningen och fyllningen till sten-
sättningar. Utformningen av skärvstenshögarna 
varierar dessutom mycket, alltifrån skärvstens-
högar som ger intryck av att bestå av ”slarvigt” 
uppkastad skärvsten mot ett stenblock till skärv-
stenshögar som innehåller flera prydligt lagda 
kantkedjor (jfr Thedéen 2004; Victor 2007). 
Även stensättningarna har olika utformning, 
från väl lagda stenkretsar till betydligt mer svår-
avgränsade stenpackningar. Denna variation är 
något vi vanligen ser på lokaler från samma tid 

i östra Mellansverige som exempelvis Plaisiren 
i Spånga, Skärgårdsstad i Österåker och Rogsta 
i Tystberga (Laurén 1969; Knape & Ringquist 
1975; Äija 1991). 

Ytterligare en viktig aspekt för vårt resone-
mang är att även benförekomsten varierar inom 
de olika anläggningskategorierna. Särskilt bely-
sande är de stenkonstruktioner som inte inne-
håller några brända ben, eller ytterst små ben-
mängder. Oaktat tafonomiska processer finns 
det inget tvivel om att det är aktiva handlingar 
som lett till avsaknaden av ben, där vi arkeolo-
giskt förväntar oss dem – i ”gravarna”. 

Vid Hallunda fanns företeelser som an-
tydde att stensättningarna på ”gravfältet” var 
tänkta att fokusera på en central gravgömma: 
tydliga kantkedjor och inre centralt belägna 
konstruktioner såsom kantställda stenar och/ 
eller en central placerad röd sandstenhäll, som 
kan antas markera benen. Trots detta saknades 
i flera fall den döda individen, eller enbart ett 
fåtal ben återfanns. Ett tydligt, och till synes 
märkligt, exempel är A3 inom RAÄ 13 (fig. 4). 
Denna utgjordes av en cirkulär stensättning med 
en tydlig kantkedja. Brända ben återfanns i en 
prydlig samling under en flat sten sydväst om 
anläggningens mittblock, tillsammans med en 
svanhalsnål daterad till period VI och några ke-
ramikskärvor. Benfyndet utgjordes dock endast 
av 15 g ben, varav delar kunde bestämmas till nöt 
och inga säkra människoben kunde konstateras. 
Mitt för benfyndet fanns en lucka i kantkedjan, 
och ytterligare en lucka fanns i motstående sida, 
flankerad av en skålgropssten. Ett fåtal djurben 
fanns i fyllningen och en mindre samling rörben 
och kranium var placerad under en kantkedje-
sten. Ytterligare ett exempel är A13, en lika-
ledes prydlig cirkulär stensättning med tydlig 
kantkedja. Centralt fanns fem större stenar, och 
söder om dessa en snedställd röd sandstenshäll. 
I denna inre konstruktion återfanns inga ben 
alls. Däremot framkom några få ben utspridda i 
stenpackningen och 15 g ben var placerade under 
kantkedjan. Benen kunde inte bestämmas till 
människa (bedömdes som gris och ”obestämt”). 
Det ligger nära till hands att tänka sig en hand-
ling där man lyft den röda hällen, placerat den 
åt sidan, hämtat de brända benen efter en män-
niska (och djur?) och lämnat några få av benen 
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Fig. 4. Stensättning A3, Hallunda Foto: ATA, Riksantikvarieämbetet. – Stone setting A3, Hallunda.  
Photo: ATA, The Swedish National Heritage Board. 

kvar på platsen. Även i A28 fanns en röd sand-
stenshäll, men inga ben i anslutning till den. Två 
obestämbara benfragment återfanns istället i en 
grop i södra delen av stensättningen. I A15 fanns 
centralt en konstruktion av flata kantställda häl-
lar. Innanför hällarna stod ett uppochnedvänt 
minikärl (4 cm högt och som mest 9 cm i diam.) 
över ett fåtal obestämbara brända ben (4 g). 

I stensättningar och skärvstenshögar i Broby 
förekommer ofta flera olika deponeringar av 

brända ben. I många av dessa går det inte att 
se att en av depositionerna skulle utgöra en 
primärgrav, utan de brända benen från män-
niska återfinns i olika depositioner i olika delar 
av anläggningen. I Broby finns det istället flera 
exempel på hur den ”tydligaste graven” med 
en större mängd ben påträffas i toppen av en 
skärvstenshög eller stensättning. I andra skärv-
stenhögar från norra Mälardalen kan man se 
att bendepositioner ofta finns högt upp i dem 
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Bronsålderns benbruk i östra Mellansverige 9 

(Rundkvist 1994; Thedéen 2004, s. 151), men det 
är inte ovanligt att brända ben från människa 
påträffas även i botten och centralt i skärvstens-
högar (jfr Noge 2009, s. 246). De ytliga depo-
neringarna har ofta tolkats som sekundärgravar 
(t.ex. Thedéen 2004, s. 151). 

Bland gravarna med stora ytliga depositioner 
kan bland annat nämnas skärvstenshög A20 som 
ligger i en sluttning på den östra sidan av loka-
len. Skärvstensfyllningen täckte delvis två väl 
lagda kantkedjor. I skärvstenshögen påträffades 
fyra lite större depositioner av brända ben (258– 
803 g). Även enstaka spridda brända ben påträf-
fades. I två av de något större koncentrationerna 
framkom bronsföremål. En större koncentration 
av brända som låg tätt tillsammans med harts-
tätningsfragment, krukskärvor och ett föremål 
av järn påträffades ytligt, under en större sten i 
centrum av skärvstenshögen (Hjärthner-Holdar 
1993, s. 169; Ojala 2016). Även i skärvstenshög 
A2 påträffades det högst upp i skärvstensfyll-
ningen en större benkoncentration från två in-
divider (en vuxen och ett barn) tillsammans med 
flera föremål av brons (bland annat en kam, en 
ring, ett armband och en dubbelknapp). I denna 
skärvstenhög framkom inga andra större bende-
positioner. Tyvärr undersöktes enbart området 
innanför skärvstenshögens kantkedja så det är 
svårt att få en klar bild av eventuellt andra ben-
depositioner i skärvstenshögen (Ojala 2016). 

Man skulle kunna tolka fenomenet med 
större bendepositioner i toppen av skärvstens-
högarna och stensättningen som ett kronolo-
giskt fenomen. Det skulle i så fall röra sig om 
senare sekundärgravar som lett till att det med 
tiden uppstått en tradition att deponera större 
mängder ben på platsen. Föremålen i A20 och 
A2 placerar troligen gravarna i yngre bronsål-
der (Hjärthner-Holdar 1995, s. 169; Ojala 2016). 
Samtidigt är det inget som tyder på att dessa 
depositioner skulle vara mycket senare än an-
dra gravar med få ben på platsen. Det är mycket 
möjligt att de ”stora benrika” gravarna vi ser i 
toppen på skärvstenshögen eller stensättningen 
är de sista händelserna på platsen eller forn-
lämningen. Av någon anledning har man inte 
kommit tillbaka till dessa gravar (jfr Thedéen 
2001, s. 152). Samtidigt återfinns det även större 
bendepositioner längre ned i skärvstenshögen. 

Bruket med att ha brandgravar i toppen av 
stensättningar är även något som vi ser på en 
av de många inhumationsgravarna som finns 
i Broby (Ojala 2016). Strax utanför de centrala 
delarna av Brobyområdet undersöktes tre sten-
sättningar A56–A58 som sinsemellan visar på 
stor variation i utformning och spår efter ben 
från människa. A56 utgjordes av en oregelbun-
den stensättning bestående av ett mittblock med 
glest lagda stenar runt det. I anläggningen på-
träffades flera koncentrationer av brända ben, 
men det gick inte att avgöra om de kommer från 
en och samma individ eller inte. Spridda brända 
ben påträffades bland annat tillsammans med 
en liten skålhuvudnål under ett stenblock i de 
södra delarna av stensättningen. Dessa ben låg 
endast 30 cm från en större benkoncentration 
med keramik och fragment av hartstätning samt 
ett bronsfragment med fastsittande ben. I en an-
nan del av anläggningen påträffades även ett 
bronsbleck tillsammans med en mindre mängd 
brända ben. Strax bredvid A56 låg stensättning 
A57. Högre upp i stensättningen påträffades en 
större mängd brända ben tillsammans med hart-
stätningsfragment. Vad som gör denna stensätt-
ning intressant är dock att det i botten av den 
påträffades spår efter flera inhumationsgravar 
(varav en innehöll en bronsnål). I den tredje 
stensättningen, A58, fanns däremot inga spår 
av människoben. Denna utgjordes av en sten-
sättning som bestod av ett större stenblock om-
givet av sex stenar i en ofullständig stenring. I 
stensättningen påträffades två obrända ben från 
djur, två krukskärvor samt en järnring som inte 
kunde dateras (Ojala 2016; fig. 5). 

På samma sätt som skärvstenshögarna och 
stensättningarna innehåller spår av flera olika 
deponeringar av brända ben kan man se att de 
som innehåller inhumationsgravarna på plat-
sen följer samma mönster. Det är ”monument” 
som man har återkommit till och utfört olika 
handlingar. I Broby kan man exempelvis se att 
det i två av de stensättningar som har spår av in-
humationsgravar har två eller fler individer be-
gravts obrända, och troligen vid olika tillfällen. 
Dessutom förekommer i dessa stensättningar 
även depositioner av obrända ben i eller i nära 
anslutning till stensättningen. Förekomsten av 
brandgravar i samma stensättning som inhu-
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Fig. 5. Stensättning A58, Broby. Foto: Museum 
Gustavianum. – Stone setting A58, Broby. Photo: 
Museum  Gustavianum. 

Fig. 6. Stensättning A17, ”grav” med endast brända 
djurben, Hallunda. Foto: ATA, Riksantikvarieäm-
betet. – Stone setting A17, Hallunda. The ”grave” 
contained cremated animal bones. Photo: ATA, 
The Swedish National Heritage Board. 
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Bronsålderns benbruk i östra Mellansverige 11 

mationsgravar är något som man ser på många 
andra platser i Uppland (Ojala 2016; 2020). 

Ytterligare ett sätt att hantera brända ben i 
relation till stensättningar, som svårligen kan 
beskrivas som ”begravningar”, är företeelsen att 
tänkta ”gravar” bara innehåller djurben. Ett väl-
känt exempel är gravfältet från yngre bronsålder 
vid Åbrunna i Södermanland som inte innehöll 
ett enda påvisbart människoben, däremot sten-
sättningar med djurben (Strucke & Perming 
1997). En rad ytterligare exempel finns (t.ex. 
Olausson 1995; Röst 2016, s. 215–219). Vid Hal-
lunda är ett intressant exempel A17. Denna var 
en rundad stensättning med kraftig kantkedja, 
med en sotfläck i mitten. Under stenpackningen 
fanns ett fåtal spridda brända ben, som är be-
dömda som ”troligen nöt”. Obrända tänder av 
nöt fanns centralt i anläggningen och även strax 
innanför kantkedjan (fig. 6). 

Benbruk  i  östra  Mellansveriges  bronsålder 
För att öka förståelsen för sättet att hantera de 
dödas kvarlevor under yngre bronsåldern och 
övergången till äldsta järnåldern är det viktigt 
att studera platser med varierande sätt att han-
tera de döda i ett långtidsperspektiv. Broby och 
Hallunda är platser där det har utförts många 
olika handlingar över en lång tidsperiod: kult-
hus, skärvstenshögar, stensättningar och rösen 
har byggts, byggts om och/eller byggts på, brons 
har gjutits, gropar har grävts, eldar har tänts. 
Det har skett inhumationsbegravningar och 
brända ben har deponerats, och till synes även 
hämtats, efter den initiala depositionen. 

Hanterandet av döden, som många andra 
av livets skiften, kräver passageritualer. Det är 
välkänt inom arkeologi, etnologi och historia att 
passageritualer skapar ramverk där övergången 
från ett tillstånd till ett annat blir hanterbart 
(t.ex. Nilsson Stutz 2003 för en arkeologisk över-
blick). Ritualteori har visat att handlingar kring 
dödsfall generellt sker i flera steg och har flera 
olika syften, både riktade till de efterlevande och 
den avlidne. Variationen mellan olika kulturella 
kontexter är dock till synes oändlig avseende  
vilka slags handlingar som dödsfall utlöser (van 
Gennep 1960 (1909); Barley 1995; Nilsson Stutz 
2003; Artelius & Svanberg 2005; Ekengren & 
Nilsson Stutz 2009). Gravar har således flera 

betydelsemässiga bottnar, och vi menar att arke-
ologin ibland ensidigt riktar uppmärksamheten 
mot graven som uttryck för social identitet – ett 
slutet fynd som är resultatet av en enskild hand-
ling: begravningen. Istället bör vi fästa blicken 
på möjligheten att passageritualernas olika steg 
har lämnat ”spår” genom förekomst (eller av-
saknad) av olika företeelser i det arkeologiska 
materialet. 

För att förstå rituella praktiker och den va-
riation i materialet som Broby och Hallunda 
utgör belysande exempel på måste givetvis flera 
källkritiska frågor ställas. Hur kan vi se olika 
handlingar i det arkeologiska materialet? Hur 
representativ är mängden ben som vi påträffar i 
relation till hur mycket ben som ursprungligen 
har deponerats? Är det ursprungligen enbart en 
mindre mängd ben som har deponerats i sten-
sättningarna och skärvstenshögarna eller är det 
andra processer eller praktiker som gör att en-
dast en mindre mängd ben återfinns idag? 

Flera olika faktorer påverkar bevarandet av 
brända ben (Sjöling 2007). En orsak till att så 
få ben påträffas skulle kunna vara olika ned-
brytningsprocesser som gör att benen inte be-
varas. Detta kan dock inte vara den enda or-
saken till att mängden ben varierar så mycket 
i en och samma anläggning. Det är statistiskt 
belagt att yngre bronsålderns och äldsta järn-
ålderns brandgravsmiljöer innehåller färre ben 
än motsvarande miljöer under yngre järnåldern 
(Bennet 1987). Detta trots att förbränningstem-
peraturen – och därmed bevarandemöjligheten 
– generellt är hög i de kontexter vi studerat. 
Brända ben som utsätts för höga temperaturer 
blir hårdare och bevaras bättre (Sjöling 2007). 
Därmed, tillsammans med de exempel på både 
förekomst av stora bengömmor och avsaknad av 
ben vi visat ovan, anser vi att det finns fog för att 
påstå att de små bendepositionerna är resultatet 
av medvetna handlingar, och variationen belyser 
olika aspekter av ritualerna. 

Det är viktigt att hålla i minnet att många 
handlingar och aktiviteter lämnar inga, eller 
mycket få spår i det arkeologiska materialet. 
Aktiviteter när föremål eller ben avlägsnats ur 
exempelvis skärvstenshögar och stensättningar 
behöver inte ha lämnat efter sig spår som vi idag 
kan uppfatta vid arkeologiska undersökningar. 
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Det finns dock tydliga exempel. Ett sådant är 
A13 på Hallunda som beskrivits ovan, där vi me-
nar att en återhämtningshandling går att utläsa. 
Vänder man blicken bort från Broby och Hal-
lunda finns ytterligare exempel. På ett gravfält 
i Tystberga i Södermanland från samma tidspe-
riod finns flera liknande exempel. I en stensätt-
ning konstaterades den centrala stenpackningen 
som skadad, keramiken (som torde ha innehållt 
de brända benen) var krossad och endast ett fåtal 
skärvor, och ett fåtal brända ben, påträffades. I 
en annan stensättning på samma gravfält åter-
fanns brända ben som i stort motsvarade den to-
tala benmängden av ett litet barn i ett helt kera-
mikkärl. I detta kärl låg två skallfragment av en 
äldre vuxen individ tillsammans med barnbenen 
(Knape & Lindquist 1975; Röst 2016). Genom 
sådana exempel framträder för oss en tydlighet 
i att stensättningen, det vi kallar ”grav”, är en 
plats där benen kunde hanteras och hämtas åter. 
De har inte lagts till vila. 

Att det fanns ett varierat sätt att hantera de 
avlidnas kroppar på under slutet av bronsåldern 
och äldsta järnåldern framgår också tydligt ge-
nom de människoben som påträffas i samman-
hang som inte uppfattas som gravar, exempelvis 
brunnar och gropar i boplatskontext. Praktiker 
där den obrända eller brända kroppen delas upp 
och benen placeras på olika platser, i ”portioner” 
av olika storlek, vill vi benämna benbruk. Det 
är troligt att benmaterialet haft en stark ladd-
ning och att dess placering har haft specifika 
syften och varit viktig, oavsett om det skett i en 
stensättning, en skärvstenhög eller i en brunn. 
Som tidigare nämnts så har även en stor del av 
de döda människorna fått en behandling som 
inte har lämnat några spår som går att återfinna 
idag. Antalet individer som vi påträffar ben ifrån 
kan troligen inte motsvara de människor som en 
gång levt i området. När det gäller de obrända 
benen finns det ett stort problem med att de ofta 
är mycket dåligt bevarade. I de fall där inhuma-
tionsbegravningar har kunnat konstateras så har 
benen oftast varit i mycket dåligt skick vilket gör 
att denna sorts gravar kan vara mycket svåra att 
identifiera (Ojala 2020). 

Under århundraden har man återkommit 
till Broby och Hallunda och liknande platser 
för att utföra nya handlingar, men det sker även 

en återkomst till de enskilda anläggningarna 
för att förändra dem, ofta för att deponera nya 
ben och kanske bygga på eller om dem. Man 
kan därför inte se stensättningarna (eller skärv-
stenshögarna) som slutprodukter, utan istället 
som en plats att återkomma till och utföra nya 
handlingar. Dessutom saknas i många av dessa 
”monument” spår efter en central begravning. 
Istället finns det spår efter flera olika bende-
positioner och ibland även inhumationsgravar. 
I många fall saknas det följaktligen en tydlig 
koppling mellan en speciell individ och själva 
”monumentet” (stensättningen eller skärvstens-
högen). 

Vi föreslår att det finns två sorters återkoms-
ter, dels en återkomst till anläggningen (stensätt-
ningen eller skärvstenshögen) där man depone-
rar ytterligare individer eller föremål i den, dels 
ett återvändande till de olika bendepositionerna 
för att hämta ben och föremål. På detta sätt kan 
de bentomma anläggningarna och de med få ben 
ses som vara resultatet av en process av återkom-
mande till depositionen och hanterandet av be-
nen. Detta återkommande till stensättningarna 
och skärvstenshögarna, och troligen även till de 
olika bendepositionerna, gör att begreppet grav 
i bemärkelsen sista viloplats är problematiskt att 
applicera på bendepositionerna. 

Vi anser även att kopplingen mellan denna 
typ av anläggningar och individen i många fall 
är svag och att förförståelsen av graven som 
monument är missvisande. Istället är en väg 
till förståelse av materialets till synes märkliga 
variation att se ”graven” som en plats för pas-
sageritualernas utförande, där benen hanteras 
–  brukas – i syfte att göra det rätta för den döde 
och de efterlevande. När den dödes passage nått 
sitt slutskede har benen blivit ett material som 
kan hämtas och brukas av de levande för olika 
syften – något som förekomsten av människoben 
i oväntade ”icke-grav”-kontexter påvisar. Det är 
viktigt att komma ihåg att det man finner vid 
arkeologiska undersökningar representerar plat-
sen vid övergivandet. Det är spåren av de sista 
handlingarna på platsen. Många av de hand-
lingar som utförts där har heller aldrig lämnat 
spår i det arkeologiska materialet. Det som åter-
står är fragment av ett benbruk. 
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Summary 
Graves – or bone depositions in stone construc-
tions from the Bronze Age – in eastern Central 
Sweden have been known since the late 1800s, 

but it took a long time for the local traditions in 
the burial practice to be recognized. 
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Around two hundred prehistoric remains 
with grave constructions/human bone material 
from the Late Bronze Age (1100–500 BC) and 
the Early Iron Age (500–0) have been investi-
gated in eastern Central Sweden (Röst 2016). 
The word grave is problematic to apply to many 
of the finds of cremated bones and also to many 
of the structures that are archaeologically re-
ferred to as graves. Above all, the bone depo-
sitions often contain a very small amount of 
bones, in many cases only a few grams. There is 
also a non-negligible number of bone deposits 
with bone volumes corresponding to a complete 
cremated body (Röst 2016). Approximately 30% 
of the stone constructions from the Bronze Age 
and the Earliest Iron Age in Södermanland and 
Uppland that are considered archaeologically as 
graves, are completely without bones (see Feldt 
2005; McDevitt 2005 for quantifications). A 
number of sites with only stone settings without 
bones have been investigated during the 2000s, 
and it has been argued that the phenomenon is 
one of several “burial practices” (Häringe Fris-
berg 2005; Appelgren & Renck 2006; Engström 
2007). 

The complexity of dealing with the remains 
of the dead during this time is now clear and 
must be interpreted from the new perspectives 
offered by the source material. Among other 
things, the notion that the Late Bronze Age 
were dominated by cremation burials must be 
questioned. It is true that the human remains 
found from this period largely consist of burnt 
bones, but the number of individuals is so small 
that it cannot correspond to the Bronze Age 
population (see, for example, Eriksson 2005). A 
large part of the dead people received treatment 
of which we can see no traces today. In eastern 
Central Sweden, a small number of inhumation 
burials from the end of the Bronze Age and the 
beginning of the Iron Age have also been found 
during archaeological investigations (see Ojala 
2016; 2020). It is also worth pointing out that 
both unburnt and burnt bones from humans 
have been found in contexts that have not been 
interpreted as graves, for example pits, wells and 
in wetlands (see, for example, Ullén 1997; Eriks-
son 2005; Fredengren 2011). 

In this article, we discuss the variation in 
treatment of the human remains during the Late 
Bronze Age and Earliest Iron Age with exam-
ples from the two well-known Bronze Age sites 
in Broby (Börje parish) in Uppland and Hal-
lunda (Botkyrka parish) in Södermanland. We 
also argue that in many cases the connection 
between individual and monument is weak. We 
see a practice in these sites that takes place in 
several different stages, with various actions and 
activities. 

Both Broby and Hallunda were used for a 
long time and contain a variety of prehistoric 
remains. At the Bronze Age site at Broby, about 
9 km north-west of Uppsala, more than 120 
known visible prehistoric remains are known. 
These mainly consist of different forms of stone 
settings and heaps of fire-cracked stones, but 
also four so-called cult houses or ritual houses 
are known from the site. Archaeological inves-
tigations were carried out in Broby on several 
occasions during the 20th century. However, only 
a small part of the site has been excavated. The 
Bronze Age site at Hallunda in Botkyrka was ex-
cavated in 1969–70 (see, for example, Burström 
2008). Two sites (RAÄ 13 and RAÄ 69), mainly 
from the Bronze Age, were excavated. The pre-
historic remains were extensive and consisted of 
settlement remains, graves and traces of bronze 
casting. 

In order to gain a better understanding of 
the variation in the treatment of the dead during 
this period it is important to study sites such as 
Broby and Hallunda in a long-term perspective. 
These are sites where many different activities 
were carried out over a long period of time: cult 
houses, heaps of fire-cracked stones and stone 
settings were built and rebuilt, bronze was cast, 
pits were dug and fires were lit. There were in-
humation burials, and cremated bones were de-
posited. For centuries, people returned to Broby 
and Hallunda to perform new actions, but there 
was also a return to the individual prehistoric 
remains to make alterations to them, often to 
deposit new bones. Therefore, one cannot see the 
stone settings (or heaps of fire-cracked stones) as 
finished products, but instead as places to return 
to and perform new actions. 
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We suggest that there may have been two 
types of return – a return to the site (stone set-
ting or heaps of fire-cracked stones) where fur-
ther individuals or objects were deposited, and 
also a return to the various bone depositions to 
retrieve burnt bones and objects. In this way, the 
bone-empty “graves” and those with few bones 
can be seen as the result of a process of return-
ing to the deposition and usage of the bones. 
We consider this to be a likely explanation for 
the presence of many of the large deposits of 
cremated bones high up in the stone setting or 
heap of fire-cracked stones. This return to the 
stone settings and heaps of fire-cracked stones 
makes the concept of grave in the sense of last 
resting place problematic to apply to the bone 
depositions. 

The source material presented in this article 
shows that in many cases the connection be-
tween this type of prehistoric monument and 

the individual is weak and that the understand-
ing of the grave as a monument and the deceased 
person’s last resting place is misleading. Instead, 
a way to understand the material’s seemingly 
strange variation is to see the “grave” as a place 
for the performance of the passage rituals, where 
the bones are handled – used – in order to do the 
right thing for the dead as well as the living. As 
the deceased person’s passage reaches its final 
stage, the bones have become a material that can 
be retrieved and used by the living for various 
purposes, something that the presence of hu-
man bones in unexpected “non-grave” contexts 
demonstrates. It is worth remembering that 
what we see today is the site as it was when it was 
abandoned, the last actions – and that many of 
the actions performed have never left any traces 
in the archaeological material. What remains are 
fragments of an elusive burial practice. 
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